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ค�ำน�ำ
ในบรรดากลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล             
ซึ่ ง ปรากฏในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ                    
นานาประเทศ ตลอดจนในข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ GDPR
น่าจะเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก ทั้งในข้อที่ว่า
เป็นกฏเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา การมีผล
ครอบคลุมพื้นที่ไปยังดินแดนประเทศต่างๆทั่วโลก และโดยเฉพาะบท
ลงโทษที่วางโทษปรับไว้สูงถึง 20 ล้านยูโร
Privacy Thailand สนับสนุนการแปลและจัดพิมพ์เผยแพร่
“GDPR ฉบับภาษาไทย” นี้ ก็ด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์             
ทั้งต่อการเรียนรู้ในแวดวงวิชาการและต่อการสร้างความตระหนักรู้
สาธารณะในเรื่อง “ความเป็นส่วนตัว” และ “การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล” ในประเทศไทย
Privacy Thailand
ธันวาคม 2562
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(บทบัญญัติที่ออกโดยกระบวนการนิติบัญญัติ)

ข้อก�ำหนด
ข้อก�ำหนด (ของสหภาพยุโรป) 2016/679
แห่งสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป
ลงวันที่ 27 เมษายน 2016
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี และการยกเลิกค�ำสั่ง 95/46/EC
(ข้อก�ำหนดทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล)
(เนื้อความมีผลครอบคลุมเขตเศรษฐกิจยุโรป – EEA)

สภายุโรปและที่ประชุมยุโรป
โดยพิจารณาถึงสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการท�ำหน้าทีข่ องสหภาพยุโรป
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 16 ของสนธิสัญญาดังกล่าว
โดยพิจารณาถึงข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการยุโรป
หลังจากการส่งมอบร่างบทบัญญัติให้รัฐสภาของชาติสมาชิก
พิจารณา
โดยพิจารณาถึงความเห็นของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมของสหภาพยุโรป1
1 OJ C 229, 31.7.2012, p. 90.
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GDPR ฉบับภาษาไทย

โดยพิจารณาถึงความเห็นของคณะกรรมาธิการกิจการส่วน

ภูมิภาค2
ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติปกติ3
โดยที่
(1) การคุม้ ครองบุคคลธรรมดาทีเ่ กีย่ วกับการประมวลผลข้อมูล
นบุวคนบุ
คลเป็
นสิทนธิสิพทื้นธิฐาน
ข้อข(1)
ส่วนส่
คคลเป็
พื้นฐานอนุอนุ
้อ (1)ในข้
ในข้อ  อ88 ของกฎบั
ของกฎบัตรว่าด้วย
สิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (the Charter of Fundamental
Rights of the European Union - ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎบัตร”) และ
อนุขอ้ 1 ในข้อ 16 ของสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการท�าหน้าทีข่ องสหภาพยุโรป
(The Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU)
บัญญัติไว้ว่าทุกคนมีสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง
(2) หลักการและกฎในการของการคุ้มครองบุคคลธรรมดาใน
กรณีทเี่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนไม่วา่ ผูน้ นั้ จะ
ถือสัญชาติใดหรือมีถิ่นพ�านักอยู่ ณ ที่ใดก็ตามควรค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อก�าหนดนี้เจตนามีขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมายในด้าน
ของเสรีภาพ ความมัน่ คง และความยุตธิ รรมและรวมไปถึงการรวมตัวกัน
เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเกิดการสอดประสานกันของพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ภายในตลาดภายในของสหภาพ และเพื่อความผาสุก
2 OJ C 391, 18.12.2012, p. 127.
3 มติสภายุโรปในวันที่ 12 มีนาคม 2014 (ในขณะนั้นยังไม่ประกาศลงใน Official

Journal) และมติของที่ประชุมในการพิจารณาร่างฯ วาระแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2016 (ในขณะนั้นยังไม่ประกาศลงใน Official Journal) มติของสภายุโรปเมื่อวันที่
14 เมษายน 2016
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ของบุคคลธรรมดา
(3) ค�ำสั่ง 95/46/EC โดยสภายุโรปและโดยที่ประชุมยุโรป4
ได้หาแนวทางในการสร้างเสริมการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของ
บุคคลธรรมดาในด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
และการรับประกันการไหลเวียนโดยอิสระของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
รัฐสมาชิก
(4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลควรถูกออกแบบให้ตอบ
สนองความต้องการของมนุษยชาติ สิทธิในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
มิใช่สิทธิเด็ดขาด สิทธิดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับบทบาท
ของสิทธิดงั กล่าวในสังคม และถ่วงดุลกับสิทธิพนื้ ฐานอืน่ ๆ โดยสอดคล้อง
กับหลักการของความได้สดั ส่วน ข้อก�ำหนดนีจ้ ะเคารพสิทธิพนื้ ฐานอืน่ ๆ
ทั้งหมดและเป็นไปตามหลักของเสรีภาพและหลักการอื่น ๆ ที่ระบุไว้ใน
กฎบัตร เช่นเดียวกับที่ถูกรับรองไว้ในสนธิสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การเคารพชีวิตส่วนบุคคลและในครอบครัว ที่อยู่อาศัยและการสื่อสาร
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสรีภาพทางความคิด ส�ำนึกทางศีลธรรม
และศาสนา เสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูลข่าวสาร เสรีภาพใน
การท�ำธุรกิจ สิทธิในการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและการพิจารณาคดี
ที่เป็นธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา
(5) การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลจากการท�ำ
หน้าที่ของตลาดภายในได้น�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการไหลเวียนข้าม
พรมแดนของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้ที่มีบทบาททั้งภาคเอกชนและภาคสาธารณะ อันรวมไปถึง
4 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of

24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data
(OJ L 281, 23.11.1995, p. 31).
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บุคคลธรรมดา สมาคม และวิสาหกิจต่าง ๆ ทั่วทั้งสหภาพเพิ่มขึ้น
กฎหมายของสหภาพก�ำหนดให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจในระดับชาติในชาติ
สมาชิกมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือในการร่วมมือและแลกเปลีย่ นข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือด�ำเนินการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในรัฐสมาชิกอื่น ๆ
(6) การพัฒนาเทคโนโลยีและภาวะโลกาภิวัตน์ที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วได้น�ำมาซึ่งความท้าทายใหม่ ๆ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับของการรวบรวมและกระจายข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน
เทคโนโลยีท�ำให้ทั้งบรรษัทเอกชนและหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ใน
ระดับทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน บุคคลธรรมดาต่างท�ำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเข้าถึงได้
โดยทัว่ ไปและจากทัว่ โลกมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เทคโนโลยีได้เปลีย่ นแปลง
ทั้งเศรษฐกิจและชีวิตทางสังคม และควรช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูล
ส่วนบุคคลภายในสหภาพและการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังประเทศที่สาม
และองค์การระหว่างประเทศเป็นไปโดยง่าย ในขณะเดียวกันก็รบั ประกัน
ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง
(7) ด้วยเงือ่ นไขทีว่ า่ ความส�ำคัญกับการสร้างความไว้วางใจทีจ่ ะ
ท�ำให้เศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาในตลาดภายในอย่างทั่วถึง การพัฒนา
เหล่านั้นจ�ำเป็นต้องมีกรอบการท�ำงานในการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มแข็ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นอย่างดีภายในสหภาพที่สนับสนุนโดย
การบังคับใช้อย่างเข้มแข็ง บุคคลธรรมดาควรควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนได้ จึงควรเสริมสร้างความแน่นอนในทางกฎหมายและการปฏิบตั ิ
ส�ำหรับบุคคลธรรมดา ผูป้ ฏิบตั กิ ารทางเศรษฐกิจ และหน่วยงานสาธารณะ
ที่มีอ�ำนาจ
(8) เมื่อข้อก�ำหนดได้บัญญัติให้เกิดรายละเอียดจ�ำเพาะหรือ
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ข้อจ�ำกัดใด ๆ เกีย่ วกับกฎดังกล่าวอันเนือ่ งมาจากกฎหมายของรัฐสมาชิก
รัฐสมาชิกอาจน�ำเอาบางส่วนของข้อก�ำหนดนีเ้ ข้าไปในเป็นส่วนหนึง่ ของ
กฎหมายของรัฐ ตราบเท่าจ�ำเป็นต่อการท�ำให้กฎหมายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและบุคคลที่บทบัญญัติเหล่านี้บังคับใช้ด้วยสามารถเข้าใจได้
(9) วัตถุประสงค์และหลักการของค�ำสั่ง 95/46/EC ยังคง
เหมาะสมอยู่ แต่ไม่สามารถป้องกันการน�ำแนวทางคุ้มครองข้อมูลไป
ปฏิบัติอย่างแยกส่วนทั่วทั้งสหภาพ ความไม่แน่นอนทางกฎหมาย หรือ
การรับรูอ้ ย่างแพร่หลายของสาธารณชนทีว่ า่ มีความเสีย่ งอย่างเห็นได้ชดั
ที่เกิดขึ้นกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ
กิจกรรมออนไลน์ ความแตกต่างในระดับของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เมื่อพิจารณาถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในรัฐสมาชิกที่
อาจขัดขวางการไหลเวียนข้อมูลในสหภาพไม่ให้เป็นไปอย่างอิสระซึ่ง
ความแตกต่างนีอ้ าจเป็นส่วนหนึง่ ของอุปสรรคในการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับของสหภาพ บิดเบือนการแข่งขันและ
ขัดขวางหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ภายใต้กฎหมายของสหภาพ ความแตกต่างดังกล่าวในระดับของคุม้ ครอง
มีทมี่ าจากการมีอยูข่ องความแตกต่างในการน�ำค�ำสัง่ 95/46/EC ไปปฏิบตั ิ
และบังคับใช้
(10) เพื่อรับประกันว่าการคุ้มครองบุคคลธรรมดาจะเป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกันและอยูใ่ นระดับสูงและเพือ่ ขจัดอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการ
ไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลในสหภาพ ระดับของการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลธรรมดาเมือ่ พิจารณาถึงการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
ควรเท่าเทียมกันในรัฐสมาชิกทุกรัฐ ควรรับประกันว่าการบังคับใช้กฎเพือ่
คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและเสรีภาพของบุคคลในกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับการ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันทั่วทั้งสหภาพ รัฐสมาชิกควรน�ำเอาบทบัญญัติเดิมหรือออก
บทบัญญัติใหม่มาบังคับใช้เพื่อท�ำให้การบังคับใช้กฎในข้อก�ำหนดนี้
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในประเด็นของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
จะให้เป็นไปตามพันธกรณีตามกฎหมาย เพือ่ การปฏิบตั ภิ ารกิจอันเป็นไป
เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือใช้อ�ำนาจทางการที่ผู้ควบคุมได้รับ
มอบหมายมา ด้วยการท�ำงานร่วมกันของกฎหมายทั่วไปและกฎหมาย
ส�ำหรับหน่วยงานสาธารณะที่มีผลบังคับกับเอกชนในระนาบเดียวกันที่
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งน�ำค�ำสั่ง 95/46/EC ไปปฏิบัติ
รัฐสมาชิกจึงมีกฎหมายเฉพาะภาคส่วนหลายฉบับส�ำหรับพื้นที่ที่จ�ำเป็น
ต้องมีบทบัญญัติที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ข้อก�ำหนดนี้ยังท�ำให้รัฐ
สมาชิกสามารถก�ำหนดกฎของตนเองให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีก ซึ่ง
รวมถึงการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ข้อมูลอ่อนไหว)
เองได้ ในกรณีดงั กล่าวข้อก�ำหนดนีม้ ไิ ด้กดี กันการทีร่ ฐั สมาชิกวางเงือ่ นไข
แวดล้อมส�ำหรับสถานการณ์ในการประมวลผลที่เฉพาะเจาะจงลงไป
ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดเงื่อนไขที่ชี้ชัดยิ่งขึ้นไปอีกว่ากรณีใดที่การประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
(11) การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั่ ว ทั้ ง
สหภาพจ�ำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและให้รายละเอียดใน
ส่วนของสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและพันธกรณีของผู้ที่
ประมวลผลและก�ำหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับ
อ�ำนาจที่ทัดเทียมกันในการตรวจสอบและรับประกันถึงการปฏิบัติตาม
กฎต่าง ๆ ที่มีไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอ�ำนาจบังคับต่าง ๆ ที่
ทัดเทียมกันในกรณีที่เกิดการละเมิดในรัฐสมาชิก
(12) อนุข้อ 2 ในข้อ 16 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่
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ของสหภาพยุโรป มอบหมายให้สภายุโรปและที่ประชุมยุโรปวางกฎที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการประมวล
ข้อมูลส่วนบุคคลและกฎต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเสรี
(13) เพื่อรับประกันว่าระดับของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จะเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งสหภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
ไม่สอดคล้องกันยับยั้งการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลโดยเสรีในตลาด
ภายใน ข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็นส�ำหรับท�ำให้เกิดความแน่นอนทางกฎหมาย
และความโปร่งใสส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจอันรวมถึงกิจการ
ขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลาง และเพือ่ ให้บคุ คลธรรมดาในรัฐ
สมาชิกทุกรัฐมีสิทธิที่ถูกรับรองตามกฎหมายในระดับเดียวกัน และ
พันธกรณีและความรับผิดชอบส�ำหรับผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผล เพือ่ รับ
ประกันว่าการตรวจตราการประมวลผลจะเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
และการใช้อำ� นาจจัดการทีท่ ดั เทียมกันในรัฐสมาชิกทัง้ หมด เช่นเดียวกับ
การร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐ
สมาชิกทั้งหลาย การท�ำหน้าที่อย่างเหมาะสมของตลาดภายในจ�ำเป็น
ต้องมีการเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหภาพโดยเสรี ไม่ถกู จ�ำกัด
หรือหวงห้ามด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเมือ่ พิจารณา
ร่วมกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนาด
จุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลางแล้ว ข้อก�ำหนดนี้ได้รวมเอาการ
ระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางมาตรากับองค์กรที่มีลูกจ้างน้อยกว่า
250 คนที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท�ำบัญชี นอกเหนือไปจากนั้น สถาบัน
และหน่วยงานต่าง ๆ ของสหภาพและรัฐสมาชิกและหน่วยงานก�ำกับดูแล
ก็ได้รับการส่งเสริมให้พิจารณาเงื่อนไขว่าด้วยความจ�ำเป็นเฉพาะของ
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กิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลางร่วมกับการบังคับใช้
ข้อก�ำหนดนี้ด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก
และขนาดกลางนั้นควรยึดตามข้อ 2 ของเอกสารแนบในค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมาธิการที่ 2003/362/EC5
(14) การคุ้มครองที่เป็นไปได้ด้วยข้อก�ำหนดนี้ควรบังคับใช้กับ
บุคคลธรรมดาทีเ่ กีย่ วกับกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่คำ� นึงถึง
สัญชาติหรือถิ่นพ�ำนัก ข้อก�ำหนดนี้ไม่รวมถึงการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล อันรวมถึงชื่อและรูปแบบของนิติบุคคลและ
รายละเอียดในการติดต่อกับนิติบุคคลนั้น ๆ
(15) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงในการหลีกเลี่ยง
มาตรการเหล่านี้ การคุ้มครองบุคคลธรรมดาไม่ควรขึ้นกับเทคโนโลยี
ใด ๆ และไม่ควรขึ้นกับวิธีการที่ถูกน�ำมาใช้ การคุ้มครองบุคคลธรรมดา
ควรบังคับใช้กบั การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธอี ตั โนมัตเิ ช่นเดียว
กับการประมวลด้วยมนุษย์หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่หรือมีแนว
โน้มว่าจะไปอยูใ่ นระบบแฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูลหรือชุดแฟ้มข้อมูลทีไ่ ม่ได้
ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะที่ก�ำหนดไว้จะไม่อยู่ใน
ขอบเขตของข้อก�ำหนดนี้ เช่นเดียวปกของแฟ้มนั้น ๆ
(16) ข้อก�ำหนดนี้ไม่บังคับใช้กับประเด็นของการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้ น ฐานและเสรีภาพหรือการไหลเวียนข้อมูล ส่ วนบุ ค คลโดยเสรี
ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมอันอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตของกฎหมาย
ของสหภาพ เช่น กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงของชาติ ข้อก�ำหนดนี้
5 Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition

of micro, small and medium-sized enterprises (C(2003) 1422) (OJ L 124,
20.5.2003, p. 36).
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ไม่บังคับใช้กับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยรัฐสมาชิกในขณะที่
ปฏิบตั ภิ ารกิจทีเ่ กีย่ วกับนโยบายร่วมของสหภาพในด้านต่างประเทศและ
ความมั่นคง
(17) ข้อก�ำหนดที่ (EC) 45/2001 ของสภายุโรปและที่ประชุม
ยุ โรป 6 บั ง คั บ ใช้ กั บ การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยสถาบั น
หน่วยงาน ส�ำนักงาน และองค์กรต่าง ๆ ของสหภาพ ข้อก�ำหนดที่ (EC)
45/2001 และบทบัญญัติทางกฎหมายของสหภาพที่สามารถบังคับใช้
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวควรถูกปรับให้เหมาะสม
กับหลักการและกฎที่มีบัญญัติไว้ในข้อก�ำหนดนี้และบังคับใช้เนื่องด้วย
การมีข้อก�ำหนดนี้ เพื่อให้มีกรอบการท�ำงานที่เข้มแข็งและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในการคุม้ ครองข้อมูลในสหภาพ ควรมีการปรับข้อก�ำหนด
ที่ (EC) 45/2001 ซึ่งจ�ำเป็นหลังจากการรับเอาข้อก�ำหนดนี้ไปบังคับใช้
เพื่อให้การบังคับใช้ข้อก�ำหนดที่ (EC) 45/2001 พร้อมกับข้อก�ำหนดนี้
เป็นไปได้
(18) ข้ อ ก� ำ หนดนี้ ไ ม่ บั ง คั บ ใช้ กั บ การประมวลผลข้ อ มู ล โดย
บุคคลธรรมดาโดยท�ำไปเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคลหรือในครัวเรือนเพียง
ประการเดียวซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพหรือการค้า กิจกรรมส่วนบุคคลอาจรวมถึงการส่งสาร
โต้ตอบส่วนบุคคลและการเก็บที่อยู่ หรือการติดต่อผ่านเครือข่ายสังคม
และกิจกรรมออนไลน์ที่ด�ำเนินการภายใต้บริบทของกิจกรรมดังกล่าว
อย่างไรก็ดีข้อก�ำหนดนี้บังคับใช้กับผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลที่จัดหา
6 Regulation (EC) No. 45/2001 of the European Parliament and of the

Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data by the Community institutions
and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001,
p. 1).
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เครื่องมือส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับกิจกรรมส่วน
บุคคลหรือในครัวเรือนดังกล่าว
(19) การคุ ้ ม ครองบุ ค คลธรรมดาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจรับผิดชอบ
ที่ด�ำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน สืบสวน ตรวจจับ หรือ
ด�ำเนินคดีกับความผิดหรือการลงโทษอาญา อันรวมไปถึงการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรีและ
ป้องกันภัยคุกคามต่อสิง่ เหล่านี้ อยูภ่ ายใต้บทบัญญัตทิ างกฎหมายเฉพาะ
ของสหภาพ ดั ง นั้ น ข้ อ ก� ำ หนดนี้ จึ ง ไม่ ค วรบั ง คั บ ใช้ กั บ กิ จ กรรมการ
ประมวลผลที่ด�ำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี เมื่อใด
ก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลโดยหน่วยงานสาธารณะที่มี
อ�ำนาจภายใต้ขอ้ ก�ำหนดนีถ้ กู ใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าวก็ควรถูกก�ำกับ
โดยบทบัญญัติทางกฎหมายของสหภาพที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น อันได้แก่
ค�ำสั่ง (EU) 2016/680 ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป7 รัฐสมาชิก
อาจมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจรั บ ผิ ด ชอบตามจุ ด ม่ ง หมาย
ของค�ำสั่ง (EU) 2016/680 โดยที่ภารกิจไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน สืบสวน ตรวจจับ หรือด�ำเนินคดีกับ
ความผิดหรือการลงโทษทางอาญา อันรวมไปถึงการคุ้มครองจากและ
ป้องกันภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้นการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตราบเท่าที่ยังอยู่ในขอบเขต
7 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data by competent authorities for the purposes
of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal
offences or the execution of criminal penalties, and free movement of
such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA
(ดูเพิ่มเติมในหน้า 89 ของ Official Journal ฉบับนี้)

10

Privacy Thailand

ของกฎหมายของสหภาพจะอยู่ในขอบเขตของข้อก�ำหนดนี้
โดยพิจารณาถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจรับผิดชอบส�ำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตของ
ข้อก�ำหนดนี้ รัฐสมาชิกควรน�ำเอาบทบัญญัตเิ ดิมหรือออกบทบัญญัตใิ หม่
ทีเ่ ฉพาะเจาะจงยิง่ ขึน้ มาเพือ่ ปรับให้เข้ากับการบังคับใช้กฎของข้อก�ำหนด
นี้ บทบัญญัติดังกล่าวอาจก�ำหนดเงื่อนไขจ�ำเป็นที่เฉพาะเจาะจงลงไป
อย่างชัดเจนส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจรับผิดชอบเพือ่ จุดประสงค์เหล่านัน้ โดยพิจารณาร่วมกับโครงสร้าง
ตามรัฐธรรมนูญ การจัดการองค์กร และการบริหารงานของรัฐสมาชิก
นั้น ๆ โดยละเอียด เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงาน
เอกชนอยู่ในขอบเขตของข้อก�ำหนดนี้ ข้อก�ำหนดนี้ควรท�ำให้รัฐสมาชิก
สามารถจ�ำกัดพันธกรณีและสิทธิบางประการได้ตามกฎหมายภายใต้
เงื่ อ นไขเฉพาะบางประการเมื่ อ การจ� ำ กั ด ดั ง กล่ า วประกอบไปด้ ว ย
มาตรการทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมส�ำหรับสังคมประชาธิปไตยทีจ่ ะใช้ในการ
รักษาผลประโยชน์สำ� คัญบางประการเป็นการเฉพาะ อันรวมไปถึงความ
ปลอดภัยสาธารณะและด�ำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
สืบสวน ตรวจจับ หรือด�ำเนินคดีกับความผิดหรือการลงโทษทางอาญา
อันรวมไปถึงการคุ้มครองและป้องกันภัยคุกคามต่อความปลอดภัย
สาธารณะ ส่วนนี้ยังเกี่ยวกับประเด็นเช่นกรอบการท�ำงานส�ำหรับการ
ต่อต้านการฟอกเงินหรือการปฏิบตั งิ านของห้องปฏิบตั กิ ารทางนิตวิ ทิ ยา
(20) ในระหว่างที่ข้อก�ำหนดนี้บังคับใช้ ซึ่งจะมีผลบังคับไปถึง
กิจกรรมของศาลและหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจในด้านยุตธิ รรมอืน่ ๆ สหภาพ
และรัฐสมาชิกสามารถก�ำหนดเจาะจงลงไปได้วา่ ปฏิบตั กิ ารและกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลใดสัมพันธ์กบั การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยศาล
และหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจในด้านยุตธิ รรมอืน่ ๆ อ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน
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ก�ำกับดูแลไม่ควรครอบคลุมไปถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
ศาลปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความเป็นอิสระของศาลในการปฏิบัติหน้าที่
ตุลาการอันรวมไปถึงการวินิจฉัยจึงควรท�ำให้การมอบหมายการก�ำกับ
ดูแลปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานในระบบ
ยุติธรรมของรัฐสมาชิกโดยเฉพาะเป็นไปได้ ซึ่งการมอบอ�ำนาจดังกล่าว
ควรมีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปเพื่อรับประกันว่าการปฏิบัติงานของระบบ
ศาลยุติธรรมเป็นไปตามกฎในข้อก�ำหนดนี้ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ใน
หมู่สมาชิกของระบบศาลยุติธรรมเกี่ยวกับพันธกรณีของตนภายใต้ข้อ
ก�ำหนดนี้และเพื่อจัดการกับค�ำร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปฏิบัติการ ประมวล
ผลข้อมูลดังกล่าว
(21) ข้ อ ก� ำ หนดนี้ ไ ม่ ส ่ ง ผลเสี ย ใด ๆ ต่ อ การบั ง คั บ ใช้ ค� ำ สั่ ง
2000/31/EC ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป8 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับกฎว่าด้วยการรับผิดของผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในข้อ 12 ถึง 15 ใน
ค�ำสั่งดังกล่าว ค�ำสั่งดังกล่าวได้หาแนวทางในการมีส่วนช่วยเหลือให้การ
ท�ำหน้าที่ของตลาดภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยการรับประกันการ
เคลื่ อ นย้ า ยข้ อ มู ล โดยเสรี ข ององค์ ก รที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสารสนเทศ
(Information Society Services) ในรัฐสมาชิก
(22) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามภายใต้บริบท
ของกิจกรรมของสถานประกอบการของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลควร
เป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดนี้ ไม่ว่าการประมวลผลนั้นจะเกิดขึ้น
ภายในสหภาพหรือไม่ก็ตาม สถานประกอบการสื่อถึงการประกอบ
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นจริงโดยมีการจัดตั้งเป็นการถาวร
8 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of

8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in
particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on
electronic commerce’) (OJ L 178, 17.7.2000, p.1).

