SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์
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กฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล

ท่านสามารถเลือกวันอบรมสัมมนา
วันใดก็ได้ ในเดือน สิงหาคม
บรรยายโดย

หัวข้อสัมมนา
1. ความยินยอม (Consent) คืออะไร? มีหลักเกณฑและรายละเอียด

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

2.
- นักวิทยศิลป | ผูเชี่ยวชาญกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และกฎหมายแรงงานทุกฉบับ
- PDPAG (Personal Data Protection Act GURU)

ระยะเวลาการสัมมนา

2 ชั่ วโมง 50 นาที
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิ ก (Tax, HR, CPD)

500 + VAT 35 = 535 บาท
บุ คคลทั่วไป

800 + VAT 56 = 856 บาท

รับชํ าระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน้

3.
4.

5.
6.

ในการขอความยินยอมอยางไร?
• ความยินยอมเปนฐานในการประมวลผลไดในกรณีใด
• เงื่อนไขของความยินยอม (Requirements of Consent)
• ขอควรระวังในการจัดการความยินยอม
• ขอมูลที่เก็บรวบรวมกอน กฎหมายบังคับใช
จะตองดำเนินการขอความยินยอมหรือไม
• ขอควรระวังเกี่ยวกับความยินยอมระหวางบุคคล
ที่อำนาจตอรองไมเทากัน
การขอความยินยอมในรูปแบบตางๆ เพื่อนำมาประมวลผลขอมูล
• การทำตลาดแบบตรง (Direct Market)
• ระบบสมาชิกสะสมแตม (Loyalty Program)
• การใชขอมูลเครือขายสังคม (Social Network)
• การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน (Online Behavioral Advertisement)
• การขอความยินยอมจากผูเยาว
ตัวอยาง : การขอความยินยอม (Consent) ตาม กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
การใชฐาน Lawful Basis หลักการเบื้องตนของกฎหมาย
ที่ไดรับการยกเวนโดยไมตองขอความยินยอมมีหลักเกณฑใดบาง
Case Studies ที่เกี่ยวของกับการขอความยินยอม (Consent)
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ถาม - ตอบประเด็นปญหา

เงื่อนไขการอบรม
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชํ าระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน้
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุ ณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ผู ้เรียนต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
5. มีคอมพิวเตอร์หรืออุ ปกรณ์ท่เี ชื่ อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ ากว่
ํ า 10 mb
6. เจ้าหน้าที่จะทําการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิ ดในเวลาทําการ 09.00-17.00 น.
7. ผู ้เข้าอบรมสามารถพิมพ์สอบถามคําถามในระหว่างอบรมได้และวิทยากรจะตอบคําถามให้ภายหลังอบรม
8. กลุ่มอบรมออนไลน์สามารถเปิ ดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
*** ห้ามบันทึกเสียงภาพ วีดีโอ แชร์หรือนําไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4

บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

RERUN
เฉพาะหลักสูตรที่สามารถเลือกวันอบรมได

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน

เปดอบรมหลักสูตร Online รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผาน Facebook Rerun
(เฉพาะหลักสูตรที่สามารถเลือกวันอบรมได)
กับหลักสูตรประเด็น HOT!! ทันตอสถานการณ
พรอม Promotion พิเศษ!

1. ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน (ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)
• ขั้นตอนการลงทะเบียน

คลิกเพื่อลงทะเบียน

แจงวันที่ตองการเขารวมอบรม ในชอง
ฝากขอความถึงเจาหนาที่ เมื่อจองผาน online
หรือแจงกับเจาหนาที่ เมื่อจองผานทางโทรศัพท

• ขั้นตอนการชำระเงิน
เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

2. รอรับ e-mail : onlineseminar@dharmniti.co.th
พรอมกรอกรายละเอียดชื่อบัญชี Facebook สวนตัวใน Google Forms

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว
**เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน
มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

แบบฟอรมตัวอยาง
แบบฟอ%มเ(า*วม,มมนา Online Facebook
Group ห/ก1ตร..........................................

3. ตรวจสอบ e-mail เพื่อเขารวมกลุม ณ วันอบรมที่เลือกไว

กรอกชื่ อ Facebook ของท่าน

คลิกเพื่อเขารวมกลุมอบรม

4. วิธีการคนหา “กลุม” ในบัญชี Facebook สวนตัวรูปแบบ( Mobile และ PC )
กลุ่ม
ผาน Facebook Group

สามารถพิมพชื่อหลักสูตรไดจากชองคนหา
คลิกเพื่อเขารวมกลุมอบรม

กลุ่ม

(รูปแบบ Mobile)

(รูปแบบ PC)

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