12

Privacy Thailand

รูปแบบการจัดตั้งดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือบริษัทลูกของนิติบุคคล
นั้นไม่เป็นปัจจัยที่มีผลในประเด็นดังกล่าว
(23) เพือ่ รับประกันว่าสิทธิในการคุม้ ครองของบุคคลธรรมดาซึง่
สิทธิเต็มทีภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดนีจ้ ะไม่ถกู ลิดรอน การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในสหภาพโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสหภาพควรอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้เมื่อกิจกรรมการ
ประมวลผลสัมพันธ์กบั การเสนอสินค้าหรือบริการให้กบั ผูถ้ กู ประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ขนึ้ กับว่าเชือ่ มโยงกับการช�ำระเงินหรือไม่กต็ าม เพือ่
จะก�ำหนดว่าผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลดังกล่าวได้เสนอสินค้าหรือ
บริการให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในสหภาพหรือไม่ ควรชี้ชัดให้ได้ว่า
ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลเจตนาอย่างชัดเจนทีจ่ ะเสนอสินค้าหรือบริการ
ให้ผถู้ กู ประมวลผลข้อมูลในรัฐสมาชิกรัฐหนึง่ หรือมากกว่านัน้ ในสหภาพ
โดยที่การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือตัวกลางที่เกิด
ขึ้นในสหภาพ การเข้าถึงที่อยู่อีเมล์หรือรายละเอียดในการติดต่ออื่น ๆ
หรือการใช้ภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศที่สามที่ผู้ควบคุมตั้งอยู่
ไม่เพียงพอต่อการชี้ชัดถึงเจตนาดังกล่าว ปัจจัยเช่นการใช้ภาษาใด
ภาษาหนึง่ หรือเงินตราสกุลหนึง่ ทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไปในรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึง่
หรือหลายรัฐโดยมีความเป็นไปได้ในการสัง่ สินค้าและบริการในภาษาอืน่
ภาษานั้นหรือการกล่าวถึงลูกค้าหรือผู้ใช้ในสหภาพ อาจท�ำให้เห็นได้
ชัดเจนว่าผู้ควบคุมเจตนาเสนอสินค้าหรือบริการให้กับผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลในสหภาพ
(24) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลในสหภาพโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสหภาพ
ควรอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้ด้วยเช่นกันเมื่อการประมวลผลดังกล่าว
สัมพันธ์กับการตรวจตรากิจวัตรของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
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ตราบเท่าที่กิจวัตรดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในสหภาพ เพื่อให้ก�ำหนดได้ว่า
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลใดถูกจัดเป็นการตรวจตรากิจวัตรของผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูล ควรชี้ชัดให้ได้ว่าบุคคลธรรมดาเหล่านั้นถูกติดตาม
บนอินเทอร์เน็ตอันรวมถึงการใช้วิธีการทางการประมวลผลข้อมูลที่อาจ
เกิดขึ้นตามมาอันประกอบไปด้วยการท�ำโพรไฟล์ของบุคคลธรรมดา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นหรือ
เพือ่ วิเคราะห์หรือท�ำนายความชืน่ ชอบ พฤติกรรมหรือทัศนคติสว่ นบุคคล
ของบุคคลนั้น
(25) เมื่อกฎหมายของรัฐสมาชิกบังคับใช้โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อก�ำหนดนี้ควรบังคับใช้กับผู้ควบคุมที่ไม่ได้
ตั้งอยู่ในสหภาพด้วย เช่นในสถานทูตหรือสถานท�ำการทางกงสุลของรัฐ
สมาชิก
(26) หลักการของการคุม้ ครองข้อมูลควรบังคับใช้กบั ข้อมูลใด ๆ
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบุ
อัตลักษณ์ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการปกปิดอัตลักษณ์
(Pseudonymisation) ทีส่ ามารถบ่งชีไ้ ปยังบุคคลธรรมดาบุคคลหนึง่ โดย
การใช้ข้อมูลเพิ่มเติมควรถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลว่าด้วยบุคคลธรรมดา
ที่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ เพื่อก�ำหนดว่าบุคคลธรรมดาบุคคลหนึ่งนั้น
สามารถถูกระบุอัตลักษณ์ได้หรือไม่ควรพิจารณาโดยละเอียดถึงวิธีการ
ในการประมวลผลทั้งหมดที่มีแนวโน้มว่าจะน�ำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของ
บุคคลธรรมดา เช่น การเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาโดยเฉพาะที่ใช้
ไม่ว่าจะโดยผู้ควบคุมหรือบุคคลอื่นเพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม เพือ่ ชีช้ ดั ให้ได้วา่ วิธกี ารนัน้ มีแนวโน้มว่าจะน�ำ
มาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้จริงหรือไม่ ควรพิจารณา
โดยละเอียดถึงปัจจัยทางวัตถุทงั้ หมดเช่นค่าและเวลาทีจ่ ำ� เป็นในการระบุ
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ตัวตน พิจารณาถึงเทคโนโลยีทมี่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาของการประมวลผลข้อมูล
และการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นหลักการของการคุ้มครองข้อมูลจึงไม่
ควรบังคับใช้กับข้อมูลนิรนามอันได้แก่ข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ถูก
ระบุอัตลักษณ์หรือสามารถระบุอัตลักษณ์ได้ใด ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ทีถ่ กู ท�ำให้ระบุอตั ลักษณ์ไม่ได้ดว้ ยวิธกี ารทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถระบุอตั ลักษณ์
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้หรือไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้อีกต่อไป
ดังนัน้ ข้อก�ำหนดนีไ้ ม่เกีย่ วข้องกับการประมวลข้อมูลนิรนามอันรวมไปถึง
เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติหรือการวิจัย
(27) ข้อก�ำหนดนีไ้ ม่บงั คับใช้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ เี่ สียชีวติ
ไปแล้ว รัฐสมาชิกอาจก�ำหนดให้มกี ฎทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วได้
(28) การใช้การปกปิดอัตลักษณ์กบั ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถลด
ความเสีย่ งของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและช่วยให้ผคู้ วบคุมและ
ผูป้ ระมวลผลปฏิบตั ติ ามพันธกรณีในการคุม้ ครองข้อมูล การน�ำการปกปิด
อัตลักษณ์มาใช้อย่างชเปิดเผยตามข้อก�ำหนดนีม้ ไิ ด้มเี จตนาตัดมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ออกไปแต่อย่างใด
(29) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้การปกปิดอัตลักษณ์เมื่อการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการปกปิดอัตลักษณ์ควรเป็นไปได้
พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปโดยผู้ควบคุมเดียวกัน เมื่อผู้
ควบคุมที่ได้น�ำมาตรการทางเทคนิคและการจัดการองค์กรที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการประกันว่าข้อก�ำหนดนี้ถูกน�ำไปปฏิบัติกับการประมวลผล
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อมูลเพิม่ เติมส�ำหรับบ่งชีข้ อ้ มูลส่วนบุคคลเจาะจง
ไปยังผู้ถูกประมวลผลข้อมูลต้องถูกเก็บรักษาไว้แยกจากกัน ผู้ควบคุมที่
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลควรชีใ้ ห้เห็นว่ามีผทู้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้ประมวล
ผลข้อมูลภายใต้ผู้ควบคุมเดียวกัน
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(30) บุคคลธรรมดาทีอ่ าจข้องเกีย่ วกับสิง่ ระบุอตั ลักษณ์ออนไลน์
ที่เกิดจากอุปกรณ์ของตนเอง แอพพลิเคชั่น เครื่องมือ โพรโทคอลเช่น
ที่อยู่โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต สิ่งระบุอัตลักษณ์ของคุกกี้ หรือสิ่งระบุ
อั ต ลั ก ษณ์ อื่ น เช่ น ป้ า ยคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ (Radio Frequency
Identification Tag) สิง่ เหล่านีอ้ าจทิง้ ร่องรอยซึง่ ในบางกรณีเมือ่ รวมกับ
สิ่งระบุอัตลักษณ์หนึ่งเดียวและข้อมูลอื่น ๆ ที่เข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์อาจใช้
เพื่อสร้างโพรไฟล์ของบุคคลธรรมดาและระบุอัตลักษณ์ได้
(31) หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจสามารถเข้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายในการใช้
อ�ำนาจตามหน้าทางการ เช่น หน่วยงานด้านภาษีและศุลกากร หน่วย
สืบสวนทางการเงิน องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจทางการเงิน
ที่รับผิดชอบการก�ำกับดูแลตลาดตราสารหนี้ ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็น
ผู้รับข้อมูลหากได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นต่อปฏิบัติการสืบสวนซึ่ง
ด�ำเนินการเพือ่ ผลประโยชน์สาธารณะโดยทัว่ ไปทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย
ของสหภาพหรื อ รั ฐ สมาชิ ก ค� ำ ขอให้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดย
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจควรออกเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหตุผล
อย่างชัดเจนและเป็นไปเป็นตามกรณีเสมอ และไม่ควรเกี่ยวข้องกับ
ระบบจัดท�ำแฟ้มข้อมูลทั้งหมดหรือน�ำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
จั ด ท� ำ แฟ้ ม ข้ อ มู ล การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยหน่ ว ยงาน
สาธารณะที่มีอ�ำนาจเหล่านั้นควรเป็นไปตามกฎในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
(32) การยินยอมควรได้มาจากนิติกรรมที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่า
เป็นไปเพื่อการจัดท�ำข้อตกลงโดยผู้ถูกประมวลผลซึ่งบ่งชี้ว่าได้มาอย่าง
อิสระ เฉพาะเจาะจง มีการแจ้งข้อมูลและไม่ก�ำกวม เพื่อน�ำไปสู่การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับผูถ้ กู ประมวลผล เช่นการประกาศ
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เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ รวมถึงทีผ่ า่ นวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศ
โดยวาจา รวมถึงการท�ำเครือ่ งหมายในช่องเมือ่ เข้าเว็บไซต์ การเลือกการ
ตั้งค่าทางเทคนิคส�ำหรับองค์กรบริการสารสนเทศ หรือการประกาศ
หรื อ การปฏิ บั ติ ใ ด ๆ ที่ บ ่ ง ชี้ อ ย่ า งชั ด เจนในบริ บ ทการยอมรั บ การ
ประมวลผลข้อมูลที่ถูกเสนอมาของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การนิ่งเงียบ
ช่องที่ถูกท�ำเครื่องหมายไว้แล้ว หรือการไม่แสดงท่าทีใดๆ ไม่ถือว่าเป็น
การยินยอม การยินยอมควรครอบคลุมถึงกิจกรรมการประมวลผลที่
ด�ำเนินการไป เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน เมื่อการประมวลผลข้อมูลมี
วัตถุประสงค์หลายประการ ก็ควรได้รับการยินยอมต่อวัตถุประสงค์
ทั้งหมด หากการยินยอมของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะได้มาจากการขอ
ผ่านวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์ การขอต้องชัดเจน กระชับ และไม่รบกวนการ
ใช้บริการที่มีอยู่โดยไม่จ�ำเป็น
(33) บ่อยครั้งที่การระบุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
ท�ำได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาของการรวบรวมข้อมูล ดังนั้นผู้ถูกประมวล
ผลข้ อ มู ล จึ ง ควรสามารถตกลงยิ น ยอมในขอบเขตของการวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์ทแี่ น่นอนโดยเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมส�ำหรับการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรมีโอกาสให้การยินยอม
ในขอบเขตของการวิจยั ทีแ่ น่นอนหรือบางส่วนของโครงการวิจยั เท่าทีเ่ ป็น
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เจตนาไว้
(34) ข้อมูลพันธุกรรมควรถูกนิยามว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะทางพันธุกรรมของบุคคลธรรมดาที่สืบทอดหรือได้
รับมา ทีเ่ ป็นผลจากการวิเคราะห์ตวั อย่างทางชีววิทยาของบุคคลธรรมดา
หนึ่ง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์โครโมโซม กรด
ดิออ็ กซีไรโบนิวคลิอกิ (ดีเอ็นเอ) กรดไรโบนิวคลิอกิ (อาร์เอ็นเอ) หรือจาก
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การวิเคราะห์สว่ นประกอบอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้การได้มาซึง่ ข้อมูลทีท่ ดั เทียมกัน
เป็นไปได้
(35) ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับสุขภาพควรรวมเอาข้อมูลทัง้ หมด
ทีท่ ำ� ให้เห็นสถานะทางสุขภาพของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลทีเ่ ปิดเผยข้อมูล
ซึ่งสัมพันธ์กับสถานะทางสุขภาพหรือสุขภาพจิตในอดีต ปัจจุบัน หรือ
อนาคตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล สิ่งนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ธรรมดาทีร่ วบรวมโดยกระบวนการลงทะเบียนเพือ่ รับหรือให้บริการดูแล
สุขภาพดังทีถ่ กู อ้างถึงในค�ำสัง่ 2011/24/EU ของสภายุโรปและทีป่ ระชุม
ยุโรป9 ต่อบุคคลธรรมดา หมายเลข สัญลักษณ์ หรือรายละเอียดที่ให้กับ
บุคคลธรรมดาเพื่อระบุอัตลักษณ์อย่างเจาะจงด้วยวัตถุประสงค์ด้าน
สุขภาพ ข้อมูลอันเป็นผลจากการทดสอบหรือตรวจส่วนของร่างกาย
หรือสารจากร่างกายอันรวมถึงข้อมูลทางพันธุกรรม และตัวอย่างทาง
ชีววิทยา และข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลว่าด้วย โรค ความพิการ
ความเสี่ยงในการเกิดโรค ประวัติทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล
หรือภาวะทางกายวิทยาหรือชีวการแพทย์ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่
เป็นอิสระจากที่มา ตัวอย่างเช่นจากแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข
อื่น ๆ โรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการทดสอบวินิจฉัยใน
หลอดทดลอง
(36) สถานประกอบการของผู้ควบคุมที่อยู่ในสหภาพควรเป็น
สถานที่ส�ำหรับบริหารงานกลางในสหภาพของผู้ควบคุม เว้นแต่ว่า
การตัดสินใจว่าด้วยวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลถู ก ท� ำ ในสถานประกอบการอื่ น ของผู ้ ค วบคุ ม ในสหภาพ
ในกรณีเช่นนั้นสถานประกอบการอื่นนั้นควรถูกพิจารณาว่าเป็นสถาน
9 Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council
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ประกอบการหลัก สถานประกอบการหลักในสหภาพของผู้ควบคุมควร
ถูกก�ำหนดโดยสอดคล้องกับเกณฑ์ที่เป็นกลางและสื่อถึงการประกอบ
กิจกรรมการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นจริงที่ก�ำหนดการตัดสินใจ
หลักเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและวิธีการในการ
ประมวลผลโดยจัดตั้งเป็นการถาวร เกณฑ์ดังกล่าวไม่ควรขึ้นกับว่าการ
ประมวลผลนัน้ ด�ำเนินการสถานทีน่ นั้ หรือไม่ การมีและการใช้วธิ กี ารทาง
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หรือประมวลกิจกรรมที่ไม่ได้ประกอบอยู่ในสถานประกอบการนั้นจึงไม่
ผ่านเกณฑ์วา่ เป็นสถานประกอบการหลักด้วยตนเอง สถานประกอบการ
หลักของผู้ประมวลผลควรเป็นสถานที่ส�ำหรับการบริหารงานส่วนกลาง
ในสหภาพขององค์กรหรือหากไม่มีสถานที่บริหารงานส่วนกลางใน
สหภาพก็ให้เป็นสถานทีใ่ นสหภาพทีก่ ารประมวลผลหลักเกิดขึน้ ในกรณี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทัง้ ผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผล หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักที่
มีอำ� นาจยังควรเป็นผูม้ อี ำ� นาจก�ำกับดูแลของรัฐสมาชิกทีผ่ คู้ วบคุมมีสถาน
ประกอบการหลักอยู่ แต่หน่วยงานก�ำกับดูแลที่ก�ำกับดูแลผู้ควบคุมควร
ถูกพิจารณาว่าเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลดังกล่าวควรเข้าร่วมในกระบวนการความร่วมมือที่เกิดขึ้นโดยข้อ
ก�ำหนดนี้ ในกรณีใด ๆ ก็ตามที่หน่วยงานก�ำกับดูแลในรัฐสมาชิกแห่งใด
แห่งหนึง่ หรือหลายแห่งทีผ่ ปู้ ระมวลผลมีสถานประกอบการแห่งหนึง่ หรือ
มากกว่า หน่วยงานก�ำกับดูดังกล่าวไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องเมือ่ ร่างการวินจิ ฉัยนัน้ เกีย่ วข้องกับผูค้ วบคุมเท่านัน้
เมือ่ การประมวลผลด�ำเนินการโดยกลุม่ ของวิสาหกิจ สถานประกอบการ
หลั ก ของวิ ส าหกิ จ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม ควรถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ น สถาน
ประกอบการหลักเว้นแต่วา่ วัตถุประสงค์และวิธกี ารในการประมวลผลจะ
ถูกก�ำหนดโดยวิสาหกิจอื่น
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(37) กลุ่มของวิสาหกิจควรครอบคลุมถึงวิสาหกิจที่ท�ำหน้าที่
ควบคุมและวิสาหกิจอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ ต้อาณัติ โดยวิสาหกิจซึง่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุม
ควรเป็นวิสาหกิจที่สามารถมีอิทธิพลเหนือกว่าวิสาหกิจอื่น ๆ เองได้ เช่น
จากการเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมทางการเงิน หรือกฎที่ควบคุมดูแล
วิสาหกิจนัน้ หรืออ�ำนาจในการน�ำกฎในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไป
ปฏิบัติ วิสาหกิจที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวิสาหกิจที่
อยู่ในเครือเดียวกันควรถูกถือว่าเป็นกลุ่มของวิสาหกิจร่วมกัน
(38) ผู ้ เ ยาว์ ส มควรได้ รั บ การคุ ้ ม ครองเป็ น พิ เ ศษในกรณี ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้เยาว์อาจตระหนักได้น้อยกว่า
ถึงความเสี่ยง ผลที่จะตามมา และการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องและสิทธิของ
ตนเองทีเ่ กีย่ วกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การคุม้ ครองเฉพาะดัง
กล่ า วควรบั ง คั บ ใช้ กั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ เ ยาว์ โ ดยเฉพาะเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการท�ำการตลาดหรือสร้างการเป็นที่รู้จักหรือโพรไฟล์ผู้
ใช้และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์เมื่อใช้
บริการที่ถูกเสนอให้กับผู้เยาว์โดยตรง การยินยอมของผู้รับผิดชอบใน
ฐานะผูป้ กครองไม่ควรเป็นสิง่ จ�ำเป็นในบริบทของบริการในการคุม้ ครอง
หรือให้ค�ำแนะน�ำที่เสนอให้กับผู้เยาว์โดยตรง
(39) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามควรชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม ควรโปร่งใสกับบุคคลธรรมดาทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับบุคคลนั้นถูกรวบรวม ใช้ประโยชน์ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
ประมวลผลในรูปแบบอื่น ๆ และรวมถึงขอบเขตที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูก
ประมวลผลหรืออาจถูกประมวลผลในอนาคต หลักการของความโปร่งใส
จ�ำเป็นต้องท�ำให้ข้อมูลและการสื่อสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่าย และใช้ภาษาทีช่ ดั เจน
และไม่ซบั ซ้อน หลักการดังกล่าวเกีย่ วข้องกับข้อมูลว่าด้วยอัตลักษณ์ของ
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ผู้ควบคุมและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ
ที่จะให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อรับประกันการประมวล
ผลทีเ่ ป็นธรรมและโปร่งใส โดยเคารพบุคคลธรรมดาทีเ่ กีย่ วข้องและสิทธิ
ของบุคคลนัน้ ทีจ่ ะได้รบั การยืนยันและการสือ่ สารว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับตนที่ถูกประมวลผล บุคคลธรรมดาควรถูกท�ำให้ตระหนัก
ถึงความเสี่ยง กฎ การคุ้มครอง และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวล
ผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและวิ ธี ก ารใช้ สิ ท ธิ ที่ เ กี่ ย วกั บ การประมวลผล
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงลงไปควรเปิดเผยและชอบธรรม ข้อมูลส่วนบุคคลควร
เพียงพอ เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นและอยู่ในขอบเขตที่จ�ำเป็นต่อ
วัตถุประสงค์ที่ข้อมูลเหล่านั้น ถูกประมวลผล กรณีนี้จ�ำเป็นต้องมีการ
รับประกันเป็นการเฉพาะว่าช่วงเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษา
ไว้นั้นถูกก�ำหนดขอบเขตไว้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อมูลส่วน
บุคคลควรถูกประมวลผลในกรณีที่วัตถุประสงค์ของการประมวลผล
ไม่สามารถบรรลุได้ดว้ ยวิธกี ารอืน่ ๆ เท่านัน้ เพือ่ รับประกันว่าข้อมูลส่วน
บุคคลจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้นานกว่าที่จ�ำเป็น ผู้ควบคุมควรก�ำหนด
ขอบเขตเวลาเพื่อการลบหรือทบทวนเป็นระยะ ทุกขั้นตอนที่เป็นไปได้
ควรถูกน�ำไปปฏิบัติเพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะถูก
แก้ไขหรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลควรถูกประมวลผลด้วยวิธีที่รับประกันได้
ถึงความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสมอันรวมถึงเพือ่ ป้องกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วน
บุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต
(40) เพือ่ ให้การประมวลผลชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคล
ควรถูกประมวลผลตามหลักของการยินยอมโดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องหรือโดยหลักพื้นฐานโดยชอบอื่น ๆ ที่วางไว้โดยกฎหมาย
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ไม่ว่าจะเป็นข้อก�ำหนดนี้หรือกฎหมายอื่นใดของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
ที่ถูกอ้างถึงในข้อก�ำหนดนี้ อันรวมถึงความจ�ำเป็นในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามกฎหมายของผู้ควบคุมหรือความจ�ำเป็นส�ำหรับการบังคับ
สัญญาที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อด�ำเนินการตาม
ค�ำร้องของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลก่อนท�ำสัญญา
(41) เมื่อข้อก�ำหนดนี้อ้างถึงหลักทางกฎหมายหรือมาตรการ
ทางกฎหมายโดยที่ไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อเงื่อนไขจ�ำเป็นตามที่ระบุไว้ใน
ระเบียบตามรัฐธรรมนูญของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมี
บทบัญญัติที่ผ่านรัฐสภา อย่างไรก็ดีหลักทางกฎหมายหรือมาตรการทาง
กฎหมายควรชัดเจนและแม่นย�ำและการบังคับใช้ควรคาดการณ์ได้
เมื่อพิจารณาจากมุมมองของผู้ที่อยู่ใต้กฎหมายเหล่านี้ โดยสอดคล้อง
กั บ ค� ำ พิ พ ากษาที่ เ ป็ น บรรทั ด ฐานของศาลสถิ ต ยุ ติ ธ รรมแห่ ง ยุ โรป
(ศาลยุติธรรม) และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
(42) เมื่อการประมวลผลอยู่บนฐานของการยินยอมของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล ผู้ควบคุมควรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลได้ยินยอมเข้าสู่ปฏิบัติการประมวลผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริบทของการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยประเด็นอื่น ๆ การ
คุ้มครองควรรับประกันว่าผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตระหนักถึงข้อเท็จจริง
และขอบเขตอันน�ำไปสู่การยินยอม ตามค�ำสั่ง 93/13/EEC10 ของ
ที่ ป ระชุ ม ยุ โรป การประกาศยิ น ยอมที่ ถู ก จั ด เตรี ย มไว้ ล ่ ว งหน้ า โดย
ผู้ควบคุ มควรถูกจัดท�ำในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและเข้า ถึงได้ง่าย
ใช้ภาษาที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อนและไม่ควรมีศัพท์เฉพาะที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อให้การยินยอมเกิดจากการได้รับแจ้งข้อมูลอย่างเพียงพอ อย่างน้อย
10 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer

contracts (OJ L 95, 21.4.1993, p. 29).
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ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ควรรั บ รู ้ ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องผู ้ ป ระมวลผลและ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่เจตนาน�ำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้
การยินยอมไม่อาจถือว่าเป็นไปโดยอิสระหากผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลมิได้
มีตวั เลือกโดยแท้จริงหรือมีตวั เลือกอย่างอิสระหรือไม่สามารถปฏิเสธหรือ
ยกเลิกความยินยอมโดยไม่เกิดผลเสีย
(43) เพื่ อ รั บ ประกั น ว่ า การยิ น ยอมนั้ น ได้ ม าโดยอิ ส ระ การ
ยินยอมไม่ควรท�ำให้เกิดมูลเหตุทางกฎหมายส�ำหรับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีความไม่เท่าเทียมอย่างชัดเจนระหว่างผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลและผู้ควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ควบคุมเป็น
หน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจและดังนัน้ จึงไม่นา่ เชือ่ ได้วา่ การยินยอมได้
มาอย่างอิสระในทุกกรณีภายใต้เงื่อนไขที่ถูกระบุ การยินยอมจะถูก
สันนิษฐานว่าไม่ได้มาโดยอิสระหากไม่สามารถให้การยินยอมต่อการ
ประมวลผลข้อมูลแต่ละชุดแยกกันแม้ว่าจะถูกจัดสรรให้แล้วในแต่ละ
กรณี หรือหากการบังคับสัญญาอันรวมถึงการให้บริการนั้นขึ้นกับการ
ยินยอมแม้ว่าการยินยอมจะไม่จ�ำเป็นส�ำหรับการบังคับสัญญา
(44) การประมวลผลควรชอบด้วยกฎหมายเมื่อจ�ำเป็นภายใต้
บริบทของสัญญาหรือเจตนาในการท�ำสัญญา
(45) เมื่ อ การประมวลผลถู ก ด� ำ เนิ น การโดยสอดคล้ อ งกั บ
พันธกรณีตามกฎหมายทีม่ อี ำ� นาจเหนือผูค้ วบคุมหรือเมือ่ การประมวลผล
จ� ำ เป็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของภารกิ จ ที่ ด� ำ เนิ น การไปเพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะ หรือการใช้อ�ำนาจทางการ ควรมีหลักของการประมวลผลอยู่
ในกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก ข้อก�ำหนดนี้ไม่จ�ำเป็นต้องให้มี
กฎหมายเฉพาะส�ำหรับการประมวลผลแต่ละครั้ง กฎหมายที่เป็นหลัก
ส� ำ หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารประมวลผลที่ เ กิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง ที่ อ ยู ่ บ นฐานของ
พันธกรณีตามกฎหมายทีม่ อี ำ� นาจเหนือผูค้ วบคุมหรือเมือ่ การประมวลผล
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ด� ำ เนิ น การเพราะจ� ำ เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ด� ำ เนิ น การไปเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อ�ำนาจทางการจึงอาจเพียงพอ ควรมี
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกเพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลเช่นกัน นอกจากนั้นกฎหมายดังกล่าวยังควรสามารถระบุ
เงือ่ นไขทัว่ ไปของข้อก�ำหนดนีท้ คี่ วบคุมดูแลความชอบด้วยกฎหมายของ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จัดท�ำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ต่าง ๆ ส�ำหรับการก�ำหนดผู้ควบคุม ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ขอบเขตการประมวลผล ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ ข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ของวัตถุประสงค์ ช่วงเวลา
ในการเก็บรักษาข้อมูล และมาตรการอืน่ ๆ เพือ่ รับประกันว่าการประมวล
ผลจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม กฎหมายของสหภาพ
หรือรัฐสมาชิกควรสามารถก�ำหนดได้ว่าผู้ควบคุมนั้นปฏิบัติภารกิจที่
ด� ำ เนิ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะหรื อ ใช้ อ� ำ นาจทางการควรเป็ น
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ๆ
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกฎหมายมหาชน หรือกรณีใดที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์สาธารณะอันรวมถึงวัตถุประสงค์ในด้านสุขภาวะ เช่น
การสาธารณสุ ข และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ละการจั ด การบริ ก าร
สาธารณสุขโดยกฎหมายเอกชน เช่น องค์กรวิชาชีพ
(46) การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลควรถู ก พิ จ ารณาว่ า
ชอบด้วยกฎหมายเมื่อจ�ำเป็นต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือบุคคลธรรมดาอื่น การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานของผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องถึง
ชีวิตของบุคคลธรรมดาอื่น ๆ โดยหลักแล้วควรเกิดขึ้นเมื่อการประมวล
ผลไม่มีฐานของหลักกฎหมายอื่น ๆ อย่างแน่ชัด การประมวลผลบาง
ประเภทอาจเป็นไปด้วยมูลเหตุส�ำคัญทั้งประโยชน์สาธารณะและผล
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ประโยชน์อนั เกีย่ วเนือ่ งถึงชีวติ ของผูถ้ กู ประมวลผล ตัวอย่างเช่น เมือ่ การ
ประมวลผลจ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรม อันรวมถึงเพื่อการ
ตรวจตราโรคระบาดและการแพร่ระบาดหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
มนุษยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์ของภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ
หรือโดยมนุษย์
(47) ผลประโยชน์ โ ดยชอบของผู ้ ค วบคุ ม อั น รวมถึ ง การที่
ผู้ควบคุมสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือบุคคลที่สามอาจ
เป็นหลักทางกฎหมายส�ำหรับการประมวลผลได้ หากผลประโยชน์หรือ
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลส�ำคัญน้อยกว่า โดยน�ำ
เอาการคาดหมายอย่างมีเหตุผลของผู้ถูกประมวลผลที่อยู่บนพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์กบั ผูค้ วบคุมมาพิจารณาร่วมด้วย ผลประโยชน์โดยชอบ
ดังกล่าวยกตัวอย่างเช่น เมื่อความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นหนึ่ง ๆ
โดยตรงและตามสมควรระหว่างผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลและผูค้ วบคุมมีอยู่
ด้วยผลประโยชน์โดยชอบ ดังเช่นที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นลูกค้า
หรือผูร้ บั บริการจากผูค้ วบคุม การมีอยูข่ องผลประโยชน์โดยชอบไม่วา่ จะ
อย่างใดก็ตามก็จ�ำเป็นต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวัง
ซึง่ รวมถึงว่าผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล
ในช่วงเวลาและบริบทของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับการ
ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์นั้นได้เกิดขึ้นได้หรือไม่ ประโยชน์และสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในบางกรณีอาจส�ำคัญกว่าผล
ประโยชน์ของผู้ควบคุมเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลในเงื่อนไข
แวดล้อมที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมิได้คาดหวังอย่างสมเหตุสมผลถึงการ
ประมวลผลที่นอกเหนือไปจากที่ตกลงไว้แต่ต้น หากฝ่ายนิติบัญญัติได้
ออกกฎหมายเพือ่ เป็นหลักส�ำหรับหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หลักทางกฎหมายดังกล่าวไม่ควรบังคับ
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ใช้กบั การประมวลผลโดยหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ต่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันการฉ้อโกงถือเป็นส่วนหนึ่งผลประโยชน์โดยชอบของผู้ควบคุม
ด้วย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด
ขายตรงอาจถูกถือว่าด�ำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์โดยชอบเช่นกัน
(48) ผู้ควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจหรือสถาบันใน
เครือของหน่วยงานส่วนกลางอาจมีผลประโยชน์โดยชอบในการส่งต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปในกลุ่มของวิสาหกิจส�ำหรับวัตถุประสงค์ด้านการ
บริหารงานภายในรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
และลูกจ้าง หลักการทั่วไปส�ำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลใน
กลุม่ ของวิสาหกิจไปยังวิสาหกิจทีต่ งั้ อยูใ่ นประเทศทีส่ ามจะยังคงไม่ได้รบั
ผลกระทบด้วย
(49) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดว่าจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
และได้ส่วนกับวัตถุประสงค์ที่เป็นไปเพื่อรับประกันความปลอดภัยของ
เครือข่ายและสารสนเทศเช่น ความสามารถของระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศในระดับที่ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งในการต่อต้านเหตุไม่
คาดคิดหรือการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมายหรือมุง่ ร้ายทีส่ ร้างความเสียหายให้
กับความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ และการรักษา
ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรักษาหรือส่งต่อ และความ
ปลอดภัยของบริการทีเ่ กีย่ วข้องทีถ่ กู เสนอโดยหรือเข้าถึงได้ผา่ นเครือข่าย
หรือระบบเหล่านัน้ โดยหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจ โดยทีมตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์ (computer emergency response
team – CERTs) ทีมตอบสนองต่อกรณีความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
(computer security incident response team – CSIRTs) โดย
ผู้ให้บริการเครือข่ายและบริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และโดยผู้ให้
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บริการด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านความปลอดภัย ทัง้ หมดเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของผลประโยชน์ โ ดยชอบของผู ้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตัวอย่างกรณีเหล่านีอ้ าจรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายการสือ่ สาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตและการกระจายโค้ดที่เป็นอันตราย และหยุด
“การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ” และความเสียหายต่อระบบการ
สื่อสารคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(50) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมไปแต่ต้นควรเป็นไป
ได้ก็ต่อเมื่อการประมวลผลเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคล
ถูกเก็บรวบรวมแต่ตน้ ในกรณีดงั กล่าว ไม่จำ� เป็นต้องมีหลักทางกฎหมาย
ใดๆ แยกจากหลักทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หากการ
ประมวลผลจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจที่ด�ำเนินการไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือใช้อำ� นาจทีผ่ คู้ วบคุมได้รบั มอบหมายมาอย่างเป็นทางการ
กฎหมายของสหภาพและรัฐสมาชิกอาจก�ำหนดและระบุภารกิจและ
วัตถุประสงค์ที่การประมวลผลนอกเหนือจากที่ตกลงไว้แต่ต้นที่จะถูก
พิจารณาว่าเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ตั้งต้นและชอบด้วยกฎหมาย
การประมวลผลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตงั้ ต้นเพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การท�ำจดหมายเหตุโดยเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ดา้ น
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ
ควรถูกพิจารณาว่าเข้ากันได้กับกระบวนการประมวลผลที่ชอบด้วย
กฎหมาย หลักทางกฎหมายจากกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
ส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจให้แนวทางทางกฎหมาย
ส�ำหรับการประมวลผลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตั้งต้น เพื่อชี้ชัดว่า
วัตถุประสงค์ส�ำหรับการประมวลผลที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์
ตั้ ง ต้ น ว่ า เข้ ากันได้กับวัตถุประสงค์ตั้งต้นที่ ข ้ อ มู ล ส่ วนบุ คคลถู ก เก็บ
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รวบรวมหรือไม่ หลังจากทีผ่ คู้ วบคุมบรรลุเงือ่ นไขจ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำให้
การประมวลผลตัง้ ต้นชอบด้วยกฎหมาย ควรพิจารณาสิง่ ต่อไปนีร้ ว่ มด้วย
โดยละเอียดอันได้แก่ การเชื่อมโยงใด ๆ ระหว่างวัตถุประสงค์เหล่านั้น
กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลที่เจตนาให้เกิดขึ้นนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์ตั้งต้น บริบทที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ความคาดหวั ง ที่ ส มเหตุ ส มผลบนฐานของความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ควบคุมของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล เช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตั้งต้น ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ผลที่
จะเกิดขึน้ ตามมาต่อผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลจากกระบวนการประมวลผล
ทีต่ งั้ ใจไว้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตงั้ ต้น และการมีอยูข่ องการคุม้ ครอง
ตามสมควรทั้งในการประมวลผลตั้งต้นและที่ตั้งใจไว้นอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์ตั้งต้น
เมื่อผู้ถูกประมวลผลได้ยินยอมหรือการประมวลผลอยู่บนฐาน
ของกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีป่ ระกอบด้วยมาตรการทีจ่ ำ� เป็น
และได้ส่วนในสังคมประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อคุ้มครองจุดมุ่ง
หมายอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ควบคุมควรได้รับอนุญาตให้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตั้งต้นโดยไม่
ค�ำนึงถึงความเข้ากันได้ของวัตถุประสงค์ ควรรับประกันการบังคับใช้หลัก
การในกรณีใด ๆ ก็ตามที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลส�ำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ และสิทธิ
ต่าง ๆ อันรวมถึงสิทธิในการคัดค้าน การที่ผู้ควบคุมบ่งชี้ถึงการประกอบ
ความผิดอาญาหรือหรือภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะทีอ่ าจเกิด
ขึน้ และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลทีข่ อ้ งเกีย่ วในแต่ละกรณีหรือหลายกรณีที่
เกี่ยวกับความผิดอาญาหรือภัยคุกความต่อความปลอดภัยสาธารณะไป
ยังหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจรับผิดชอบควรถูกถือว่าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์โดย
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ชอบของผู้ควบคุม อย่างไรก็ดีการส่งต่อข้อมูลอันเป็นไปเพื่อประโยชน์
โดยชอบของผูค้ วบคุมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไป
จากวัตถุประสงค์ตั้งต้นควรถูกห้ามหากการประมวลผลไม่เหมาะสมกับ
พันธกรณีในการรักษาความลับตามกฎหมาย วิชาชีพ หรืออื่น ๆ
(51) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สมควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
เพราะบริบทการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นอาจสร้างความเสี่ยงต่อสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นควรรวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต้นก�ำเนิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ โดยที่
การใช้ค�ำว่า “ต้นก�ำเนิดทางเชื้อชาติ” ในข้อก�ำหนดนี้ไม่ได้สื่อถึงการที่
สหภาพยอมรับทฤษฎีที่พยายามก�ำหนดการมีอยู่ของมนุษย์ท่ีมีเชื้อชาติ
ต่าง ๆ แยกกัน การประมวลผลภาพถ่ายไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นการ
ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษเพราะนิยามของข้อมูลชีวมาตรา
ครอบคลุมภาพถ่ายก็ตอ่ เมือ่ ถูกประมวลผลผ่านวิธกี ารทางเทคนิคเฉพาะ
ที่ท�ำให้การระบุอัตลักษณ์เฉพาะตัวหรือการยืนยันตัวตนบุคคลธรรมดา
เป็นไปได้เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ควรถูกประมวลผลเว้นแต่
การประมวลผลจะเกิดขึ้นในกรณีเฉพาะตามที่มีในข้อก�ำหนดนี้ โดย
พิจารณาโดยละเอียดถึงกฎหมายของรัฐสมาชิกทีอ่ าจให้บทบัญญัตเิ ฉพาะ
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลเพือ่ ปรับใช้กบั ข้อก�ำหนดนี้ โดยให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีตามกฎหมายหรือเพื่อการปฏิบัติภารกิจอันด�ำเนินการไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อ�ำนาจที่ผู้ควบคุมได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นทางการ นอกจากเงือ่ นไขจ�ำเป็นเฉพาะส�ำหรับการประมวลผล
ดังกล่าวแล้ว หลักการโดยทั่วไปและกฎอื่น ๆ ในข้อบังคับนี้ควรบังคับใช้
กับสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขให้การประมวลผลชอบด้วยกฎหมาย
การระงับการบังคับใช้ขอ้ ห้ามทัว่ ไปบางส่วนส�ำหรับการประมวลผลข้อมูล
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ส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวควรมีอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้
ถูกประมวลผลข้อมูลยินยอมอย่างเปิดเผยหรือด้วยความจ�ำเป็นเฉพาะ
บางประการที่การประมวลซึ่งด�ำเนินการเพื่อประกอบกิจกรรมโดยชอบ
โดยองค์กรหรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์บางประการขององค์กร
หรือมูลนิธิที่เป็นการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
(52) การระงับการห้ามบางประการต่อการประมวลผลข้อมูล
ประเภทพิเศษควรเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายของสหภาพ
หรือรัฐสมาชิกและอยู่ภายใต้การคุ้มครองที่เหมาะสมอันได้แก่การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เมื่อเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมวลผลข้อมูลในด้าน
กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายความมั่นคงของมนุษย์อันรวมถึงบ�ำนาญ
และเพือ่ การประกันสุขภาพ วัตถุประสงค์ในการตรวจตราและแจ้งเตือน
การป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อหรือภัยคุกคามร้ายแรงทางสาธารณสุข
อืน่ ๆ การระงับการห้ามดังกล่าวอาจมีขนึ้ เพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นสุขภาวะ
อันรวมถึงทางสาธารณสุขและการจัดการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่
เพื่อการรับประกันคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพต่อค่าใช้จ่ายของ
กระบวนการที่ใช้เพื่อช�ำระเงินเอาประกันและบริการในระบบประกัน
สุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการท�ำจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์
หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ การระงับการห้ามการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวควรเป็นไปได้หากจ�ำเป็นส�ำหรับการเริ่มใช้ หรือคุ้มครอง
การอ้างสิทธิ ไม่ว่าจะในกระบวนการพิจารณาของศาลหรือการบริหาร
หรือกระบวนการอื่น ๆ นอกเหนือจากการพิจารณาคดีในศาล
(53) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลประเภทพิ เ ศษซึ่ ง สมควรได้ รั บ การ
คุม้ ครองทีส่ งู ขึน้ ควรถูกประมวลเพือ่ วัตถุประสงค์ทเี่ กีย่ วกับสุขภาวะเมือ่
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จ�ำเป็นส�ำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นผลดีต่อบุคคลธรรมดาและ
สังคมโดยภาครวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริบทของการจัดการระบบและ
บริการสาธารณสุขและบริการสังคม อันรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวโดยฝ่ายจัดการและหน่วยงานกลางที่มีอ�ำนาจในด้าน
สาธารณสุขเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ และการก�ำกับดูแลระบบบริการสาธารณสุขและบริการสังคม
โดยทั่วไปในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และรับประกันความต่อเนื่อง
ของระบบการสาธารณสุขและบริการสังคมและการบริการสาธารณสุข
และความมัน่ คงทางสุขภาวะข้ามพรมแดน วัตถุประสงค์ในการตรวจตรา
และแจ้งเตือน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการท�ำจดหมายเหตุอัน
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
หรือประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติที่อยู่บนฐานของกฎหมาย
ของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีจ่ ำ� เป็นต้องบรรลุตามตามจุดมุง่ หมายอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยที่จัดท�ำเพื่อประโยชน์
สาธารณะในด้านสาธารณสุข ดังนั้นข้อก�ำหนดนี้จึงควรจัดให้เงื่อนไข
ต่าง ๆ ประสานกันในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ
ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในด้านของความจ�ำเป็นที่เฉพาะเจาะจง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ การประมวลผลดั ง กล่ า วถู ก ด� ำ เนิ น การเพื่ อ
วัตถุประสงค์บางประการด้านสุขภาพอย่างแน่ชดั โดยบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้
พันธกรณีตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับในวิชาชีพ กฎหมายของ
สหภาพหรือรัฐสมาชิกควรมีมาตรการที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสม
เพื่อให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ธรรมดาได้ รัฐสมาชิกควรสามารถก�ำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่
กล่าวมาข้างต้นทั้งที่เคยมีมาก่อนหน้าหรือเริ่มน�ำมาใช้ใหม่เองได้ ซึ่ง
รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตในด้านของการประมวลผลข้อมูลพันธุกรรม
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ข้อมูลชีวมาตรา หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อย่างไรก็ดี ไม่ควรท�ำให้
การไหลเวียนโดยเสรีของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหภาพถูกขัดขวาง
เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวถูกบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวข้าม
พรมแดน
(54) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่จ�ำเป็น
ด้วยเหตุผลด้านประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุขอาจเป็นไปได้โดย
ไม่มีการยินยอมจากผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การประมวลผลดังกล่าวควร
อยูภ่ ายใต้มาตรการทีเ่ หมาะสมและเฉพาะเจาะจงซึง่ เป็นไปเพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา ในบริบทของ “สาธารณสุข” ดังกล่าว
ควรถูกตีความตามนิยามที่ให้ไว้ในข้อก�ำหนดที่ EC 1338/2008 ของ
สภายุโรปและทีป่ ระชุมยุโรป11 อันได้แก่องค์ประกอบทุกประการทีเ่ กีย่ ว
กับสุขภาวะ เช่น สถานะทางสุขภาพอันรวมถึงความผิดปกติและความ
พิการ ปัจจัยก�ำหนดที่มีผลต่อสถานะทางสุขภาพดังกล่าว ทรัพยากรที่
ถู ก จั ด สรรให้ ก ารบริ ก ารสาธารณสุ ข การจั ด การและเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและ
การจัดหาเงินทุน และเหตุแห่งการเสียชีวติ การประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะอันเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะไม่ควรส่งผลให้
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยบุคคลที่สาม
เช่น ผู้จ้างงาน หรือบริษัทประกันและธนาคาร
(55) ยิง่ ไปกว่านัน้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงาน
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ วัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้โดยกฎหมายซึง่
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ หรือ
สมาคมทางศาสนาที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ อันด�ำเนินการ
11 Regulation (EC) No. 1338/2008 of the European Union and of the Council
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ไปโดยเหตุผลด้านประโยชน์สาธารณะ
(56) การปฏิบัติการของระบบประชาธิปไตยในรัฐสมาชิกที่
พรรคการเมืองจ�ำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยความเห็น
ทางการเมืองของประชาชนเมื่ออยู่ในระหว่างกิจกรรมการเลือกตั้งนั้น
ท�ำให้การประมวลผลข้อมูลอาจได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลด้านประโยชน์
สาธารณะ ด้วยเงื่อนไขว่ามีการจัดการคุ้มครองตามสมควร
(57) หากผูค้ วบคุมไม่สามารถระบุอตั ลักษณ์ของบุคคลธรรมดา
หนึ่ง ๆ จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมประมวลผลได้ ผู้ควบคุมไม่ควร
มีพันธกรณีในการได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุอัตลักษณ์ของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติใด ๆ
ก็ตามในข้อก�ำหนดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ควบคุมไม่ควรปฏิเสธที่จะน�ำ
ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งได้จากผู้ถูกประมวลผลข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนการใช้
สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การระบุอัตลักษณ์ควรรวมถึงการระบุ
อัตลักษณ์ดจิ ทิ ลั ของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น โดยผ่านกลไก
การระบุอัตลักษณ์ เช่นอุปกรณ์รับรองอัตลักษณ์ชุดเดียวกันที่ถูกใช้โดย
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ท่ีผู้ควบคุมข้อมูล
เป็นผู้เสนอ
(58) หลักการของความโปร่งใสจ�ำเป็นต้องท�ำให้ข้อมูลข่าวสาร
ใด ๆ ทีถ่ กู ประกาศไปยังสาธารณะหรือผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรกระชับ
เข้าถึงได้โดยง่ายและเข้าใจได้ง่าย และใช้ภาษาที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อน
และนอกจากนัน้ ควรใช้การท�ำข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบภาพเมือ่ เห็นสมควร
ข้อมูลดังกล่าวควรมีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น เมื่อประกาศ
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สถานการณ์ทมี่ คี วามส�ำคัญในประเด็นดังกล่าว
โดยเฉพาะเช่นเมื่อการแพร่กระจายของตัวแสดงและความซับซ้อนของ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติท�ำให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลรู้และเข้าใจได้ยาก
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ขึ้นว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับตนเองถูกรวมรวมโดยผู้ใดและเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ดังเช่นในกรณีของโฆษณาออนไลน์ หากให้ผเู้ ยาว์สมควร
ได้รบั การคุม้ ครองเป็นการเฉพาะแล้ว ข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สารใด ๆ
ก็ตามเมื่อการประมวลผลมีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ควรอยู่ในรูปแบบภาษาที่
ชัดเจนและไม่ซับซ้อนที่ผู้เยาว์สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
(59) รูปแบบการด�ำเนินการทีค่ วรถูกจัดไว้เพือ่ ช่วยเหลือให้การ
ใช้สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตามข้อก�ำหนดนี้เป็นไปได้โดยง่าย
อันรวมถึงกลไกในการร้องขอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเข้าถึง
และแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากสามารถ
บังคับใช้ได้ และการใช้สทิ ธิในการคัดค้าน ผูค้ วบคุมควรจัดให้มเี ครือ่ งมือ
ทีท่ ำ� ให้คำ� ขอสามารถเป็นไปได้โดยวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุม
จะต้องมีพันธกรณีในการตอบสนองต่อค�ำขอของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
โดยไม่ลา่ ช้าหากไม่มเี หตุอนั ควรและโดยช้าทีส่ ดุ คือภายในหนึง่ เดือน และ
ให้เหตุผลที่ผู้ควบคุมไม่สามารถปฏิบัติตามค�ำขอได้
(60) หลักการของการประมวลผลทีเ่ ป็นธรรมและโปร่งใสจ�ำเป็น
ต้องให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้รับแจ้งข้อมูลถึงการมีอยู่ของปฏิบัติการ
ประมวลผลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ผู้ควบคุมควรจัดหา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันว่าการประมวลผลจะเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใสให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลโดยพิจารณาอย่าง
ละเอียดถึงพฤติการเฉพาะและบริบทที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล
ร่วมด้วย นอกเหนือไปจากนัน้ ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรได้รบั แจ้งข้อมูล
ได้รบั แจ้งข้อมูลถึงการมีอยูข่ องการท�ำโพรไฟล์และผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา
จากการท�ำโพรไฟล์ดังกล่าว เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมจากผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรได้รบั แจ้งข้อมูลว่าตนเองมี
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ภาระผูกพันในการให้ข้อมูลหรือไม่และผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลไม่มอบข้อมูลดังกล่าวให้ ข้อมูลอาจถูกจัดหามาให้โดย
รวมกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การอธิบายที่มีเนื้อหาส�ำคัญของการ
ประมวลผลโดยเจตนาเห็นได้โดยง่าย อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ข้าใจได้และอ่านได้
อย่างชัดเจน เมื่อสัญลักษณ์ถูกน�ำเสนอด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ควรสามารถถูกอ่านได้ด้วยเครื่อง
(61) ควรให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในเวลาเดียวกับที่ข้อมูลถูก
เก็บจากผู้ถูกประมวลผลข้อมูล หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มาจาก
แหล่งอื่นภายให้แจ้งในระยะเวลาที่เหมาะสมขึ้นกับเงื่อนไขแวดล้อมใน
แต่ละกรณี เมื่อข้อมูลสามารถถูกเปิดเผยได้โดยชอบต่อผู้รับอื่น ผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลควรได้รบั แจ้งเมือ่ ข้อมูลถูกเปิดเผยต่อผูร้ บั เป็นครัง้ แรก
เมื่อผู้ควบคุมเจตนาประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือ
จากทีต่ กลงไว้แต่ตน้ ผูค้ วบคุมควรให้ขอ้ มูลว่าด้วยวัตถุประสงค์อนื่ ใดนัน้
พร้อมด้วยข้อมูลจ�ำเป็นอืน่ ๆ เมือ่ ไม่สามารถบอกทีม่ าของข้อมูลกับผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูลได้เนือ่ งจากใช้ขอ้ มูลจากหลายแหล่ง ก็ควรให้เป็นข้อมูล
ทั่วไปแทน
(62) อย่างไรก็ดี ไม่จำ� เป็นต้องก�ำหนดบังคับพันธกรณีในการให้
ข้อมูลเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้ว เมื่อการบันทึก
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมาย
หรือเมื่อการจัดหาข้อมูลให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลนั้นพิสูจน์แล้วว่า
เป็นไปไม่ได้หรืออาจใช้ความพยายามมากเกินจ�ำเป็น กรณีหลังอาจ
เจาะจงไปทีก่ รณีทกี่ ารประมวลผลด�ำเนินการไปเพือ่ วัตถุประสงค์อนั เป็น
ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือ
ประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ โดยค�ำนึงว่าจ�ำนวนผู้ถูก
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ประมวลผลข้อมูล อายุของข้อมูลและการคุม้ ครองใด ๆ ก็ตามตามสมควร
ที่ถูกรับมาบังคับใช้จะต้องถูกน�ำมาพิจารณาร่วมด้วย
(63) ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรจะมีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกเก็บรวบรวมไว้และใช้สิทธิเพื่อที่จะรับรู้และ
พิสูจน์ทราบว่าการประมวลผลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ได้โดยง่าย
ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม กรณีนี้รวมถึงสิทธิส�ำหรับผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตน ตัวอย่างเช่น ข้อมูล
ประวัตกิ ารแพทย์ซงึ่ มีขอ้ มูลเช่นการวินจิ ฉัยโรค ผลการตรวจการประเมิน
ผลการรักษาโดยแพทย์และการรักษาหรือปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ใด ๆ
ที่ได้รับ ดังนั้นผู้ถูกประมวลผลข้อมูลทุกคนจึงควรมีสิทธิที่จะได้รู้และ
เข้าถึงการติดต่อสือ่ สารโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์
ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล ในกรณีที่เป็นไปได้ รวมถึงระยะเวลา
ที่ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อประมวลผล ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล ระบบโปรแกรม
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ก็ตามโดยวิธกี ารอัตโนมัติ
และผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาจากการประมวลผลดังกล่าว โดยอย่างน้อยทีส่ ดุ
ในกรณีที่การประมวลผลอยู่บนฐานของการท�ำโพรไฟล์ เมื่อเป็นไปได้
ผูค้ วบคุมควรจัดให้มกี ารเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลด้วยระบบทีป่ ลอดภัย
อันจะท�ำให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
โดยตรง สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบในทางร้ายต่อสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น อันรวมถึงความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาโดย
เฉพาะอย่างยิ่งลิขสิทธิที่คุ้มครองซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ดี ผลจากการ
พิจารณาดังกล่าวไม่ควรเป็นการปฏิเสธการให้ข้อมูลทั้งหมดกับผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล เมือ่ ผูค้ วบคุมครอบครองข้อมูลจ�ำนวนมากทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล ผู้ประมวลผลสามารถขอให้ผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลระบุเจาะจงถึงข้อมูลหรือกิจกรรมการประมวลผลทีเ่ กีย่ วกับค�ำขอ
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ก่อนที่จะส่งมอบข้อมูล
(64) ผู้ควบคุมควรใช้มาตรการทั้งหมดที่เหมาะสมเพื่อพิสูจน์
ทราบอัตลักษณ์ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่ขอการเข้าถึง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริบทของการบริการออนไลน์และสิ่งระบุอัตลักษณ์ออนไลน์
ผู้ควบคุมไม่ควรถือครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์เพียง
ประการเดียวคือเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อค�ำขอที่อาจเกิดขึ้นได้
เท่านั้น
(65) ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ควรมี สิ ท ธิ ใ นการแก้ ไขข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับตนเองให้ถูกต้อง และมี “สิทธิในการถูกลืม” เมื่อการถือ
ครองข้อมูลดังกล่าวละเมิดข้อก�ำหนดนีห้ รือกฎหมายของสหภาพหรือรัฐ
สมาชิกทีผ่ คู้ วบคุมอยูใ่ ต้อำ� นาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
ควรมีสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ถูกประมวลผลอีกต่อไปเมื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำ� เป็นโดยทีพ่ จิ ารณาถึงความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์
ทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมหรือประมวลผลด้วยวิธกี ารอืน่ ใด เมือ่
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ยกเลิกการยินยอมของตนหรือคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือเมื่อการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับตนไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดนีไ้ ม่วา่ ด้วย
วิธกี ารอืน่ ใด สิทธิดงั กล่าวเกีย่ วข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลได้ให้ความยินยอมเมือ่ เป็นผูเ้ ยาว์และ
รับรู้ถึงความเสี่ยงที่การประมวลผลมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยได้ไม่เต็มที่และ
ต้องการลบข้อมูลดังกล่าวออกไปโดยเฉพาะจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ควรสามารถใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วได้ ถึ ง แม้ ว ่ า โดย
ข้อเท็จจริงแล้วผู้ถูกประมวลผลข้อมูลไม่ใช่ผู้เยาว์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี
การถือครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากนัน้ ควรชอบด้วยกฎหมาย
เมื่ อ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การใช้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการแสดงออกและการ
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เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ส�ำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมาย
ส�ำหรับการปฏิบัติภารกิจอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อใช้
อ�ำนาจทางการที่ผู้ควบคุมได้รับมอบหมายมา ด้วยเหตุผลของประโยชน์
สาธารณะในด้านสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการท�ำจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
หรือประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ หรือส�ำหรับการเริ่มใช้
หรือคุ้มครองการอ้างสิทธิตามกฎหมาย
(66) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสิทธิในการถูกลืมใน
สภาพแวดล้อมออนไลน์ สิทธิในการลบควรขยายไปจนถึงผู้ควบคุมที่
ท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท�ำให้ข้อมูลเข้าถึงได้โดยสาธารณะที่ควรมี
พันธกรณีในการแจ้งข้อมูลกับผู้ควบคุมอื่นที่ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวเพื่อลบการเชื่อมโยงใด ๆ ก็ตามไปยัง หรือส�ำเนา หรือการท�ำซ�้ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านัน้ ในการด�ำเนินการดังกล่าวผูค้ วบคุมควรปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนที่เหมาะสมโดยพิจารณาอย่างละเอียดถึงเทคโนโลยีและ
วิธีการที่ผู้ควบคุมน�ำมาใช้ได้ อันรวมถึงมาตรการทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อ
แจ้งข้อมูลกับผูค้ วบคุมอืน่ ๆ ทีป่ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นค�ำขอ
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(67) แนวทางที่ใช้เพื่อจ�ำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
อาจรวมเอาสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย อันได้แก่ การย้ายข้อมูลที่ถูกเลือกไปยัง
ระบบประมวลผลอื่นชั่วคราว การท�ำให้ข้อมูลที่ถูกเลือกไม่สามารถ
เข้าถึงได้ หรือน�ำข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกจากเว็บไซต์ โดยหลักการแล้ว
การจ�ำกัดการประมวลผลในระบบแฟ้มอัตโนมัตคิ วรได้รบั การรับประกัน
โดยวิธีการทางเทคนิคด้วยวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เข้าสู่ปฏิบัติการ
ประมวลผลนอกเหนือไปจากที่ตกลงไว้แต่ต้นและเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ข้อเท็จจริงที่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจ�ำกัดควรมีการ
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บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในระบบ
(68) ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับตนที่ตนเองได้ให้กับผู้ควบคุมโดยอยู่ในรูปแบบที่มีการจัดโครงสร้าง
ใช้กันทั่วไป สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และท�ำงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การควบคุมข้อมูลของผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูลเองมีมากยิ่งขึ้นเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ด�ำเนินการไปโดยวิธกี ารอัตโนมัตแิ ละเพือ่ ส่งต่อให้กบั ผูค้ วบคุมอืน่ ได้ ควร
สนับสนุนให้ผู้ควบคุมพัฒนารูปแบบที่ท�ำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กันได้ซงึ่ จะท�ำให้การใช้ขอ้ มูลร่วมกันเป็นไปได้ สิทธิดงั กล่าวควรบังคับใช้
ในกรณีที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยการ
ยินยอมหรือการประมวลผลจ�ำเป็นส�ำหรับการบังคับสัญญา สิทธิดงั กล่าว
ไม่ควรบังคับใช้เมื่อการประมวลผลเกิดขึ้นตามหลักของกฎหมายอื่น ๆ
นอกเหนือไปจากการยินยอมหรือหรือสัญญา โดยธรรมชาติของสิทธิ
ดังกล่าว สิทธิดังกล่าวไม่ควรถูกใช้ต่อต้านผู้ควบคุมที่ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ดังนั้นจึงไม่ควรบังคับใช้กับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นกับการปฏิบัติตามพันธกรณี
ตามกฎหมายทีผ่ คู้ วบคุมอยูใ่ ต้อำ� นาจหรือเพือ่ เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจอันเป็นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือใช้อ�ำนาจทางการที่ผู้ควบคุมรับมอบหมาย
สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในการส่งต่อหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับตนเองไม่ควรสร้างพันธกรณีส�ำหรับผู้ควบคุมเพื่อรับเอา
ระบบประมวลผลข้อมูลใหม่หรือคงใช้ระบบประมวลผลข้อมูลเดิมด้วย
เหตุผลทางเทคนิคของความเข้ากันได้ ในกรณี่ข้อมูลส่วนบุคคลบางชุด
เกีย่ วข้องกับผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลมากกว่าหนึง่ คน สิทธิในการรับข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลควรเป็ น ไปโดยไม่ ส ่ ง ผลเสี ย ใด ๆ ต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพตาม
ข้อก�ำหนดนีข้ องผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลคนอืน่ ๆ ยิง่ กว่านัน้ สิทธิดงั กล่าว
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ไม่ควรทีจ่ ะส่งผลเสียใด ๆ ต่อสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลและขอบเขต
ของสิทธิดังกล่าวดังที่ให้ไว้ในข้อก�ำหนดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควร
สือ่ ถึงการลบข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลทีผ่ ถู้ กู
ประมวลผลข้อมูลให้ไปเพื่อการบังคับสัญญาในขอบเขตและตราบเท่าที่
ข้อมูลจ�ำเป็นต่อการบังคับสัญญานัน้ ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรมีสทิ ธิใน
การส่งต่อข้อมูลโดยตรงจากผูค้ วบคุมไปยังผูค้ วบคุมอืน่ โดยตรงหากเป็น
ไปได้ด้วยเงื่อนไขทางเทคนิค
(69) เมื่ อ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูก ประมวลผลโดยชอบด้ วย
กฎหมายเนือ่ งจากการประมวลผลจ�ำเป็นต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจอันเป็นไป
เพือ่ ประโยขน์สาธารณะหรือใช้อำ� นาจทางการทีผ่ คู้ วบคุมได้รบั มอบหมาย
มาหรือด้วยเหตุผลของผลประโยชน์โดยชอบของผู้ควบคุมหรือบุคคลที่
สามแล้ว ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตามผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรมีสทิ ธิโดยชอบ
ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์บางประการของตน ผู้ควบคุมจึงควรแสดงให้เห็นว่ามีผล
ประโยชน์โดยชอบอันปฏิเสธไม่ได้ของตนที่ส�ำคัญกว่าผลประโยชน์หรือ
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(70) เมือ่ ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลไปเพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การท�ำการตลาดขายตรง ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรมีสทิ ธิในการคัดค้าน
การประมวลผลดังกล่าวอันรวมถึงการท�ำโพรไฟล์ที่อยู่ในขอบเขตที่
เกี่ยวกับการท�ำการตลาดขายตรงดังกล่าวไม่ว่าจะในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การประมวลผลทีต่ กลงไว้แต่ตน้ หรือทีน่ อกเหนือไปจากนัน้ ได้ตลอดเวลา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สิทธิดังกล่าวควรถูกน�ำมาให้ผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลพิจารณาอย่างเปิดเผยและถูกน�ำเสนออย่างชัดเจนและแยกจาก
ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ
(71) ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ควรมี สิ ท ธิ จ ะไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก าร
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วินจิ ฉัยอันอาจรวมถึงมาตรการทีป่ ระเมินแง่มมุ ต่าง ๆ อันเป็นส่วนตัวบน
ฐานของการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวและก่อให้เกิดผลทาง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลหรือส่งผลกระทบอย่างเห็น
ได้ชดั เช่นเดียวกันต่อผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล เช่น การปฏิเสธการขอเครดิต
ออนไลน์หรือกระบวนการคัดเลือกเข้าท�ำงานโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่มีการควบคุมโดยมนุษย์ การประมวลผลดังกล่าวรวมถึง “การท�ำ
โพรไฟล์” ทีป่ ระกอบด้วยการประมวลผลอัตโนมัตใิ นรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
ทีป่ ระเมินแง่มมุ ต่าง ๆ ของบุคคลซึง่ สัมพันธ์กบั บุคคลธรรมดาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เพือ่ วิเคราะห์หรือคาดการณ์ในแง่มมุ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ กู ประมวล
ผลข้อมูลในด้านของประสิทธิภาพในการท�ำงาน สถานะทางเศรษฐกิจ
สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคลหรือความสนใจ ความเชือ่ ถือได้หรือกิจวัตร
สถานทีอ่ ยูห่ รือการเคลือ่ นทีท่ กี่ อ่ ให้เกิดผลทางกฎหมายกับผูถ้ กู ประมวล
ผลข้อมูลหรือส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเจนต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
อย่างไรก็ดี การวินิจฉัยที่อยู่บนฐานของการประมวลผลดังกล่าวอันรวม
ถึ ง การท� ำโพรไฟล์ ค วรเป็ น ไปได้ เ มื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตอย่ า งชั ด เจนจาก
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีม่ อี ำ� นาจเหนือผูค้ วบคุม อันรวมถึง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจตราและป้องกันการฉ้อโกงและหนีภาษีซึ่ง
จัดท�ำโดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดนี้ มาตรฐานและการแนะน�ำต่าง ๆ
ของสถาบันของสหภาพหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลในระดับชาติและเพื่อ
รับประกันความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของบริการที่ผู้ควบคุม
จั ด หาให้ หรือจ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำหรือบั ง คั บสั ญ ญาระหว่ า งผู ้ ถู ก
ประมวลผลข้อมูลกับผู้ควบคุมหรือเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ให้
การยินยอมอย่างชัดเจน การประมวลผลดังกล่าวควรอยู่ภายใต้การ
คุ้มครองที่เหมาะสมไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งควรรวมถึงข้อมูล
เฉพาะของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและสิทธิในการขอการแทรกแซง
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โดยมนุษย์ สิทธิในการแสดงออกถึงมุมมองส่วนบุคคล สิทธิในการได้มา
ซึ่งการอธิบายถึงการวินิจฉัยที่เป็นผลหลังจากการประเมินสถานการณ์
ดังกล่าว และสิทธิในการโต้แย้งการวินิจฉัย มาตรการเหล่านี้จะต้องไม่
เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
เพื่อรับประกันถึงการประมวลผลที่ชอบธรรมและโปร่งใสใน
ส่วนของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล โดยพิจารณาอย่างละเอียดถึงพฤติการณ์
แวดล้อมและบริบทเฉพาะที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล ผู้ควบคุม
ควรใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เหมาะสมกับการท�ำ
โพรไฟล์ น�ำมาตรการทางเทคนิคและการจัดการตามสมควรไปปฏิบัติ
เพือ่ รับประกันเป็นการเฉพาะว่าปัจจัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ไม่ตรงกับความจริงถูกแก้ไขและความเสี่ยงจากความผิดพลาดถูกท�ำให้
อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ สุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลด้ ว ยวิ ธี ที่
พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ซงึ่ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
ผลประโยชน์และสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและป้องกัน
สิ่งดังต่อไปนี้อันได้แก่ ผลอันเป็นไปในทางเลือกปฏิบัติต่อบุคคลธรรมดา
ด้วยเหตุจากต้นก�ำเนิดทางเชือ้ ชาติหรือชาติพนั ธุ์ ความเห็นทางการเมือง
ศาสนาหรือความเชื่อ สมาชิกภาพของสหภาพวิชาชีพ สถานะทาง
พันธุกรรมหรือสุขภาวะหรือเพศสถานะ หรืออื่นใดที่มีผลเช่นเดียวกัน
การวินจิ ฉัยอัตโนมัตแิ ละการท�ำโพรไฟล์ทอี่ ยูบ่ นฐานของข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทพิเศษควรได้รับอนุญาตให้ท�ำได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเท่านั้น
(72) การท�ำโพรไฟล์ต้องอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้ที่ก�ำกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่หลักทางกฎหมายส�ำหรับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลักการคุม้ ครองข้อมูล คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลยุโรปที่ถูกตั้งโดยข้อก�ำหนดนี้ (“คณะกรรมการ”) ควร
สามารถให้แนวทางได้ในบริบทดังกล่าว
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(73) การจ�ำกัดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักการเฉพาะและสิทธิใน
ข้อมูล การเข้าถึง และการแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน สิทธิในการคัดค้าน การวินิจฉัยบนฐานของการท�ำ
โพรไฟล์ เช่นเดียวกับการสื่อสารถึงการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลและพันธกรณีบางประการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูค้ วบคุม
อาจถูกก�ำหนดบังคับโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกตราบเท่าที่
จ�ำเป็นและได้สดั ส่วนในสังคมประชาธิปไตยเพือ่ คุม้ ครองความปลอดภัย
สาธารณะอันรวมถึงการคุม้ ครองชีวติ มนุษย์โดยเฉพาะในการตอบสนอง
ต่อภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท�ำของมนุษย์ การป้องกัน
สืบสวนและด�ำเนินคดีกบั ความผิดทางอาญา อันรวมถึงเพือ่ คุม้ ครองและ
การป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงสาธารณะ หรือการล่วงละเมิด
จริยธรรมส�ำหรับวิชาชีพทีม่ กี ารก�ำกับดูแล จุดมุง่ หมายส�ำคัญอืน่ ๆ อันเป็น
ประโยชน์สาธารณะทัว่ ไปของสหภาพหรือรัฐสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลประโยชน์สำ� คัญทางเศรษฐกิจหรือการเงินของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
การจั ด ท� ำ ทะเบี ย นสาธารณะอั น เป็ น ไปเพื่ อ เหตุ ผ ลด้ า นประโยชน์
สาธารณะทัว่ ไป การประมวลผลข้อมูลจดหมายเหตุสว่ นบุคคลเพือ่ จัดหา
ข้อมูลเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมทางการเมืองภายใต้รฐั เผด็จการในอดีต
หรื อการคุ ้ ม ครองผู้ถูก ประมวลผลข้อมูลหรื อ สิ ท ธิ เ สรี ภาพของผู ้ อื่ น
อันรวมถึงวัตถุประสงค์ดา้ นสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และมนุษยธรรม
การจ�ำกัดดังกล่าวควรสอดคล้องกับเงือ่ นไขจ�ำเป็นทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรและ
ข้อตกลงยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
(74) ความรับผิดชอบและความรับผิดของผู้ควบคุมส�ำหรับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ด�ำเนินการโดยผู้ควบคุมหรือ
ในนามของผู้ควบคุมควรสามารถพิสูจน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุม
ควรมีพันธกรณีในการน�ำมาตรการตามสมควรและมีประสิทธิภาพมา
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ปฏิบัติและสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมการประมวล
ผลเป็ น ไปโดยสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดนี้ ร วมถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
มาตรการเหล่านัน้ มาตรการดังกล่าวควรพิจารณาถึงลักษณะ บริบทและ
วัตถุประสงค์ของการประมวลผล และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลธรรมดาร่วมด้วยโดยละเอียด
(75) ความเสี่ยงที่จะเกิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาที่
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและความรุนแรงอาจแตกต่างกันไปซึ่งเกิดขึ้นโดย
เป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจน�ำไปสู่ความเสียหาย
ทางกายภาพ ทรัพย์สินหรือความเสียหายที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อการประมวลผลอาจท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การขโมย
อัตลักษณ์หรือการฉ้อโกง ความสูญเสียทางการเงิน ความเสียหายต่อ
ชื่อเสียง การสูญเสียความลับส่วนบุคคลที่ถูกคุ้มครองด้วยการรักษา
ความลับทางวิชาชีพ การยกเลิกการปกปิดอัตลักษณ์โดยไม่ได้รบั อนุญาต
หรือข้อเสียเปรียบทางเศรษฐกิจหรือสังคมอื่น ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
เมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลอาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการหรือ
ถูกยับยั้งไม่ให้ใช้อ�ำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมื่อข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลเปิดเผยต้นก�ำเนิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชิกภาพ
ของสหภาพวิชาชีพ และการประมวลข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศ หรือการตัดสินโทษทางอาญา
หรือความผิดทางอาญาหรือมาตรการทางความปลอดภัยอืน่ ๆ เมือ่ แง่มมุ
ส่วนบุคคลต่าง ๆ ถูกประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์หรือ
คาดการณ์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท�ำงาน สถานะ
ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคลหรือความสนใจ ความ
น่าเชื่อถือหรือกิจวัตร สถานที่และการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างหรือใช้
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ประโยชน์ โ พรไฟล์ ส ่ ว นบุ ค คล เมื่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลที่
เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เยาว์นั้นถูกประมวลผลหรือเมื่อการ
ประมวลผลมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่และส่งผล
กระทบกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนมาก
(76) แนวโน้มที่จะเกิดและความรุนแรงของความเสี่ยงต่อสิทธิ
เสรีภาพของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรถูกก�ำหนดโดยการอ้างอิงลักษณะ
ขอบเขต บริบทและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ความเสี่ยงควรถูก
ประเมินตามหลักของการประเมินอย่างเป็นกลาง ซึง่ สามารถพิสจู น์ทราบ
ว่าการประมวลผลมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือความเสี่ยงในระดับ
สูงหรือไม่
(77) แนวทางในการน�ำมาตรการตามสมควรมาปฏิบัติและ
การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเด็ น ของการระบุ อ ย่ า งแน่ ชั ด ถึ ง ความเสี่ ย งที่
เกี่ยวกับการประมวลผล การประเมินในแง่ของที่มา ลักษณะ แนวโน้มที่
จะเกิดขึน้ และความรุนแรง และการระบุอย่างแน่ชดั ถึงวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงอาจมีได้โดยแนวปฏิบัติที่ผ่านการเห็นชอบ การ
รับรองที่ผ่านการเห็นชอบ แนวทางที่ผ่านการเห็นชอบ ซึ่งออกโดย
คณะกรรมการหรือการชีช้ ดั โดยเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูล คณะกรรมการ
อาจออกแนวทางว่าด้วยกระบวนการประมวลผลที่ถูกพิจารณาว่าไม่มี
แนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลธรรมดาและชี้ชัดว่ามาตรการใดที่อาจเพียงพอต่อการจัดการกับ
ความเสี่ยงดังกล่าวในกรณีนั้น ๆ
(78) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจ�ำเป็นต้องมีมาตรการทาง
เทคนิคและการจัดการตามสมควรที่จะถูกน�ำไปใช้เพื่อรับประกันว่าจะ
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บรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นตามข้อก�ำหนดนี้ทุกประการ เพื่อให้สามารถแสดง
ถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดนี้ ผูค้ วบคุมควรรับเอานโยบายภายในองค์กร
และน�ำมาตรการที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการ
การคุม้ ครองข้อมูลโดยการออกแบบและโดยการตัง้ ค่ามาตรฐานไปปฏิบตั ิ
มาตรการดังกล่าวอาจประกอบด้วยการท�ำให้การประมวลผลใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด การปกปิดอัตลักษณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลโดย
เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ความโปร่งใสในประเด็นที่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
และการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล การท�ำให้ผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลสามารถตรวจตราการประมวลผลได้ การท�ำให้ผู้ควบคุมหรือผู้
ประมวลผลสามารถสร้างและปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะด้านความ
เมื่อพัฒนา ออกแบบ เลือกและใช้งานแอพพลิเคชั่น บริการและสินค้าที่
อยู่บนฐานของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุภารกิจ
ปลอดภัย ผู้ผลิตสินค้าบริการ และแอพพลิเคชั่นควรได้รับการสนับสนุน
ให้พจิ ารณาถึงสิทธิในการคุม้ ครองข้อมูลมาพิจารณาร่วมด้วยโดยละเอียด
เมื่อพัฒนาและออกแบบสินค้า บริการ และแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
โดยค�ำนึงถึงเทคโนโลยีทที่ นั สมัยทีส่ ดุ ในขณะนัน้ ละเอียดเพือ่ ให้มนั่ ได้วา่
ผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผลสามารถบรรลุพนั ธกรณีในการคุม้ ครองข้อมูล
ของตนได้ หลักการในการคุ้มครองข้อมูลโดยการออกแบบและโดยการ
ตั้งค่ามาตรฐานควรถูกน�ำไปพิจารณาร่วมในบริบทของการน�ำเสนอต่อ
สาธารณะ
(79) การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลรวมถึง
ความรับผิดชอบและการรับผิดของผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผลทีเ่ กีย่ วกับ
การตรวจตราและมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานก�ำกับดูแลจ�ำเป็นต้อง
มีการจัดแบ่งความรับผิดชอบภายใต้ขอ้ ก�ำหนดนี้ อันรวมถึงเมือ่ ผูค้ วบคุม
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลร่วมกับผู้ควบคุมอื่น
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หรือเมื่อปฏิบัติการประมวลผลเป็นไปในนามของผู้ควบคุม
(80) เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่มิได้ตั้งอยู่ในสหภาพ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่อยู่ภายใน
สหภาพโดยทีก่ จิ กรรมการประมวลผลนัน้ สัมพันธ์กบั การเสนอสินค้าหรือ
บริการให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในสหภาพ โดยไม่ค�ำนึงว่า
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจ�ำเป็นต้องช�ำระเงินหรือไม่ หรือตรวจตรากิจวัตร
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตราบเท่าที่กิจวัตรดังกล่าวเกิดขึ้นในสหภาพ
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลควรแต่งตั้งผู้แทน เว้นแต่ว่าการประมวลผล
ไม่เป็นประจ�ำ โดยไม่รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภท
พิเศษในขนาดใหญ่และการประมวลผลทีเ่ กีย่ วกับการพิพากษาโทษและ
ความผิดทางอาญา และไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาโดยละเอียดร่วมกับลักษณะ
บริบท ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล หรือหากผู้ควบคุม
เป็นหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานสาธารณะ ผู้แทนควร
ปฏิบัติหน้าที่ในนามของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล และอาจถูกระบุถึง
โดยหน่วยงานก�ำกับดูแล ผูแ้ ทนควรได้รบั การแต่งตัง้ โดยเปิดเผยด้วยค�ำสัง่
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในนามของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลโดยค�ำนึงถึงพันธกรณี
ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้ การแต่งตั้งผู้แทนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบหรือการรับผิดของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลภายใต้ข้อ
ก�ำหนดนี้ ผู้แทนดังกล่าวควรปฏิบัติภารกิจโดยสอดคล้องกับค�ำสั่งที่ได้
รับจากผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลอันรวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ
เพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้ ผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งควร
อยูภ่ ายใต้กระบวนการบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดนีเ้ มือ่ เกิดเหตุการณ์ทผี่ คู้ วบคุม
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หรือผู้ประมวลผลไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
(81) เพือ่ รับประกันการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขจ�ำเป็นของข้อก�ำหนด
นีใ้ นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลทีจ่ ะด�ำเนินการโดยผูป้ ระมวล
ผลในนามของผู้ควบคุมเมื่อมอบหมายกิจกรรมการประมวลผลให้กับ
ผู้ประมวลผล ผู้ควบคุมควรใช้งานผู้ประมวลผลที่มีหลักประกันเพียงพอ
เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความช�ำนาญ ความเชื่อถือได้
และทรัพยากรในการน�ำมาปฏิบัติตามมาตรการทางเทคนิคและการ
จัดการที่บรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นของข้อก�ำหนดนี้อันรวมถึงความปลอดภัย
ของการประมวลผล การที่ผู้ประมวลผลยึดถือแนวปฏิบัติที่ผ่านความ
เห็นชอบหรือกลไกการรับรองที่ผ่านความเห็นชอบอาจถูกใช้เป็นส่วน
ประกอบหนึ่งในการแสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมปฏิบัติตามพันธกรณี การ
ด�ำเนินการประมวลผลโดยผู้ประมวลผลควรถูกก�ำกับโดยสัญญาหรือ
นิติกรรมอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่ผูกพัน
ผู้ประมวลผลกับผู้ควบคุม ให้รายละเอียดประเด็นส�ำคัญและระยะเวลา
ในการประมวลผล ธรรมชาติและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล และ
ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล โดย
พิจารณาโดยละเอียดร่วมกับภารกิจและความรับผิดชอบเฉพาะของ
ผูป้ ระมวลผลในบริบทของของการประมวลผลทีจ่ ะด�ำเนินการและความ
เสีย่ งต่อสิทธิเสรีภาพของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล ผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวล
ผลอาจเลือกใช้สัญญาเป็นคราว ๆ ไปหรือใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ถูกรับ
มาบังคับใช้โดยตรงทั้งกับคณะกรรมาธิการหรือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
โดยสอดคล้องกับกลไกความเป็นมาตราฐานเดียวและถูกรับมาบังคับใช้
หลังจากนั้นโดยคณะกรรมาธิการ หลังจากเสร็จสิ้นการประมวลผลที่ท�ำ
ในนามของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลควรคืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ทีผ่ คู้ วบคุมเลือก เว้นแต่มเี งือ่ นไขจ�ำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
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ตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่มีอ�ำนาจเหนือผู้ประมวลผล
(82) เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้ผู้ควบคุมหรือ
ผู้ประมวลผลควรเก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการประมวลผลในความ
รับผิดชอบของตน ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลแต่ละรายควรมีพันธกรณี
ในการร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลและจัดท�ำบันทึกเหล่านั้นให้กับ
หน่วยงานก�ำกับดูแลเมื่อถูกร้องขอ เพื่อให้หน่วยงานก�ำกับดูแลสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราปฏิบัติการประมวลผลเหล่านั้นได้
(83) เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการประมวลผลซึ่ง
ละเมิดข้อก�ำหนดนี้ ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลควรประเมินความเสี่ยง
ซึ่งมีเป็นปกติในในการประมวลผลและน�ำมาตราการบรรเทาความเสี่ยง
เหล่านั้นมาปฏิบัติ เช่น การเข้ารหัส มาตรการดังกล่าวควรรับประกันถึง
ระดับความปลอดภัยตามสมควร อันรวมถึงการเป็นความลับโดยพิจารณา
อย่างละเอียดร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุดและค่าใช้จ่ายในการน�ำมาตรการ
เหล่านั้นมาปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง ในการประเมินความเสี่ยงของความ
ปลอดภัยข้อมูลควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การท�ำลายข้อมูลโดยอุบัติเหตุหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ความเสียหาย การท�ำให้เสียสภาพ การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกส่งต่อ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการอื่นใดที่ในบางกรณีอาจน�ำไปสู่ความเสียหายทางกายภาพ
ทรัพย์สินหรือสิ่งที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน
(84) เมือ่ การประมวลผลมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสีย่ งใน
ระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา ผู้ควบคุมควรรับผิดชอบ
ต่อการด�ำเนินการประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูล
เพื่อประเมินที่มา ลักษณะ ลักษณะจ�ำเพาะและความรุนแรงของความ
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เสี่ยงดังกล่าวโดยเป็นไปเพื่อการยกระดับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้
ผลการประเมินสถานการณ์ควรถูกน�ำมาพิจารณาโดยละเอียดเมื่อมี
การก� ำ หนดมาตรการตามสมควรที่ จ ะถู ก น� ำ ไปใช้ เ พื่ อ แสดงว่ า การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อก�ำหนดนี้ เมื่อการประเมิน
สถานการณ์ผลกระทบการคุม้ ครองข้อมูลชีใ้ ห้เห็นว่าปฏิบตั กิ ารประมวล
ผลมีสว่ นเกีย่ วข้องกับความเสีย่ งในระดับสูงทีผ่ คู้ วบคุมไม่สามารถบรรเทา
ได้โดยมาตรการตามสมควรเนือ่ งจากเหตุผลในด้านของเทคโนโลยีทมี่ อี ยู่
และค่าใช้จ่ายในการน�ำไปปฏิบัติ ควรมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลก่อนที่จะเริ่มการประมวลผล
(85) การล่วงล�ำ้ ข้อมูลส่วนบุคคลทีห่ ากไม่มกี ารจัดการแก้ไขด้วย
วิธีที่เหมาะสมและทันท่วงทีอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ
ทรัพย์สนิ หรือสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ทรัพย์สนิ ต่อบุคคลธรรมดา เช่นการเสียการควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหรือการถูกจ�ำกัดสิทธิของตน การเลือกปฏิบตั ิ
การขโมยอัตลักษณ์หรือการฉ้อโกง การสูญเสียทางการเงิน การยกเลิก
การปกปิดอัตลักษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายต่อชื่อเสียง
การสูญเสียความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองโดยการเป็น
ความลับทางวิชาชีพ หรือการเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม
อย่างเห็นได้ชัดต่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในทันทีเมื่อผู้ควบคุม
รับรู้ว่ามีการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น ผู้ควบคุมควรแจ้งหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลถึงการล่วงล�ำ้ ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ลา่ ช้าหากไม่มเี หตุอนั ควร
และหากด�ำเนินการได้ไม่ควรล่าช้ากว่า 72 ชั่วโมงหลังจากรับรู้ถึงการ
ล่วงล�้ำดังกล่าว เว้นแต่ว่าสามารถแสดงให้เห็นได้โดยสอดคล้องกับ
หลักการของการตรวจสอบได้ว่าการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มี
แนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา
เมือ่ การแจ้งดังกล่าวไม่สามารถเป็นไปได้ภายใน 72 ชัว่ โมง ควรแจ้งเตือน
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พร้อมด้วยเหตุผลของความล่าช้าและอาจให้ขอ้ มูลเป็นระยะโดยไม่ลา่ ช้า
หากไม่มีเหตุอันควร
(86) ผู้ควบคุมควรสื่อสารกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลถูกล่วงล�ำ้ โดยไม่ลา่ ช้าหากไม่มเี หตุอนั ควรเมือ่ การล่วงล�ำ้ ข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลมีแนวโน้มจะส่งผลให้เ กิดความเสี่ ย งในระดั บสู ง ต่ อ สิ ท ธิ
เสรีภาพของบุคคลธรรมดาเพื่อให้บุคคลนั้นเตรียมการป้องกันที่จ�ำเป็น
การสื่อสารควรอธิบายถึงลักษณะของการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
เดียวกับค�ำแนะน�ำกับบุคคลธรรมดานัน้ ในการบรรเทาผลกระทบในทาง
ร้ า ยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น การติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ควรเป็ น ไป
โดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีส่ ามารถท�ำได้อย่างเหมาะสมและด้วยการร่วมมืออย่าง
ใกล้ชดิ กับหน่วยงานก�ำกับดูแล โดยค�ำนึงถึงแนวทางทีอ่ อกโดยหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลดังกล่าวหรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่น
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ความจ�ำเป็นในการบรรเทา
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนอาจน�ำไปสู่การติดต่อกับผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลโดยทันที โดยที่ความจ�ำเป็นในการน�ำมาตรการตาม
สมควรไปปฏิบัติเพื่อยับยั้งการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งหรือคล้ายกันอาจเป็นเหตุผลส�ำหรับเวลาในการสือ่ สารทีม่ ากขึน้
(87) ควรสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรการตามสมควรทั้ ง การ
คุ้มครองทางเทคโนโลยีและมาตรการในการจัดการได้ถูกน�ำมาปฏิบัติ
เพื่อพิสูจน์ทราบได้ทันทีว่ามีการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ และ
เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลและผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
โดยทันที ควรพิสูจน์ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดขึ้นโดยไม่ล่าช้า
หากไม่มีเหตุอันควรโดยพิจารณาอย่างละเอียดร่วมกับลักษณะและ
ความร้ายแรงของการล่วงล�้ำข้อมูลและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาและผลใน
ทางร้ายต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การแจ้งดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการ
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แทรกแซงโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอ�ำนาจ
ที่ให้ไว้ในข้อก�ำหนดนี้
(88) ในการตั้ ง กฎที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบและ
กระบวนการที่สามารถน�ำไปบังคับใช้กับการแจ้งการล่วงล�้ำข้อมูล ควร
พิจารณาถึงพฤติการณ์ของการล่วงล�ำ้ อันรวมถึงว่าข้อมูลถูกคุม้ ครองโดย
มาตราการทางเทคนิคตามสมควรที่จ�ำกัดแนวโน้มในการปลอมแปลง
อัตลักษณ์หรือการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ในรูปแบบอืน่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ยิง่ กว่านัน้ กฎและกระบวนการดังกล่าวควรพิจารณาโดยละเอียด
ร่วมกับผลประโยชน์โดยชอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยที่การ
เปิดเผยก่อนเวลาอาจขัดขวางการสืบสวนถึงพฤติการของการล่วงล�้ำ
ข้อมูลโดยไม่จ�ำเป็น
(89) ค�ำสัง่ 95/46/EC ได้กำ� หนดให้มพี นั ธกรณีทวั่ ไปในการแจ้ง
ถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล ในขณะที่
พันธกรณีดังกล่าวสร้างภาระในการบริหารและการเงิน แต่ไม่ใช่ในทุก
กรณีที่จะมีส่วนช่วยเหลือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีขึ้น ดังนั้น
พันธกรณีในการแจ้งเตือนทัว่ ไปโดยไม่แบ่งแยกดังกล่าวจึงควรถูกยกเลิก
และแทนที่ด้วยกระบวนการและกลไกที่มีประสิทธิภาพอันมุ่งเน้นไปที่
ปฏิบตั กิ ารประมวลผลข้อมูลชนิดทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความเสีย่ ง
ในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาจากคุณสมบัติ ขอบเขต
บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลแทน รูปแบบของปฏิบตั กิ าร
ประมวลผลดังกล่าวอาจเป็นแบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
ใหม่หรือเฉพาะหรือเป็นแบบใหม่และโดยทีผ่ คู้ วบคุมไม่เคยมีการประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลมาก่อน หรือเมื่อปฏิบัติ
การประมวลผลกลายเป็นสิง่ จ�ำเป็นขึน้ มาเนือ่ งจากเวลาผ่านไปจากทีเ่ ริม่
การประมวลผลที่ตกลงไว้แต่ต้น
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(90) ในกรณีดงั กล่าว ผูค้ วบคุมควรด�ำเนินการประเมินสถานการณ์
ผลกระทบการคุม้ ครองข้อมูลก่อนการประมวลผลเพือ่ ประเมินสถานการณ์
แนวโน้มและความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับสูงโดยเฉพาะ โดย
พิจารณาร่วมโดยละเอียดถึงลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์
ของการประมวลผลและแหล่ ง ที่ ม าของความเสี่ ย ง การประเมิ น
สถานการณ์ผลกระทบดังกล่าวควรรวมเอามาตรการ การคุ้มครอง และ
กลไกที่ถูกคาดหมายไว้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ
เพือ่ รับประกันการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและแสดงถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดนี้
(91) กรณีนี้ควรบังคับใช้กับปฏิบัติการประมวลผลขนาดใหญ่ที่
มีเป้าหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของจ�ำนวนมากพอสมควร
ในระดับภูมิภาค ชาติ หรือเหนือชาติและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ตัวอย่างเช่น การพิจารณาถึงความอ่อนไหวของการประมวลผลโดยที่
สอดคล้องกับสถานะของเทคโนโลยีใหม่จากความรู้ทางเทคโนโลยีที่
พัฒนาแล้วซึ่งถูกใช้ประโยชน์ในวงกว้างเช่นเดียวกับปฏิบัติการประมวล
ผลอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติการเป็นเหตุให้ผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลใช้สิทธิของตนเองได้ล�ำบากยิ่งขึ้น ควรมีการประเมิน
สถานการณ์ของผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูล เมื่อข้อมูลส่วนบุคคล
ถู ก ประมวลผลเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลธรรมดา
เป็ น การเฉพาะอั น เกิ ด จากการประเมิ น แง่ มุ ม ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
บุคคลธรรมดาอย่างเป็นระบบและเข้มข้นบนฐานของการท�ำโพรไฟล์
ข้อมูลเหล่านั้น หรือจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ
ข้อมูลชีวมาตรา หรือข้อมูลว่าด้วยการตัดสินโทษและความผิดทางอาญา
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หรื อ มาตรการด้ า นความปลอดภั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การประเมิ น
สถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลจะต้องด�ำเนินการในระดับที่
เท่าเทียมกันกับการตรวจตราขนาดใหญ่ในพืน้ ทีท่ เี่ ข้าถึงได้โดยสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รับภาพหรือกับปฏิบัติ
การอืน่ ๆ ทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาว่าการประมวลผลมี
แนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประมวลผลที่ยับยั้งผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลมิให้ใช้สทิ ธิหรือใช้บริการหรือสัญญา หรือเนือ่ งจากการ
ประมวลผลถูกด�ำเนินการอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ กู กล่าวถึงไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีขนาดใหญ่หากเป็น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ป่วยหรือผู้รับบริการโดยแพทย์
ผู้ให้บริการสาธารณสุขอื่น ๆ หรือนักกฎหมาย ในกรณีดังกล่าวการ
ประเมินสถานการณ์ผลกระทบไม่ควรเป็นการบังคับ
(92) กรณี ที่ พ ฤติ ก ารณ์ แวดล้ อ มอาจส่ ง ผลให้ ก ารประเมิ น
สถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นไปได้ทาง
เศรษฐกิ จ ต้ อ งมี ข อบเขตกว้ า งกว่ า โครงการเดี ย ว ตั ว อย่ า งเช่ น เมื่ อ
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานสาธารณะเจตนาจัดท�ำ
แอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มการประมวลผลที่ใช้ร่วมกันหรือเมื่อ
ผู ้ ค วบคุ ม หลายรายจะน� ำ เอาแอพพลิ เ คชั่ น หรื อ สภาวะแวดล้ อ มใน
การประมวลผลที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดในส่วนนั้นของอุตสาหกรรมหรือ
ภาคส่วนมาใช้ หรือเพื่อกันโดยทั่วไปในกิจกรรมประเภทเดียวกัน
(93) ในบริบทของการรับเอากฎหมายของรัฐสมาชิกว่าด้วยการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจหรือหน่วยงานสาธารณะ
มาบังคับใช้โดยอยู่บนฐานและควบคุมดูแลปฏิบัติการประมวลผลที่
เฉพาะเจาะจงลงไปหรือชุดของปฏิบัติการที่เป็นประเด็น รัฐสมาชิกอาจ
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ถือว่าจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินการประเมินสถานการณ์ดงั กล่าวก่อนเริม่ การ
ประมวลผล
(94) เมือ่ การประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุม้ ครองข้อมูล
บ่งชี้ว่าการประมวลผลโดยขาดการคุ้มครองต่าง ๆ มาตรการด้านความ
ปลอดภัย และกลไกในการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยง อาจส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา และผู้
ควบคุมมีความเห็นว่าความเสี่ยงไม่สามารถบรรเทาได้โดยวิธีการที่
เหมาะสมในด้านของเทคโนโลยีที่มีอยู่และค่าใช้จ่ายในการน�ำมาปฏิบัติ
แล้ว ควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลก่อนเริ่มกิจกรรมการ
ประมวลผล ความเสี่ยงในระดับสูงดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นผลจากการ
ประมวลผลบางชนิดและความถี่และความครอบคลุมในการประมวลผล
อันอาจส่งผลให้ความเสียหายหรือการรบกวนสิทธิของบุคคลธรรมดาเกิด
ขึน้ ได้จริง หน่วยงานก�ำกับดูแลควรตอบสนองต่อค�ำขอการปรึกษาหารือ
ภายใต้ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ อย่างไรก็ดกี ารขาดการตอบรับจากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรส่งผลเสียใด ๆ ต่อการ
แทรกแซงโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่สอดคล้องกับอ�ำนาจและหน้าที่ที่
ข้อก�ำหนดได้ให้ไว้ อันรวมถึงอ�ำนาจในการยับยัง้ การประมวลผล ผลของ
การประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุม้ ครองข้อมูลทีด่ ำ� เนินการไปใน
ส่วนของการประมวลผลที่เป็นประเด็นนั้นอาจถูกส่งให้กับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลโดยเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปรึกษาหารือ โดยเฉพาะกับ
มาตรการที่ถูกคาดการณ์ไว้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลธรรมดา
(95) ผู ้ ป ระมวลผลควรช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ค วบคุ ม เมื่ อ จ� ำ เป็ น และ
เมื่อถูกร้องขอ เพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีอันเป็นผลสืบ
เนื่องจากการด�ำเนินการประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครอง
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ข้อมูลตามการปรึกษาหารือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
การประมวลผล
(96) การปรึ ก ษาหารื อ กั บ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลควรอยู ่ ใ น
กระบวนการจัดเตรียมมาตรการทางกฎหมายหรือการก�ำกับดูแลที่มีไว้
เพือ่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ รับประกันว่าการประมวลผลที่
เจตนาจะให้เกิดขึน้ นัน้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดนีแ้ ละโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่
บรรเทาความเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(97) เมื่อการประมวลผลด�ำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณะที่
มีอ�ำนาจ โดยยกเว้นส�ำหรับศาลหรือหน่วยงานอิสระที่มีอ�ำนาจตุลาการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในขอบเขตอ�ำนาจของตน การ
ประมวลผลข้อมูลในภาคเอกชนทีด่ ำ� เนินการโดยผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวล
ผลทีก่ จิ กรรมหลักประกอบด้วยปฏิบตั กิ ารประมวลผลทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการ
ตรวจตราผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในขนาดใหญ่และเป็นระบบ หรือเมื่อ
กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลประกอบด้วยการประมวล
ผลขนาดใหญ่ของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษและข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การพิพากษาโทษและความผิดทางอาญา ควรมีบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถด้านกฎหมายและวิธปี ฏิบตั ดิ า้ นการคุม้ ครองข้อมูลคอยช่วยเหลือ
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลตรวจตราถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้
เป็นการภายใน ในภาคเอกชน กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมคือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นหลักพื้นฐานอันดับแรกและไม่สัมพันธ์กับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระดับของความรู้ความสามารถที่จ�ำเป็นควรถูกก�ำหนดให้สอดคล้องกับ
ปฏิบตั กิ ารประมวลผลทีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ละการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จ�ำเป็นต้องมีโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเป็นการเฉพาะ เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลดังกล่าวควรอยู่ในสถานะที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และ
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ภารกิจได้โดยอิสระไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของผู้ควบคุมหรือไม่ก็ตาม
(98) ควรสนับสนุนให้สมาคมหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นตัวแทน
ของกลุม่ ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลจัดท�ำจรรยาบรรณ ซึง่ อยูภ่ ายในขอบเขต
ของข้อก�ำหนดนี้ ซึ่งเป็นไปเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาโดยละเอียดร่วมกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของการประมวลผลทีด่ ำ� เนินการในบางภาคส่วนและความจ�ำเป็นเฉพาะ
ของกิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จรรยาบรรณดังกล่าวควรเป็นจุดอ้างอิงมาตรฐานส�ำหรับพันธกรณีของ
ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล โดยพิจารณาโดยละเอียดร่วมกับความเสี่ยง
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาซึง่ มีแนวโน้มจะเกิดขึน้ โดยเป็นผลจาก
การประมวลผล
(99) เมื่อจัดเตรียมหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมจรรยาบรรณดังกล่าว
สมาคมหรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ ป็นตัวแทนของกลุม่ ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวล
ผลควรปรึกษาหารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในประเด็นดังกล่าวโดยตรงอัน
รวมถึงผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลหากเป็นไปได้และค�ำนึงถึงการตัดสินใจทีไ่ ด้
รับและมุมมองที่ถูกแสดงออกมาในการตอบสนองต่อการปรึกษาหารือ
ดังกล่าว
(100) เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ความโปร่งใสและการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดนี้ ควรสนับสนุนการจัดตั้งกลไกการรับรองและตราและ
เครื่องหมายการคุ้มครองข้อมูลซึ่งท�ำให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลสามารถ
ประเมินสถานการณ์ของระดับการคุ้มครองข้อมูลของสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว
(101) การไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งไปสู่และออกจาก
ประเทศนอกสหภาพและองค์การระหว่างประเทศมีความจ�ำเป็นต่อการ
ขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ
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การเพิม่ ขึน้ ของการไหลเวียนดังกล่าวได้ทำ� ให้เกิดความท้าทายและความ
กังวลใหม่ ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ดีระดับของการคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่รับประกันในสหภาพ
โดยข้อก�ำหนดนี้จะต้องไม่ถูกลดทอนลงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเคลื่อน
ย้ายจากสหภาพไปยังผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือผู้รับอื่น ๆ ในประเทศ
ที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงในกรณีการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศต่อไป
ยังผูค้ วบคุม ผูป้ ระมวลผลในประเทศทีส่ ามหรือองค์การระหว่างประเทศ
เดียวกันหรืออืน่ ๆ ในกรณีใด ๆ ก็ตาม การเคลือ่ นย้ายข้อมูลไปยังประเทศ
ทีส่ ามหรือองค์การระหว่างประเทศอาจด�ำเนินการได้กต็ อ่ เมือ่ เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดนี้โดยสมบูรณ์ที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่วางไว้โดยข้อก�ำหนดนี้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ
(102) ข้อก�ำหนดนีจ้ ะต้องไม่สง่ ผลเสียใด ๆ ต่อข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่สหภาพท�ำกับประเทศที่สามซึ่งก�ำกับการเคลื่อนย้ายข้อมูล
ส่วนบุคคลที่รวมเอาการคุ้มครองผู้ถูกประมวลข้อมูลไว้แล้วตามสมควร
รัฐสมาชิกอาจบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศได้ตราบเท่าที่ข้อตกลงไม่ส่งผลกระทบต่อข้อก�ำหนดนี้หรือ
บทบัญญัตอิ น่ื ใดของกฎหมายของสหภาพและรวมเอาระดับการคุม้ ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลไว้ตามสมควร
(103) คณะกรรมาธิการอาจวินิจฉัยโดยมีผลทั่วทั้งสหภาพว่า
ประเทศที่สาม ดินแดนหรือเขตการปกครองหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงลงไป
หรือองค์การระหว่างประเทศได้ให้การคุม้ ครองข้อมูลในระดับทีเ่ พียงพอ
ซึง่ ท�ำให้มคี วามแน่นอนและเป็นรูปแบบเดียวกันทางกฎหมายทัว่ ทัง้ สหภาพ
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ในประเด็นเกี่ยวข้องกับประเทศที่สามและองค์การระหว่างประเทศที่
ถูกพิจารณาแล้วว่าได้จดั ให้มกี ารคุม้ ครองข้อมูลในระดับดังกล่าว ในกรณี
เช่นนั้นการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอาจเกิดขึน้ ได้โดยไม่จำ� เป็นต้องอนุญาตเพิม่ เติม คณะกรรมาธิการ
อาจวินิจฉัยให้ยกเลิกการวินิจฉัยข้างต้นโดยแจ้งและมีแถลงการณ์เต็ม
ทีใ่ ห้เหตุผลในการยกเลิกต่อประเทศทีส่ ามหรือองค์การระหว่างประเทศ
ดังกล่าว
(104) คณะกรรมาธิการควรพิจารณาโดยละเอียดเป็นการเฉพาะ
ถึงประเด็นของการเคารพหลักนิติรัฐ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
เช่นเดียวกับบรรทัดฐานและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และ
กฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายเฉพาะด้านรวมถึงตัวบทกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันประเทศและความมั่นคงของ
ชาติรวมถึงกฎระเบียบสาธารณะและกฎหมายอาญา ในการประเมิน
สถานการณ์เกี่ยวกับประเทศที่สาม ดินแดนหรือเขตการปกครองหนึ่งที่
เฉพาะเจาะจงลงไปในประเทศทีส่ ามเพือ่ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
คุณค่าพื้นฐานในการก่อตั้งสหภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การรับเอาการวินิจฉัยที่เพียงพอมาบังคับใช้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับดินแดนหรือเขตการปกครองหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงลงไปใน
ประเทศที่สามควรพิจารณาโดยละเอียดถึงหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
เป็นกลางร่วมด้วย เช่น กิจกรรมการประมวลผลเฉพาะและขอบเขตของ
มาตราฐานทางกฎหมายทีส่ ามารถบังคับใช้ได้และตัวบทกฎหมายทีม่ ผี ล
บังคับใช้ในประเทศที่สาม ประเทศที่สามควรให้หลักประกันที่จะรับรอง
ถึงระดับของการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอซึ่งโดยสาระส�ำคัญแล้วเทียบ
เท่ากับระดับการป้องกันทีไ่ ด้รบั ประกันในสหภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลโดยเจาะจงลงไปในเขตการปกครองใด
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เขตการปกครองหนึ่งหรือหลายเขตการปกครอง ประเทศที่สามควรรับ
ประกันให้มีการก�ำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นอิสระและควรจัดให้
มีกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลของรัฐสมาชิก และผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูลควรได้รบั สิทธิตา่ ง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีอำ� นาจบังคับ
และการชดใช้ทมี่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ทางบริหารและยุตธิ รรมเป็นการเฉพาะ
(105) นอกจากข้อผูกพันในระดับนานาชาติทปี่ ระเทศทีส่ ามหรือ
องค์การระหว่างประเทศได้เข้าร่วมแล้ว คณะกรรมาธิการควรพิจารณา
โดยละเอียดถึงพันธกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศที่สามหรือ
องค์การระหว่างประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิกในระบบความร่วมมือแบบ
พหุภาคีหรือในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับการน�ำพันธกรณีดงั กล่าวมาปฏิบตั ิ การเข้า
เป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงของที่ประชุมยุโรปลงวันที่ 28 มกราคม 1981
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติและระเบียบการเพิ่มเติมควรถูกน�ำมา
พิจารณาร่วมโดยละเอียดเป็นการเฉพาะ คณะกรรมาธิการควรปรึกษา
หารือกับคณะกรรมการเมื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับระดับการ
คุ้มครองข้อมูลในประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ
(106) คณะกรรมาธิการควรตรวจตราการท�ำงานของการวินจิ ฉัย
ว่าด้วยระดับของการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่สาม ดินแดน หรือเขต
การปกครองที่เฉพาะเจาะจงลงไป และตรวจตราการท�ำหน้าที่ของการ
วินิจฉัยที่รับมาบังคับใช้ตามหลักของอนุมาตรา 6 ในมาตรา 25 หรือ
อนุมาตรา 4 ในมาตรา 26 ของค�ำสั่ง 95/46/EC ในการวินิจฉัยถึงระดับ
ทีเ่ พียงพอนัน้ คณะกรรมาธิการควรจัดให้มกี ลไกทบทวนการท�ำหน้าทีข่ อง
การวินจิ ฉัยเป็นระยะ การทบทวนเป็นระยะดังกล่าวควรจัดท�ำโดยมีการ
ปรึกษาหารือกับประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศที่เป็น
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ประเด็น และพิจารณาโดยละเอียดถึงความเปลี่ยนแปลงทุกประการที่
เกิดขึ้นในประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการ
ควรพิจารณาถึงทัศนะและผลการศึกษาของสภายุโรปและทีป่ ระชุมยุโรป
เช่นเดียวกับหน่วยงานและแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นดังกล่าว
โดยตรง คณะกรรมาธิการควรประเมินการท�ำหน้าทีข่ องการวินจิ ฉัยทีเ่ กิด
ขึ้นภายหลังการทบทวนและรายงานผลการศึกษาใด ๆ ไปยังกองงานใน
ความหมายของข้อก�ำหนดที่ (EC)182/2011 สภายุโรปและที่ประชุม
ยุโรป12 ดังที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้ และไปยังสภายุโรปและ
ที่ประชุมยุโรปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(107) คณะกรรมาธิการอาจระบุให้ประเทศที่สาม ดินแดน
หรือเขตการปกครองหนึ่งที่เจาะจงลงไปในประเทศที่สาม หรือองค์การ
ระหว่างประเทศไม่สามารถรับประกันถึงระดับการคุ้มครองข้อมูลที่
เพียงพอได้อกี ต่อไป อันยังผลให้การเคลือ่ นย้ายข้อมูลไปยังประเทศทีส่ าม
หรือองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวถูกยับยั้งเว้นแต่จะบรรลุเงื่อนไข
จ�ำเป็นในข้อก�ำหนดนีท้ เี่ กีย่ วกับการเคลือ่ นย้ายซึง่ อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครอง
ตามสมควร อันรวมถึงกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพันและการระงับการ
บังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางมาตราส�ำหรับสถานการณ์เฉพาะ ในกรณีดัง
กล่ า วควรมี บ ทเฉพาะกาลส� ำ หรั บ การปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ า งคณะ
กรรมาธิการและประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศดังกล่าว
คณะกรรมาธิการควรแจ้งข้อมูลกับประเทศที่สามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศถึงเหตุผลและเข้าร่วมการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางเยียวยา
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
12 Regulation (EU) No. 182/2011 of the European Parliament and of the

Council of 16 February 2011 ได้วางกฎและหลักการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกลไก
ส�ำหรับการควบคุมการใช้อ�ำนาจของคณะกรรมาธิการโดยรัฐสมาชิก (OJ L 55,
28.2.2011, p. 13).
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(108) หากไม่มีการวินิจฉัยถึงความเพียงพอของการคุ้มครอง
ข้อมูล ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลควรใช้มาตรการชดเชยการขาดการ
คุม้ ครองข้อมูลในประเทศทีส่ ามโดยให้เป็นการคุม้ ครองผูถ้ กู ประมวลผล
ข้อมูลตามสมควร การคุม้ ครองตามสมควรดังกล่าวอาจประกอบด้วยการ
ใช้ประโยชน์จากกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน ข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูล
มาตรฐานที่คณะกรรมาธิการรับมาบังคับใช้ ข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูล
มาตรฐานที่หน่วยงานก�ำกับดูแลรับมาบังคับใช้หรือข้อสัญญาคุ้มครอง
ข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานก�ำกับดูแลรับรอง การคุ้มครองดังกล่าว
ควรรับประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขจ�ำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลและ
สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลซึ่งเหมาะสมกับการประมวลผล
ภายในสหภาพ อันรวมถึงการมีอยู่ของสิทธิที่สามารถบังคับได้ของผู้ถูก
ประมวลผลข้ อ มู ล และการเยี ย วยาทางกฎหมายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อันรวมถึงการได้มาซึง่ การชดใช้ทางปกครองหรือทางกระบวนการศาลที่
มีประสิทธิภาพ และการเอาสินไหมทดแทนในสหภาพหรือในประเทศ
ทีส่ าม การคุม้ ครองดังกล่าวควรสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามหลักการทัว่ ไป
ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและหลักการการคุ้มครอง
ข้อมูลโดยการออกแบบและโดยการตัง้ ค่ามาตรฐาน การเคลือ่ นย้ายอาจ
ด�ำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจ หรือหน่วยงานทีใ่ ช้อำ� นาจ
สาธารณะหรือหน่วยงานในประเทศที่สามหรือกับองค์การระหว่าง
ประเทศทีม่ ภี าระหน้าทีห่ รือการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ช่นเดียวกัน อันรวมถึงด้วย
บทเฉพาะกาลที่จะเพิ่มเติมลงไปในการจัดข้อตกลงทางการบริหาร เช่น
บันทึกความเข้าใจ ที่มีภายใต้เงื่อนไขของสิทธิที่มีอ�ำนาจบังคับและมีผล
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การอนุญาตโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มี
อ�ำนาจควรได้มาเมื่อมีการคุ้มครองที่เกิดโดยการจัดการทางบริหารซึ่ง
ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
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(109) ความเป็นไปได้สำ� หรับผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลในการ
ใช้ข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการหรือหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลรับมาบังคับใช้ไม่ควรกันผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลมิให้ใส่ข้อ
สัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานเข้าไปจากสัญญาที่ที่ครอบคลุมกว่า เช่น
สัญญาระหว่างผู้ประมวลผลและผู้ประมวลผลรายอื่น หรือกันมิให้เพิ่ม
ข้อสัญญาหรือการคุม้ ครองเพิม่ เติมโดยมีเงือ่ นไขว่าไม่ขดั แย้งกับข้อสัญญา
มาตรฐานที่คณะกรรมาธิการรับมาบังคับใช้หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลรับ
มาบังคับใช้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อสิทธิ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล ควรสนับสนุนให้ผคู้ วบคุม
และผู้ประมวลผลให้จัดการคุ้มครองเพิ่มเติมผ่านข้อผูกพันตามสัญญาที่
เป็นส่วนเสริมของข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน
(110) กลุม่ ของวิสาหกิจหรือกลุม่ ของกิจการทีเ่ ข้าร่วมในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจร่วมกันควรสามารถใช้ประโยชน์จากกฎของบรรษัททีม่ ผี ล
ผูกพันซึ่งผ่านการเห็นชอบแล้วส�ำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่าง
ประเทศจากสหภาพไปยังองค์กรในกลุม่ วิสาหกิจเดียวกันกับตน หรือกลุม่
ของกิจการทีเ่ ข้าร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ฎ
ของบรรษัทดังกล่าวได้รวมเอาหลักการที่เป็นเนื้อหาส�ำคัญทั้งหมดและ
สิทธิที่สามารถบังคับได้ไว้เพื่อรับประกันถึงการคุ้มครองตามสมควร
ส�ำหรับการเคลือ่ นย้ายหรือประเภทของการเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
(111) ควรมีบทเฉพาะกาลไว้ส�ำหรั บความเป็ นไปได้ ในการ
เคลื่อนย้ายภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมบางประการที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
ได้แสดงการยินยอมอย่างเปิดเผย เมื่อการเคลื่อนย้ายดังกล่าวไม่ได้เกิด
ขึ้นประจ�ำและจ�ำเป็นเนื่องจากสัมพันธ์กับสัญญาหรือการอ้างสิทธิตาม
กฎหมาย โดยไม่ค�ำนึงว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรม หรือกระบวนการ
บริหาร หรือกระบวนการไกล่เกลี่ยนอกกระบวนการยุติธรรมอื่นใด อัน
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รวมถึงกระบวนการพิจารณาความโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล ควรมี
บทเฉพาะกาลไว้เพือ่ ความเป็นไปได้สำ� หรับการเคลือ่ นย้ายภายใต้เงือ่ นไข
แวดล้อมของเหตุผลส�ำคัญด้านผลประโยชน์สาธารณะทีใ่ ห้ไว้โดยสหภาพ
หรือรัฐสมาชิกทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการเคลือ่ นย้ายดังกล่าวหรือเมือ่ การเคลือ่ น
ย้ายมีขึ้นจากทะเบียนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีเจตนาเพื่อให้
ข้อมูลต่อสาธารณะหรือบุคคลผูม้ ผี ลประโยชน์โดยชอบ ในกรณีหลัง การ
เคลือ่ นย้ายไม่ควรมีสว่ นเกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดหรือข้อมูล
ประเภทนั้นทั้งหมดที่อยู่ในระบบทะเบียน และเมื่อทะเบียนนั้นมีเจตนา
ท�ำขึน้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลส�ำหรับการปรึกษาหารือโดยผูม้ ผี ลประโยชน์โดยชอบ
การเคลื่อนย้ายก็ควรมีขึ้นโดยค�ำขอจากบุคคลเหล่านั้นเท่านั้น หรือหาก
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้รับ โดยพิจารณาอย่างละเอียดถึงผลประโยชน์และ
สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมดของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(112) การระงับการบังคับใช้บางมาตราดังที่กล่าวมานั้นควร
บังคับใช้เฉพาะกับการเคลือ่ นย้ายข้อมูลทีข่ าดไม่ได้และจ�ำเป็นต่อเหตุผล
ส�ำคัญด้านประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่นในกรณีของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างประเทศของหน่วยงานก�ำกับดูแลการแข่งขัน หน่วยงาน
สรรพากรหรือศุลกากร หน่วยงานก�ำกับดูแลทางการเงิน หน่วยงานที่มี
อ�ำนาจด้านความมัน่ คงของมนุษย์ หรือเพือ่ งานด้านสาธารณสุข ตัวอย่าง
เช่นในกรณีของการติดตามผู้ติดโรคระบาดหรือเพื่อลดหรือก�ำจัดการใช้
สารกระตุน้ ในกีฬา การเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคลควรถูกถือว่าชอบด้วย
กฎหมายเมื่อจ�ำเป็นต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของผู้
ถูกประมวลผลข้อมูลหรือผลประโยชน์อนั เกีย่ วเนือ่ งด้วยชีวติ ของบุคคลอืน่
อันรวมถึงความสมบูรณ์ทางกายภาพหรือชีวติ หากผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เมื่อขาดการวินิจฉัยถึงความเพียงพอแล้ว
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกอาจก�ำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนถึง
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การเคลื่อนย้ายข้อมูลประเภทเฉพาะไปยังประเทศที่สามหรือองค์การ
ระหว่างประเทศด้วยเหตุผลส�ำคัญด้านผลประโยชน์สาธารณะ รัฐสมาชิก
ควรแจ้งถึงบทเฉพาะกาลดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ การเคลื่อนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลทีไ่ ม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ ไ ม่ ว ่ า ด้ ว ยเหตุ ผ ลทางกายภาพหรื อ กฎหมายไปยั ง องค์ ก ารด้ า น
มนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยด้วยจุดมุง่ หมายเพือ่ ช่วยให้บรรลุภารกิจ
ที่ด�ำเนินการอยู่ภายใต้อนุสัญญาเจนีวาหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศที่สามารถบังคับใช้ในการขัดกันทางอาวุธ
อาจถูกพิจารณาว่าจ�ำเป็นส�ำหรับเหตุผลส�ำคัญอันเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเนื่องจากเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันส�ำคัญเกี่ยวเนื่องถึง
ชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(113) การเคลื่อนย้ายที่อาจผ่านเกณฑ์ว่ามิได้เกิดขึ้นซ�้ำและ
โดยที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในจ�ำนวนจ�ำกัดและยังอาจ
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส�ำหรับผลประโยชน์โดยชอบอันปฏิเสธไม่ได้ที่
ผู้ควบคุมต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อผลประโยชน์เหล่านั้นไม่ขัดกับสิทธิ
เสรีภาพและผลประโยชน์ทสี่ ำ� คัญยิง่ กว่าของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล และ
เมื่อผู้ควบคุมได้ประเมินสถานการณ์ถึงเงื่อนไขแวดล้อมทั้งหมดในการ
เคลือ่ นย้ายข้อมูล ผูค้ วบคุมควรพิจารณาถึงลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์และระยะเวลาของการประมวลผลทีถ่ กู เสนอมา เช่นเดียวกับ
สถานการณ์ในประเทศต้นทาง ประเทศที่สาม และประเทศปลายทาง
สุดท้าย และควรให้จัดให้มีการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลธรรมดาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน การเคลื่อนย้ายดังกล่าวควรเป็นไป
ได้ในกรณีทเี่ ป็นทางเลือกสุดท้ายเมือ่ ไม่มเี หตุผลอืน่ รองรับการเคลือ่ นย้าย
ข้อมูลมาบังคับใช้ ควรพิจารณาถึงความคาดหวังโดยชอบของสังคมต่อ
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การเพิ่มพูนองค์ความรู้ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
หรือประวัตศิ าสตร์ ผูค้ วบคุมควรแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการเคลือ่ นย้ายให้กบั
หน่วยงานก�ำกับดูแลและผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(114) ในกรณีใด ๆ ก็ตามที่คณะกรรมาธิการมิได้มีการวินิจฉัย
ว่าด้วยระดับของการคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ พียงพอในประเทศทีส่ าม ผูค้ วบคุม
หรือผู้ประมวลผลควรใช้ประโยชน์จากจากแนวทางแก้ปัญหาที่ให้สิทธิ
ซึ่งสามารถบังคับได้และมีผลกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของตนในสหภาพทันที
ที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเคลื่อนย้าย ซึ่งด้วยวิธีนี้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะยัง
ได้ประโยชน์จากสิทธิขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองต่อไป
(115) ประเทศทีส่ ามบางประเทศทีร่ บั เอากฎหมาย ข้อก�ำหนด
และบทบัญญัตทิ มี่ อี ำ� นาจทางกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ เี นือ้ หาเป็นไปเพือ่ ก�ำกับ
ดูแลกิจกรรมการประมวลผลโดยตรงของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจของรัฐสมาชิกมาใช้ ในกรณีนอี้ าจรวมถึงค�ำพิพากษา
ของศาลหรือคณะตุลาการหรือค�ำวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครองใน
ประเทศทีส่ ามทีอ่ าจจ�ำเป็นต้องให้ผคู้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลเคลือ่ นย้าย
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่อยูบ่ นฐานของข้อตกลงระหว่างประเทศ
เช่น สนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันที่มีผลระหว่าง
ประเทศที่ ส ามที่ ร ้ อ งขอกั บ กั บ สหภาพหรื อ รั ฐ สมาชิ ก การบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ข้อก�ำหนด บทบัญญัติดังกล่าวนอกอาณาเขตอาจละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศและอาจขัดขวางการได้รับการคุ้มครองของ
บุคคลธรรมดาที่ข้อก�ำหนดนี้รับประกันในสหภาพ การเคลื่อนย้ายควร
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถบรรลุเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายข้อมูลตาม
ข้อก�ำหนดนี้ในประเทศที่สาม กรณีที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว เช่น เมื่อการ
เปิดเผยข้อมูลจ�ำเป็นเนื่องจากเหตุผลส�ำคัญด้านผลประโยชน์สาธารณะ
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ทีร่ บั รองโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีม่ อี ำ� นาจเหนือผูค้ วบคุม
(116) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนออกไปนอกสหภาพ
แล้ว อาจท�ำให้ความสามารถในการใช้สิทธิคุ้มครองข้อมูลของบุคคล
ธรรมดาตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการคุ้มครอง
ตนเองจากการใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกัน
หน่วยงานก�ำกับดูแลอาจพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามค�ำร้องหรือด�ำเนิน
การสืบสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่พ้นไปจากพรมแดนของตน ความ
พยายามในการท�ำงานร่วมกันในบริบทของการข้ามพรมแดนอาจถูก
ขัดขวางเนือ่ งด้วยอ�ำนาจทีไ่ ม่เพียงพอในการคุม้ ครองหรือเยียวยา ระบบ
กฎหมายทีไ่ ม่เป็นมาตรฐานเดียวและอุปสรรคในการปฏิบตั เิ ช่นข้อจ�ำกัด
ด้านทรัพยากร ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ กันยิง่ ขึน้
ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลเพื่อช่วยให้หน่วยงานเหล่านั้นแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและด�ำเนินการสืบสวนระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่ท�ำ
หน้าที่เช่นเดียวกันอื่น ๆ คณะกรรมาธิการและหน่วยงานก�ำกับดูแลควร
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ อ� ำ นาจ
ร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ อี ำ� นาจในประเทศทีส่ ามเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศส�ำหรับจัดการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างกันในการบังคับใช้ตัวบทกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลเกิดขึน้ โดยง่ายและมีอยู่ โดยอยูบ่ นฐานของหลักการต่างตอบแทน
และเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดนี้
(117) การตัง้ หน่วยงานก�ำกับดูแลในรัฐสมาชิกทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
ให้มอี ำ� นาจในการปฏิบตั ภิ ารกิจและใช้อำ� นาจของตนได้โดยอิสระสมบูรณ์
เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รัฐสมาชิกควรสามารถตั้ง
หน่วยงานก�ำกับดูแลมากกว่าหนึ่งหน่วยเพื่อสะท้อนถึงโครงสร้างตาม
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รัฐธรรมนูญ การจัดการองค์กร และการบริหาร
(118) ความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลไม่ ค วรมี
ความหมายว่าหน่วยงานก�ำกับดูแลไม่ควรอยู่ภายใต้กลไกการควบคุม
หรือตรวจตราในด้านของการใช้จ่ายทางการเงินของหน่วยงานหรือการ
ตรวจสอบทางกฎหมาย
(119) เมื่อรัฐสมาชิกตั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลขึ้นมาจ�ำนวนหนึ่ง
แล้ว ควรจัดตั้งกลไกทางกฎหมายส�ำหรับรับประกันว่าการเข้าร่วมกลไก
ความเป็นมาตรฐานของหน่วยงานก�ำกับดูแลเหล่านั้นจะเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รั ฐ สมาชิ ก ดั ง กล่ า วควรก� ำ หนดหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
หน่วยงานหนึง่ เป็นการเฉพาะเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูป้ ระสานงานใน
จุดเดียวเพือ่ ให้การเข้าร่วมปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในระบบกลไกดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ รับประกันว่าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่น ๆ คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและราบรื่น
(120) หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งควรได้รบั จัดสรรทรัพยากร
ทางการเงินและบุคคล อาคารสถานที่ และโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ อันรวมถึงหน้าทีท่ เี่ กีย่ วกับการ
ช่วยเหลือที่มีร่วมกันและความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ทั่ว
ทั้งสหภาพ หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งควรมีงบประมาณที่แยกจาก
กันอย่างชัดเจนโดยเป็นงบประมาณสาธารณะซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของ
งบประมาณโดยรวมของรัฐหรือชาติ
(121) เงือ่ นไขทัว่ ไปส�ำหรับสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแลควร
ถูกวางไว้โดยกฎหมายของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ และควรจัดการเป็นการ
เฉพาะให้สมาชิกดังกล่าวได้รบั แต่งตัง้ ด้วยกระบวนการทีโ่ ปร่งใส ไม่วา่ จะ
จากรัฐสภา รัฐบาลหรือประมุขของรัฐสมาชิกโดยการเสนอของรัฐบาล
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สมาชิกของรัฐบาล รัฐสภาหรือสภาใดสภาหนึง่ อันเป็นองค์ประกอบของ
รัฐสภาหรือโดยองค์กรอิสระที่ได้รับมอบอ�ำนาจในการด�ำเนินการโดย
กฎหมายของรัฐสมาชิก เพื่อรับประกันถึงคามเป็นอิสระของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล สมาชิกควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นจาก
การกระท�ำใด ๆ อันอาจไม่เหมาะสมกับหน้าที่ และในระหว่างด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่ควรยุง่ เกีย่ วกับกิจใด ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่วา่ จะได้ผลประโยชน์
หรือไม่กต็ าม หน่วยงานก�ำกับดูแลควรมีพนักงานของตนเองทีห่ น่วยงาน
ก�ำกับดูแลหรือองค์กรอิสระที่จัดตั้งตามกฎหมายของรัฐสมาชิกคัดเลือก
มา ซึ่งจะอยู่ภายใต้การก�ำกับการของสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแล
เท่านั้น
(122) หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งควรมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการ
ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาภายในดินแดนของรัฐ
สมาชิกทีต่ นสังกัดโดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดนี้ ส่วนนีค้ วรครอบคลุมถึง
การประมวลผลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมวลในบริบทของ
กิ จ กรรมของสถานประกอบการของผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลใน
ดินแดนของรัฐสมาชิก การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีด่ ำ� เนินการโดย
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ การประมวลผลอันส่งผลกระทบต่อผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูลในดินแดนของรัฐนั้นหรือการประมวลผลในดินแดน
ของรัฐนั้นหรือการประมวลผลที่ด�ำเนินการโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลทีม่ ไิ ด้ตงั้ อยูใ่ นสหภาพเมือ่ ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลทีเ่ ป็นเป้าหมายมีถนิ่
พ�ำนักอยู่ในดินแดนของรัฐสมาชิก กรณีนี้รวมถึงการจัดการกับค�ำร้องที่
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลยื่นมา การด�ำเนินการสืบสวนว่าด้วยการบังคับใช้
ข้อก�ำหนดนี้และส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง กฎ การคุ้มครอง
และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
69

GDPR ฉบับภาษาไทย

(123) หน่วยงานก�ำกับดูแลควรตรวจตราการบังคับใช้บทบัญญัติ
ตามข้อก�ำหนดนี้และมีส่วนช่วยเหลือในการบังคับใช้ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งสหภาพ เพื่อคุ้มครองบุคคลธรรมดาโดยสัมพันธ์กับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนและเพื่อช่วยให้การไหลเวียนข้อมูล
โดยเสรีในตลาดภายในเป็นไปโดยง่าย หน่วยงานก�ำกับดูแลควรร่วมมือ
ซึ่งกันและกันและร่วมมือกับคณะกรรมาธิการโดยไม่จ�ำเป็นต้องอาศัย
ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างรัฐสมาชิกว่าด้วยบทบัญญัติถึงการช่วยเหลือ
ระหว่างกันหรือว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว
(124) เมือ่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึน้ ในบริบทของ
กิจกรรมของสถานประกอบการของผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลในสหภาพ
และผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลตั้งอยู่ในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐ หรือ
เมือ่ การประมวลผลเกิดขึน้ ในบริบทของกิจกรรมของสถานประกอบการ
เพียงแห่งเดียวของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในสหภาพที่ส่งผลกระทบ
อย่างยิง่ หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่างยิง่ ต่อผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
ในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐ หน่วยงานก�ำกับดูแลที่ดูแลสถานประกอบ
การหลักของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลหรือก�ำกับดูแลสถานประกอบ
การหนึ่งเดียวของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล ควรปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน่วยงานก�ำกับดูแลหลัก หน่วยงานก�ำกับดูแลดังกล่าวควรร่วมมือกับ
หน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจากผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผล
มีสถานประกอบการอยูใ่ นดินของรัฐสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแลนัน้
หรือผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่มีถ่ินพ�ำนักในดินแดนของรัฐสมาชิกของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลนัน้ หรือเนือ่ งจากมีผยู้ นื่ ค�ำร้องมาทีห่ น่วยงานก�ำกับ
ดูแล และยังรวมถึงเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่มิได้มีถิ่นพ�ำนักอยู่ในรัฐ
สมาชิกดังกล่าวได้ยื่นค�ำร้อง ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลที่รับค�ำร้องควรเป็น
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน คณะกรรมการควรสามารถ
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ออกแนวทางว่าด้วยเกณฑ์ที่จะน�ำมาใช้พิจารณาร่วมเพื่อชี้ชัดว่าการ
ประมวลผลที่เป็นประเด็นนั้นส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐหรือไม่ และข้อโต้แย้งในประเด็น
ดังกล่าวโดยตรงและมีเหตุผลสนับสนุนประกอบด้วยสิง่ ใดบ้าง โดยอยูใ่ น
ขอบเขตของภารกิจในการออกแนวทางว่าด้วยประเด็นปัญหาใด ๆ ก็ตาม
ซึ่งครอบคลุมการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้
(125) หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักควรมีอ�ำนาจในการรับเอาการ
วินิจฉัยที่มีผลผูกพันในประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการในการบังคับใช้
อ�ำนาจที่ให้ไว้โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดนี้ไปปฏิบัติ หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักควรมีสว่ นเกีย่ วข้อง
และประสานงานกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการ
วินจิ ฉัย เมือ่ การวินจิ ฉัยเป็นไปในทางทีป่ ฏิเสธค�ำร้องของผูถ้ กู ประมวลผล
ข้อมูลไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หน่วยงานก�ำกับดูแลทีร่ บั ค�ำร้องดังกล่าว
ควรรับการวินิจฉัยนั้นไปปฏิบัติ
(126) การวินจิ ฉัยควรเป็นการตกลงร่วมกันโดยหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลหลักและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและควรมุ่งไปยัง
สถานประกอบการหลักหรือสถานประกอบการหนึ่งเดียวของผู้ควบคุม
หรือผูป้ ระมวลผลและมีผลผูกพันกับผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผล ผูค้ วบคุม
หรือผู้ประมวลผลควรใช้มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดนีแ้ ละการน�ำการวินจิ ฉัยทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลหลักได้แจ้ง
ไปยังทีท่ ำ� การหลักของผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประมวลผลในสหภาพไปปฏิบัติ
(127) หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละหน่วยงานที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักควรมีอ�ำนาจในการจัดการกับกรณีที่
เกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบของตน เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
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ตัง้ อยูใ่ นรัฐสมาชิกมากกว่าหนึง่ รัฐ แต่ประเด็นส�ำคัญของการประมวลผล
ในกรณีทเี่ ฉพาะเจาะจงลงไปนัน้ เกีย่ วข้องกับการประมวลผลทีด่ ำ� เนินการ
ในรัฐสมาชิกรัฐเดียวเท่านัน้ และมีสว่ นเกีย่ วข้องกับผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
ในรัฐสมาชิกรัฐเดียวเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น เมือ่ ประเด็นส�ำคัญเกีย่ วข้องกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในบริบทของการจ้างงานที่
เฉพาะเจาะจงในรัฐสมาชิกรัฐหนึง่ ในกรณีดงั กล่าว หน่วยงานก�ำกับดูแล
ควรแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
โดยไม่ลา่ ช้า หลังจากได้รบั แจ้งข้อมูลแล้วหน่วยงานก�ำกับดูแลควรวินจิ ฉัย
ให้การด�ำเนินการจัดการกับกรณีดังกล่าวตามบทบัญญัติว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (“กลไกการด�ำเนินการในจุดเดียว”) หรือหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่แจ้งข้อมูลมาควรจัดการกับกรณีที่เกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบ
ของตน เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักวินิจฉัยถึงการจัดการกับกรณี
นั้น ๆ แล้ว ควรพิจารณาโดยละเอียดว่ามีสถานประกอบการใดของ
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลอยู่ในรัฐสมาชิกที่ตั้งหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่แจ้ ง ข้ อ มู ล มาหรือไม่เ พื่อรับประกันถึงการบังคั บใช้ ก ารวิ นิจฉั ย ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่ อ หน่ ว ยงานก�ำ กั บ ดู แ ลหลั ก วิ นิ จ ฉั ย ว่ า จะจั ด การกั บ กรณี ดั ง กล่ า ว
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลหลัก
ควรมีโอกาสส่งร่างค�ำวินจิ ฉัยทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลควรพิจารณาร่วมด้วย
โดยละเอียดที่สุดเมื่อจัดเตรียมร่างการวินิจฉัยส�ำหรับกลไกการด�ำเนิน
การในจุดเดียว
(128) กฎว่ า ด้ ว ยหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลหลั ก และกลไกการ
ด�ำเนินการในจุดเดียวไม่ควรบังคับใช้เมือ่ การประมวลผลด�ำเนินการโดย
หน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจหรือหน่วยงานเอกชนทีด่ ำ� เนินการไปเพือ่
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ประโยชน์สาธารณะ ในกรณีดังกล่าวมีเพียงหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มี
อ�ำนาจหน่วยงานเดียวทีใ่ ช้อำ� นาจทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยสอดคล้องคล้อง
กับข้อก�ำหนดนีไ้ ด้ควรเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลในรัฐสมาชิกทีห่ น่วยงาน
สาธารณะหรือหน่วยงานเอกชนนั้นตั้งอยู่
(129) เพือ่ รับประกันถึงการตรวจตราและการบังคับข้อก�ำหนดนี้
อย่างเป็นมาตรฐานเดียวทัว่ ทัง้ สหภาพ หน่วยงานก�ำกับดูแลในรัฐสมาชิก
แต่ละรัฐควรมีภารกิจและอ�ำนาจบังคับเช่นเดียวกัน อันรวมถึงอ�ำนาจใน
การสืบสวน อ�ำนาจในการแก้ไขความผิดและใช้การบังคับ อ�ำนาจในการ
อนุญาตและและให้ค�ำปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของค�ำร้องจาก
บุคคลธรรมดา และอ�ำนาจในการน�ำการละเมิดข้อก�ำหนดนี้เข้าสู่การ
พิจารณาของหน่วยงานทีมีอ�ำนาจตุลาการและเข้าร่วมในกระบวนทาง
กฎหมายโดยไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่ออ�ำนาจของหน่วยงานอัยการภายใต้
กฎหมายของรัฐสมาชิก อ�ำนาจดังกล่าวควรรวมเอาอ�ำนาจในการก�ำหนด
บังคับขอบเขตในการประมวลผลทั้งชั่วคราวและโดยสมบูรณ์อันรวมถึง
การห้ามประมวลผล รัฐสมาชิกอาจระบุภารกิจอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงลง
ไปซึง่ สัมพันธ์กบั การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอ้ ก�ำหนดนี้ อ�ำนาจ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลควรถูกใช้โดยสอดคล้องกับการคุ้มครองใน
กระบวนการตามสมควรดังที่ระบุไว้ในกฎหมายของสหภาพและรัฐ
สมาชิกอย่างเป็นกลาง เป็นธรรมและในภายระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
เฉพาะอย่างยิง่ มาตรการแต่ละมาตรการควรเป็นไปตามสมควร ด้วยความ
จ�ำเป็นและได้ส่วนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดนี้ โดยพิจารณาร่วมกับพฤติการณ์ของแต่ละกรณีโดยละเอียด
เคารพสิทธิของทุกบุคคลในการแสดงความเห็นก่อนที่มาตรการใด ๆ ที่
อาจส่งผลกระทบในทางร้ายต่อตนจะถูกน�ำไปด�ำเนินการและหลีกเลี่ยง
ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ น จ� ำเป็ น และความไม่ ส ะดวกเกิ น ควรส�ำ หรั บ บุ ค คลที่
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เกีย่ วข้อง อ�ำนาจสืบสวนในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าถึงสิง่ ปลูกสร้าง
ควรถูกใช้โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขจ�ำเป็นเฉพาะที่ถูกระบุโดยกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความของรัฐสมาชิก ดังเช่นเงือ่ นไขจ�ำเป็นในการได้มาซึง่ การ
อนุญาตโดยหน่วยงานยุติธรรมก่อนการด�ำเนินการ แต่ละมาตรการที่มี
ผลผูกพันตามกฎหมายของหน่วยงานก�ำกับดูแลควรเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ชัดเจน และไม่ก�ำกวม บ่งชี้ถึงหน่วยงานที่ออกมาตรการดังกล่าวออกมา
วันที่ออกมาตรการ มีลายมือชื่อของหัวหน้าหรือสมาชิกของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่ได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงาน ให้เหตุผล
ส�ำหรับมาตรการนั้น ๆ และอ้างถึงสิทธิในการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
กรณีนไี้ ม่ควรกันเงือ่ นไขจ�ำเป็นเพิม่ เติมตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายพิจารณา
ความของรัฐสมาชิกออกไป การรับเอาการวินิจฉัยที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมายมาบังคับใช้นนั้ สือ่ ได้วา่ การรับเอาการวินจิ ฉัยดังกล่าวอาจท�ำให้
เกิดการทบทวนทางด้านกระบวนการยุติธรรมในรัฐสมาชิกที่หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลรับเอาการวินิจฉัยนั้นมาปฏิบัติ
(130) เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่ได้รับค�ำร้องมิใช่หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลหลัก หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักควรร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่รับค�ำร้องอย่างใกล้ชิดโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยความ
ร่วมมือและความเป็นมาตรฐานเดียวที่ให้ไว้ในข้อก�ำหนดนี้ ในกรณี
ดังกล่าว เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักน�ำมาตรการที่เจตนาให้มีผลทาง
กฎหมายมาด�ำเนินการ ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดบังคับค่าปรับทางปกครอง
แล้ว ควรพิจารณาโดยละเอียดอย่างถึงทีส่ ดุ ถึงจุดยืนของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่รับค�ำร้องและเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลที่ยังคงควรจะมีอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ นการด�ำเนินการสืบสวนใด ๆ ก็ตามในดินแดนของรัฐสมาชิกของ
ตนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจ
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(131) เมื่ อ มี ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลอื่ น ที่ ค วรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักส�ำหรับกิจกรรมการประมวลผลของผู้ควบคุม
หรือผูป้ ระมวลผล แต่มปี ระเด็นส�ำคัญทีม่ นี ำ�้ หนักในค�ำร้องหรือการละเมิด
ที่อาจเป็นไปได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลของผู้ควบคุมหรือ
ผูป้ ระมวลผลในรัฐสมาชิกทีม่ กี ารยืน่ ค�ำร้องหรือการตรวจพบการละเมิด
ที่อาจเป็นไปได้และประเด็นดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง หรือไม่มี
แนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในรัฐสมาชิก
รัฐอืน่ หน่วยงานก�ำกับดูแลทีร่ บั ค�ำร้องหรือตรวจพบหรือได้รบั แจ้งข้อมูล
โดยวิธีการอื่นใดถึงสถานการณ์ที่ยังผลให้เกิดการละเมิดข้อก�ำหนดนี้ที่
อาจเกิดขึ้นได้ควรหาวิธีระงับข้อพิพาทโดยการตกลงระหว่างกันกับ
ผูค้ วบคุม และหากการระงับข้อพิพาทไม่เป็นผลแล้วจึงใช้อำ� นาจทัง้ หมด
ที่มี ในกรณีนี้ควรรวมถึงการประมวลผลซึ่งถูกระบุเฉพาะเจาะจงลงไปที่
ด�ำเนินการในดินแดนของรัฐสมาชิกที่หน่วยงานก�ำกับดูแลหรืออยู่ใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลในดินแดนของรัฐสมาชิกนัน้
การประมวลผลทีด่ ำ� เนินการในบริบทของการเสนอสินค้าหรือบริการทีม่ ี
เป้าหมายเจาะจงไปยังผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในรัฐสมาชิกที่หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลตั้งอยู่ หรือการประมวลผลที่จ�ำเป็นต้องได้รับการประเมิน
สถานการณ์โดยพิจารณาโดยละเอียดถึงพันธกรณีตามกฎหมายของ
รัฐสมาชิก
(132) กิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้โดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
ทีม่ งุ่ ไปยังสาธารณะควรรวมเอามาตรการเฉพาะทีเ่ น้นไปทีผ่ คู้ วบคุมหรือ
ผู้ประมวลผล อันรวมถึงกิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการศึกษา
(133) หน่วยงานก�ำกับดูแลควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจและให้ความช่วยเหลือระหว่างกันอันเป็นไปเพือ่ รับประกัน
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การบังคับใช้และบังคับข้อก�ำหนดนี้ในตลาดภายในสหภาพ หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่ขอความช่วยเหลือระหว่างกันอาจรับเอามาตรการชั่วคราว
มาปฏิ บั ติ ห ากไม่ มี ก ารตอบสนองต่ อ ค� ำ ขอส� ำ หรั บ การช่ ว ยเหลื อ
ระหว่างกันภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับค�ำขอดังกล่าวจากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่น
(134) หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งควรเข้าร่วมในปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ตามสมควร หน่วยงานก�ำกับดูแลที่ได้
รับค�ำขอควรมีพันธกรณีในการตอบสนองต่อค�ำขอภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนดไว้
(135) เพื่อรับประกันว่าการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้อย่างเป็น
มาตรฐานเดียวทั่วทั้งสหภาพ ควรจัดตั้งกลไกความเป็นมาตรฐานเดียว
ส�ำหรับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล กลไกดังกล่าวอาจ
บังคับใช้เป็นการเฉพาะเมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึง่ เจตนาจะรับเอามาตรการทีม่ เี จตนาให้มผี ลทางกฎหมายในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประมวลผลที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลในจ�ำนวนที่มากอย่างเห็นได้ชัดในรัฐสมาชิกหลายรัฐ
กลไกดังกล่าวควรบังคับใช้เมือ่ หน่วยงานก�ำกับดูแลใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
คณะกรรมาธิการขอให้ประเด็นดังกล่าวถูกจัดการในกลไกความเป็น
มาตรฐานเดียว กลไกดังกล่าวไม่ควรส่งผลเสียใด ๆ ต่อมาตรการใด ๆ
ก็ตามทีค่ ณะกรรมาธิการอาจน�ำมาใช้เพือ่ ใช้อำ� นาจภายใต้สนธิสญ
ั ญาว่า
ด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรป
(136) ในการบังคับใช้กลไกความเป็นมาตรฐานเดียว คณะ
กรรมการควรออกความเห็นหากเสียงสมาชิกส่วนใหญ่วินิจฉัยให้เป็นไป
ตามนั้นหรือหากถูกขอให้เป็นไปตามนั้นโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่
เกีย่ วข้องหรือคณะกรรมาธิการภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้อย่างแน่ชดั
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คณะกรรมการควรได้รบั การส่งเสริมให้มอี ำ� นาจในการในการรับเอาการ
วินิจฉัยที่มีผลผูกพันตามกฎหมายมาบังคับใช้เมื่อมีข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการควรออก
การวินิจฉัยที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในกรณีที่ถูกระบุเจาะจงอย่าง
ชัดเจนด้วยหลักการเสียงข้างมากสองในสาม เมื่อเกิดทัศนะที่ขัดแย้งกัน
ขึน้ ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าด้วย
คุณลักษณะในตัวเองของกรณีนนั้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ว่าเป็นการละเมิด
ข้อก�ำหนดนี้หรือไม่
(137) อาจมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออันตรายที่มีอยู่ส่งผล
ให้การบังคับสิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลถูกขัดขวางเป็นอย่างมาก
ดังนั้นหน่วยงานก�ำกับดูแลจึงควรสามารถรับเอามาตรการชั่วคราวที่ถูก
พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในกรณีดงั กล่าวมาด�ำเนินการในดินแดนของตน
โดยมีผลสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ถูกก�ำหนดไว้อย่างเจาะจงซึ่งไม่ควรเกิน
สามเดือน
(138) การบังคับใช้กลไกดังกล่าวควรมีเงื่อนไขส�ำหรับความ
ชอบด้วยกฎหมายของมาตรการที่มีเจตนาให้เกิดผลทางกฎหมายโดย
หน่วยงานก�ำกับดูแลในกรณีที่การบังคับใช้นั้นปฏิเสธไม่ได้ ในกรณีอื่น ๆ
ทีม่ ผี ลข้ามพรมแดน กลไกความร่วมมือควรระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล
หลักกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรควรถูกบังคับใช้และ
ความช่วยเหลือระหว่างกันและปฏิบัติการร่วมอาจด�ำเนินการระหว่าง
หน่ ว ยงานก� ำกับดูแลที่เ กี่ยวข้องตามหลักความร่ วมมื อ ทวิ ภาคี ห รื อ
พหุภาคีโดยที่ไม่เป็นเงื่อนไขในการน�ำกลไกความเป็นมาตรฐานเดียวมา
บังคับใช้
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(139) เพือ่ ส่งเสริมการบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดนีอ้ ย่างเป็นมาตรฐาน
เดียว คณะกรรมการควรถูกจัดตัง้ ขึน้ เป็นหน่วยงานอิสระภายในสหภาพ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของคณะกรรมการ คณะกรรมการควรมีสภาพ
บุคคลทางกฎหมาย ผูแ้ ทนคณะกรรมการควรเป็นประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการดั ง กล่ า วควรแทนที่ ค ณะท� ำ งานว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครอง
ปัจเจกบุคคลในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลทีจ่ ดั ตัง้ ตาม
ค�ำสั่ง 95/46/EC คณะกรรมการควรประกอบขึ้นจากหัวหน้าหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ และทีป่ รึกษาการคุม้ ครองข้อมูลยุโรป
หรือตัวแทนของหน่วยงานนัน้ ๆ คณะกรรมาธิการควรเข้าร่วมในกิจกรรม
ของคณะกรรมการโดยไม่มีสิทธิออกเสียงเป็นการเฉพาะ และที่ปรึกษา
การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ยุ โรปควรมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเป็ น การเฉพาะ คณะ
กรรมการควรมีส่วนช่วยเหลือในกลไกความเป็นมาตรฐานเดียวอันรวม
ไปถึงการแนะน�ำคณะกรรมาธิการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับการคุม้ ครอง
ข้อมูลในประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศและส่งเสริมความ
ร่วมมือของหน่วยงานก�ำกับดูแลทัว่ ทัง้ สหภาพ คณะกรรมการควรปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระเมื่อด�ำเนินการภารกิจต่าง ๆ
(140) คณะกรรมการควรได้รบั ความช่วยเหลือจากกองเลขานุการ
ที่ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลยุโรปจัดหามาให้ เจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษา
การคุ้มครองข้อมูลยุโรปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการภารกิจ
ภายใต้การชี้น�ำและรายงานผลต่อประธานกรรมการเท่านั้น
(141) ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลทุกคนควรมีสิทธิในการยื่นค�ำร้อง
ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลเพียงหน่วยงานเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐ
สมาชิกทีเ่ ป็นถิน่ พ�ำนักของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล และสิทธิในการเยียวยา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามกฎหมายทีส่ อดคล้องกับข้อ 47 ในกฎบัตรหากผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูลพิจารณาแล้วว่าสิทธิตา่ ง ๆ ของตนภายใต้ขอ้ ก�ำหนดนี้
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ถูกละเมิด หรือเมือ่ หน่วยงานก�ำกับดูแลมิได้ตอบสนองต่อค�ำร้อง ปฏิเสธ
หรือยกค�ำร้องไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด หรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวจ�ำเป็นต่อการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู ประมวลผล
ข้อมูล การสืบสวนทีเ่ กิดขึน้ หลังจากมีการร้องเรียนควรด�ำเนินการโดยอยู่
ภายใต้การตรวจสอบของกระบวนการยุตธิ รรมโดยมีขอบเขตตามสมควร
ในแต่ละกรณี หน่วยงานก�ำกับดูแลควรแจ้งข้อมูลว่าด้วยความคืบหน้า
และผลในแต่ละกรณีตอ่ ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
หากจ�ำเป็นต้องมีการสืบสวนเพิม่ เติมจากนัน้ หรือประสานงานกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่น ควรให้ข้อมูลในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนั้น
แก่ผถู้ กู ประมวลผลข้อมูล หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งควรมีมาตรการ
เช่นการจัดเตรียมให้การยื่นค�ำร้องสามารถท�ำได้โดยสมบูรณ์โดยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่กดี กันวิธกี ารสือ่ สารอืน่ ๆ เพือ่ ให้การยืน่ ค�ำร้องเป็น
ไปโดยง่าย
(142) เมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลพิจารณาแล้วว่าสิทธิของตน
ตามข้อก�ำหนดนีถ้ กู ละเมิด ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลควรมีสทิ ธิให้อาณัตกิ บั
หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�ำไร องค์กร หรือสมาคมที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย
สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐสมาชิกซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการก่อตัง้ ว่าเป็น
ไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะและปฏิบตั งิ านในด้านของการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ยื่นค�ำร้องในนามของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลต่อหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ใช้สิทธิในการเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรมในนามของ
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือใช้สิทธิในการรับสินไหมทดแทนในนามของ
ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลหากมีกำ� หนดไว้ในกฎหมายของรัฐสมาชิก รัฐสมาชิก
อาจก�ำหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมดังกล่าวมีสิทธิในการยื่น
ค�ำร้องในรัฐสมาชิกโดยเป็นอิสระจากอาณัติของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
และมีสทิ ธิในการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามกระบวนการยุตธิ รรมเมือ่
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มีเหตุอนั ควรทีจ่ ะพิจารณาได้วา่ สิทธิของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลถูกละเมิด
โดยเป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเมิดข้อก�ำหนดนี้
หน่วยงาน องค์กรหรือสมาคมดังกล่าวอาจไม่ได้รบั อนุญาตให้เรียกสินไหม
ทดแทนในนามของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลโดยเป็นอิสระจากอาณัตขิ องผู้
ถูกประมวลผลข้อมูล
(143) บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลใด ๆ ก็ตามมีสทิ ธิดำ� เนินการ
ทางกฎหมายโดยอาศัยอ�ำนาจศาลสถิตยุตธิ รรมแห่งยุโรปให้เพือ่ ให้ยกเลิก
ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการภายใต้เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในข้อ 263 ของสนธิ
สัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรป หน่วยงานก�ำกับดูแลที่
เกี่ยวข้องในฐานะของผู้ที่ได้รับผลจากการวินิจฉัยดังกล่าวโดยตรงที่
ต้องการคัดค้านการวินิจฉัยเหล่านั้นจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทางกฎหมาย
ภายในสองเดือนหลังจากได้รบั แจ้งถึงการวินจิ ฉัยเหล่านัน้ โดยสอดคล้อง
กับข้อ 263 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรป เมื่อ
การวินิจฉัยของคณะกรรมการเกี่ยวข้องกับผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือ
ผู้ยื่นค�ำร้องโดยตรงและเฉพาะเป็นรายไป ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือ
ผูย้ นื่ ค�ำร้องอาจด�ำเนินการให้ลบล้างการวินจิ ฉัยดังกล่าวภายในสองเดือน
นับตั้งแต่การเผยแพร่การวินิจฉัยลงในเว็บไซต์ของคณะกรรมการโดย
สอดคล้องกับข้อ 263 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพ
ยุโรป บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ละบุคคลมีสิทธิในการเยียวยา
ที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรมโดยการพิจารณาคดีของศาล
ที่มีอ�ำนาจรับผิดชอบในชาตินั้น ๆ ต่อการวินิจฉัยของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยจะต้อง
ไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อสิทธิในการด�ำเนินการเพื่อลบล้างการวินิจฉัย
ภายใต้ข้อ 263 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรป
การวินิจฉัยดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการใช้อ�ำนาจสืบสวน
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แก้ไขความผิดและอนุญาตโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลหรือการยกหรือ
ปฏิ เ สธค� ำ ร้ อ ง อย่ า งไรก็ ดี สิ ท ธิ ใ นการเยี ย วยาทางกฎหมายที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นไม่รวมไปถึงมาตรการที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย เช่น ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำที่ให้โดย
หน่วยงานก�ำกับดูแล กระบวนการทางกฎหมายต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
ต้องน�ำเข้าสู่กระบวนการศาลในรัฐสมาชิกที่หน่วยงานก�ำกับดูแลตั้งอยู่
และจัดท�ำโดยสอดคล้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของรัฐสมาชิกนั้น
ศาลในกรณีดงั กล่าวควรมีอำ� นาจเต็มในการพิจารณาคดี ซึง่ รวมถึงอ�ำนาจ
ศาลในการพิจารณาไต่สวนปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงในกระบวนการศาล
เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลยกหรือปฏิเสธค�ำร้อง ผู้ร้องเรียนอาจ
น�ำการด�ำเนินการทางกฎหมายเข้าสู่กระบวนการศาลในรัฐสมาชิก
เดียวกัน ในบริบทของการเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับ
การบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดนี้ ศาลในระดับชาติทพี่ จิ ารณาการวินจิ ฉัยว่าด้วย
ประเด็นปัญหาที่จ�ำเป็นต่อการเปิดทางให้ศาลสามารถตัดสินได้อาจขอ
หรือในกรณีที่บัญญัติไว้ในข้อ 267 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่
ของสหภาพยุโรปแล้วก็จ�ำเป็นต้องขอให้ศาลสถิตยุติธรรมแห่งยุโรปให้มี
ค�ำวินิจฉัยเบื้องต้นว่าด้วยการตีความกฎหมายของสหภาพ ซึ่งรวมถึงข้อ
ก�ำหนดนี้ นอกเหนือไปจากนั้น เมื่อการวินิจฉัยของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่น�ำการวินิจฉัยของคณะกรรมการไปปฏิบัติถูกโต้แย้งในกระบวนการ
ศาลในระดับชาติและความสมบูรณ์ตามกฎหมายของการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมา ศาลดังกล่าวในระดับชาติจะ
ไม่มีอ�ำนาจในการประกาศว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่มีความ
สมบูรณ์ตามกฎหมายแต่จะต้องส่งประเด็นปัญหาว่าด้วยความสมบูรณ์
ตามกฎหมายดังกล่าวไปยังศาลสถิตยุตธิ รรมแห่งยุโรปโดยสอดคล้องกับ
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ข้อ 267 ของของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรปดังที่
ถูกตีความโดยศาลสถิตยุตธิ รรมแห่งยุโรป เมือ่ ศาลพิจารณาว่าการวินจิ ฉัย
ดังกล่าวสมบูรณ์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ศาลในระดับชาติอาจไม่ส่ง
ประเด็นปัญหาว่าด้วยความสมบูรณ์ตามกฎหมายของการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตามค�ำขอของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีโอกาส
ด�ำเนินการเพื่อลบล้างการวินิจฉัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคล
ดังกล่าวเกีย่ วข้องกับการวินจิ ฉัยนัน้ โดยตรงและเฉพาะราย แต่มไิ ด้ดำ� เนิน
การดังกล่าวให้เสร็จสิ้นรายในระยะเวลาที่ให้ไว้ในมาตรา 263 ของสนธิ
สัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรป
(144) เมื่อศาลที่ถูกอายัดการด�ำเนินการพิจารณาคดีต่อการ
วินิจฉัยของหน่วยงานก�ำกับดูแลมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการด�ำเนินการ
พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเดียวกัน เช่น ประเด็นหลัก
เดียวกันโดยที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลรายเดียวกัน หรือ
มีเหตุในการด�ำเนินการเดียวกัน ถูกน�ำเข้าสู่ศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดี
ในรัฐอื่น ศาลที่ถูกอายัดการด�ำเนินการพิจารณาคดีควรติดต่อศาลใน
รั ฐ สมาชิ ก อื่ น ดั ง กล่ า วเพื่ อ ยื น ยั น ถึ ง การมี อ ยู ่ ข องการพิ จ ารณาคดี ที่
สัมพันธ์กัน หากการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอยู่ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณาในศาลในรัฐสมาชิกรัฐอืน่ ศาลใด ๆ นอกเหนือจาก
ศาลทีเ่ ป็นฝ่ายรับพิจารณาคดีเป็นศาลแรกอาจยังคงด�ำเนินการพิจารณา
คดีต่อได้ หรืออาจปฏิเสธอ�ำนาจศาลโดยร้องขอจากผู้คู่ความ เพื่อให้
เป็นประโยชน์แก่ศาลที่รับพิจารณาคดีเป็นศาลแรกหากศาลดังกล่าว
มีอ�ำนาจเหนือการพิจารณาคดีที่เป็นประเด็น และกฎหมายอนุญาตให้
ควบรวมคดีในการพิจารณาคดีทสี่ มั พันธ์กนั ดังกล่าว การพิจารณาคดีจะ
ถูกถือว่าสัมพันธ์กันเมื่อการพิจารณคดีเหล่านั้นเชื่อมโยงอย่างมากใน
ระดับที่เป็นการเหมาะสมส�ำหรับการไต่สวนและตัดสินการพิจารณา
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ร่วมกันซึง่ เป็นไปเพือ่ เลีย่ งความเสีย่ งจากการตัดสินทีไ่ ม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอันเป็นผลจากการพิจารณาคดีแยกกัน
(145) ส�ำหรับการพิจารณาคดีกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
เจ้าทุกข์ควรมีตัวเลือกในการด�ำเนินการทางกฎหมายว่าจะน�ำคดีเข้าสู่
การพิจารณาของศาลในรัฐทีผ่ คู้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลมีสถานประกอบ
การอยู่หรือรัฐที่เป็นถิ่นพ�ำนักของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล เว้นแต่ว่า
ผูค้ วบคุมเป็นหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจของรัฐสมาชิกทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ใช้อ�ำนาจสาธารณะของตน
(146) ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลควรชดเชยความเสียหายใด ๆ
ที่บุคคลหนึ่ง ๆ อาจได้รับโดยเป็นผลจากการประมวลผลที่ละเมิดข้อ
ก�ำหนดนี้ ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลควรได้รบั การยกเว้นจากการรับผิด
หากพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามต่อความ
เสียหาย แนวคิดว่าด้วยความเสียหายควรถูกตีความอย่างกว้างอันเนื่อง
มาจากค�ำตัดสินของศาลสถิตยุติธรรมแห่งยุโรป โดยให้เป็นในแนวทางที่
สะท้อนถึงจุดมุง่ หมายของข้อก�ำหนดนีอ้ ย่างเต็มที่ กรณีดงั กล่าวนีจ้ ะต้อง
ไม่สง่ ผลเสียใด ๆ ต่อการอ้างสิทธิเรียกร้องจากความเสียหายทีส่ บื เนือ่ งจาก
การละเมิดกฎอืน่ ๆ ในกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก การประมวล
ผลที่ละเมิดข้อก�ำหนดนี้รวมถึงการประมวลผลที่ละเมิดบทบัญญัติวิธี
ปฏิบัติและบทบัญญัติมอบอ�ำนาจที่ถูกรับมาบังคับใช้โดยสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดนีแ้ ละกฎหมายของรัฐสมาชิกทีร่ ะบุเจาะจงถึงกฎต่าง ๆ ในข้อ
ก�ำหนดนี้ ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพส�ำหรับความเสียหายที่ได้รับ เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
หลายรายผลมีส่วนเกี่ยวข้องในการประมวลผลเดียวกัน ผู้ควบคุมหรือผู้
ประมวลผลแต่ละรายจะต้องถูกถือว่ามีภาระรับผิดต่อความเสียหาย
ทั้งหมด อย่างไรก็ดีเมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเข้าสู่กระบวนการ
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พิจารณาคดีเดียวกันร่วมกันโดยเป็นไปตามกฎหมายของรัฐสมาชิกแล้ว
การชดเชยอาจถูกจัดส่วนตามความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวล
ผลแต่ละรายส�ำหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยมีเงือ่ นไขว่าได้รบั ประกัน
ถึงการชดเชยอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายนัน้ แล้ว ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลใด ๆ ก็ตามทีไ่ ด้
จ่ายค่าชดเชยอย่างเต็มทีแ่ ล้วอาจเริม่ ด�ำเนินการทางกฎหมายในภายหลัง
เพือ่ ไล่เบีย้ จากผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลรายอืน่ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วของในการ
ประมวลผลเดียวกันได้
(147) เมื่อมีกฎที่ระบุเฉพาะว่าด้วยเขตอ�ำนาจศาลบัญญัติไว้ใน
ข้อก�ำหนดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นของกระบวนการพิจารณาคดี
เพื่อผลในการเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรมอันรวมถึงการชดเชยที่มี
ต่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล กฎว่าด้วยเขตอ�ำนาจศาลทั่วไป เช่น
ในข้อก�ำหนดที่ EU 1215/2012 ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป13
ไม่ควรมีผลเสียใด ๆ ต่อการบังคับใช้กฎเฉพาะดังกล่าว
(148) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบังคับใช้กฎตาม
ข้อก�ำหนดนี้ โทษต่าง ๆ อันรวมถึงค่าปรับทางปกครองควรถูกก�ำหนด
บังคับกับการละเมิดข้อก�ำหนดนีไ้ ม่วา่ จะในกรณีใด ๆ ก็ตาม โดยเพิม่ เติม
จากหรือแทนที่มาตรการตามสมควรที่หน่วยงานก�ำกับดูแลได้ก�ำหนด
บังคับไว้ ในกรณีของการละเมิดเล็กน้อยหรือหากค่าปรับที่มีแนวโน้มจะ
น�ำมาก�ำหนดบังคับนั้นอาจก่อให้เกิดภาระเกินสมควรกับบุคคลธรรมดา
อาจใช้ ก ารตั ก เตื อ นแทนการปรั บ อย่ า งไรก็ ดี ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะ
ความรุนแรงและระยะเวลาของการละเมิด ลักษณะเฉพาะทีแ่ สดงเจตนา
13 Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the

Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgement in civil and commercial matters (OJ L 351,
20.12.2012, p.1).
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ของการละเมิด การด�ำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายที่ได้รับ ระดับ
ความรับผิดชอบหรือการล่วงละเมิดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง วิธกี ารทีท่ ำ� ให้หน่วยงานก�ำกับดูแลรับรูถ้ งึ การละเมิด การปฏิบตั ิ
ตามมาตรการในค�ำสั่งที่มีต่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล การยึดถือแนว
ปฏิบัติและปัจจัยอื่นใดที่จะท�ำให้ความเสียหายรุนแรงขึ้นหรือบรรเทา
ความเสียหาย การก�ำหนดโทษอันรวมถึงค่าปรับทางปกครองควรอยู่
ภายใต้การคุ้มครองในการพิจารณาคดีตามสมควรโดยสอดคล้องกับ
หลักการทัว่ ไปของกฎหมายของสหภาพและกฎบัตร อันรวมถึงการคุม้ ครอง
ในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการอันพึงมี
(149) รั ฐ สมาชิ ก ควรสามารถวางกฎว่ า ด้ ว ยโทษทางอาญา
ส�ำหรับการละเมิดข้อก�ำหนดนี้ ซึง่ รวมถึงการละเมิดกฎในระดับชาติทถี่ กู
รับมาบังคับใช้ตามและภายในขอบเขตของข้อก�ำหนดนี้ โทษทางอาญา
ดังกล่าวอาจอนุญาตให้บังคับเอาผลก�ำไรที่ได้มาจากการละเมิดข้อ
ก�ำหนดนี้ได้ อย่างไรก็ดี การก�ำหนดบังคับโทษทางอาญาส�ำหรับการ
ละเมิดกฎในระดับชาติดงั กล่าวและโทษทางบริหารไม่ควรน�ำไปสูก่ ารล่วงล�ำ้
หลักการ ne bis in idem (ไม่มีการด�ำเนินคดีซ�้ำซ้อนในความผิดเดียว)
ตามที่ถูกตีความโดยศาลสถิตยุติธรรมแห่งยุโรป
(150) เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการประสานกันของโทษ
ทางปกครองส�ำหรับการละเมิดข้อก�ำหนดนี้ หน่วยงานก�ำกับดูแลควรมี
อ�ำนาจก�ำหนดบังคับค่าปรับทางปกครอง ข้อก�ำหนดนี้ควรบ่งชี้ถึงการ
ละเมิดและขอบเขตสูงสุดและเกณฑ์ส�ำหรับการตั้งค่าปรับทางปกครอง
ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งควรถูกก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจใน
แต่ละกรณีแยกกัน โดยพิจารณาอย่างละเอียดร่วมกับเงื่อนไขแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงทั้งหมดของสถานการณ์นั้น ๆ
โดยเฉพาะ โดยค�ำนึงถึงลักษณะ ความรุนแรงและระยะเวลาของการละเมิด
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และผลที่จะเกิดตามมาจากการละเมิดและมาตรการที่จะน�ำมาปฏิบัติ
เพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้ และเพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาผลทีจ่ ะเกิดตามมาจากการละเมิดดังกล่าว เมือ่ ค่าปรับทางปกครอง
ถูกก�ำหนดบังคับกับวิสาหกิจหนึ่ง ๆ โดยที่วิสาหกิจหนึ่ง ๆ ในที่นี้ควรถูก
เข้าใจว่าเป็นวิสาหกิจโดยสอดคล้องกับข้อ 101 และ 102 ของสนธิสญ
ั ญา
ว่าด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรปส�ำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น เมื่อ
ค่าปรับทางปกครองถูกก�ำหนดบังคับกับบุคคลทีไ่ ม่ใช่วสิ าหกิจ หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลควรพิจารณาโดยละเอียดถึงระดับรายได้ทั่วไปในรัฐสมาชิก
เช่นเดียวกับสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลในการพิจารณาจ�ำนวน
ค่าปรับตามที่เห็นสมควร กลไกความเป็นมาตรฐานเดียวอาจถูกน�ำมาใช้
เพือ่ ส่งเสริมการบังคับใช้คา่ ปรับทางปกครอง รัฐสมาชิกควรเป็นผูก้ ำ� หนด
ว่าหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจจะอยูภ่ ายใต้การจะบังคับใช้คา่ ปรับทาง
ปกครองหรือไม่ และมีขอบเขตในการบังคับใช้ถึงระดับใด การก�ำหนด
บังคับค่าปรับทางปกครองหรือการตักเตือนไม่สง่ ผลกระทบต่อการบังคับ
ใช้อ�ำนาจอื่นของหน่วยงานก�ำกับดูแลหรือโทษอื่นใดภายใต้ข้อก�ำหนดนี้
(151) ระบบกฎหมายของเดนมาร์กและเอสโตเนียไม่อนุญาตให้
มีค่าปรับทางปกครองดังที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดนี้ กฎว่าด้วยค่าปรับทาง
ปกครองอาจถูกบังคับใช้ดว้ ยวิธดี งั เป็นอยูใ่ นเดนมาร์กทีค่ า่ ปรับถูกก�ำหนด
บังคับโดยศาลที่มีอ�ำนาจในระดับชาติโดยถือว่าเป็นโทษทางอาญาและ
ในเอสโตเนียที่ค่าปรับถูกก�ำหนดบังคับโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลภายใต้
กรอบการท�ำงานด�ำเนินคดีกับความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง โดยมีเงื่อนไข
ว่าการบังคับใช้กฎดังกล่าวในรัฐสมาชิกเหล่านัน้ มีผลเทียบเท่ากับค่าปรับ
ทางปกครองที่ถูกก�ำหนดบังคับโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล ด้วยเหตุนี้ศาล
ที่มีอ�ำนาจในระดับชาติจึงควรพิจารณาโดยละเอียดถึงค�ำแนะน�ำจาก
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เริ่มกระบวนการปรับ ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ค่าปรับ
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ทีถ่ กู ก�ำหนดบังคับควรมีประสิทธิภาพ ได้สดั ส่วน และเป็นการป้องปราม
(152) เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลมิได้ ท� ำ ให้ โ ทษทางปกครอง
ประสานกันหรือเมื่อจ�ำเป็นในกรณีอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีการ
ละเมิดข้อก�ำหนดนีอ้ ย่างร้ายแรง รัฐสมาชิกควรน�ำเอาระบบทีท่ ำ� ให้มโี ทษ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้สดั ส่วน และเป็นการป้องปรามมาบังคับใช้ กฎหมาย
ของรัฐสมาชิกควรก�ำหนดลักษณะของโทษดังกล่าวว่าเป็นโทษอาญาหรือ
โทษทางปกครอง
(153) รัฐสมาชิกควรท�ำให้กฎที่ก�ำกับเสรีภาพในการแสดงออก
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันรวมถึงการแสดงออกทางงานข่าว
วิชาการ ศิลปะ และ/หรือวรรณกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิทธิ
ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อก�ำหนดนี้ ควรระงับการบังคับใช้
หรือยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัตบิ างมาตราในข้อก�ำหนดนีห้ ากจ�ำเป็น
เมื่อการประมวลผลซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านงานข่าว หรือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงออกทางวิชาการ ศิลปะ หรือวรรณกรรมแต่
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากจ�ำเป็นต่อการท�ำให้สทิ ธิในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นไปในทางเดียวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 11 ของกฎบัตร
กรณีนคี้ วรบังคับใช้เป็นการเฉพาะกับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในด้านการบันทึกภาพและเสียงและการท�ำจดหมายเหตุข่าวและเก็บ
บันทึกเอกสารงานสื่อสารมวลชน ดังนั้นรัฐสมาชิกจึงควรน�ำรับเอา
มาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตทิ วี่ างแนวทางในการยกเว้นและระงับการบังคับ
ใช้ข้อก�ำหนดนี้บางมาตราที่จ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสมดุลกับ
สิทธิพื้นฐานเหล่านั้นมาคับใช้ รัฐสมาชิกควรรับเอาการยกเว้นหรือการ
ระงับการบังคับใช้บางมาตราดังกล่าวมาบังคับใช้โดยพิจารณาถึงประเด็น
ว่าด้วย หลักการทั่วไป สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล ผู้ควบคุม
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และผู้ประมวลผล การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม
หรือองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานก�ำกับดูแลอิสระ ความร่วมมือ
และความเป็นมาตรฐานเดียว และสถานการณ์เฉพาะในการประมวลผล
ข้อมูล เมื่อการยกเว้นหรือการระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางมาตรา
ในรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งนั้นต่างไปจากรัฐอื่น กฎหมายของรัฐสมาชิกที่มี
อ�ำนาจเหนือผู้ควบคุมควรถูกน�ำมาบังคับใช้ การตีความอย่างกว้างใน
การให้ความหมายเกี่ยวกับเสรีภาพดังกล่าวเช่นในกรณีงานข่าว มีความ
จ�ำเป็นส�ำหรับการพิจารณาโดยละเอียดถึงความส�ำคัญของสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกในทุกสังคมประชาธิปไตย
(154) ข้อก�ำหนดนีอ้ นุญาตให้นำ� หลักการเข้าถึงเอกสารทางการ
โดยสาธารณะมาพิจารณาร่วมโดยละเอียดเมื่อบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้
การเข้าถึงเอกสารทางการโดยสาธารณะอาจพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารทางการของหน่วยงาน
สาธารณะทีม่ อี ำ� นาจหรือหน่วยงานสาธารณะควรสามารถถูกเปิดเผยโดย
หน่วยงานดังกล่าวหากการเปิดเผยถูกก�ำหนดไว้โดยเงื่อนไขในกฎหมาย
ของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีม่ อี ำ� นาจเหนือหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจ
หรือหน่วยงานสาธารณะนัน้ กฎหมายดังกล่าวควรท�ำให้การเข้าถึงเอกสาร
ทางการโดยสาธารณะและการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของภาคสาธารณะ
มาใช้ซำ�้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิทธิในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และดังนัน้ จึงควรจัดการให้เป็นไปในทางเดียวกันตามทีจ่ ำ� เป็นกับสิทธิใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อก�ำหนดนี้ การอ้างอิงถึงหน่วยงาน
สาธารณะที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานสาธารณะควรเป็นไปในบริบทที่รวม
เอาหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจและหน่วยงานทัง้ หมดทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎหมายว่าด้วย
การเข้าถึงเอกสารโดยสาธารณะ ค�ำสั่ง 2003/98/EC ของสภายุโรป
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และที่ประชุมยุโรป14 ยังคงมิได้เปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
ต่อระดับของการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายของสหภาพ
และรัฐสมาชิก และโดยเฉพาะอย่างยิง่ มิได้เปลีย่ นพันธกรณีและสิทธิใด ๆ
ที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดนี้ ค�ำสั่งดังกล่าวไม่ควรบังคับใช้กับเอกสารที่การ
เข้าถึงถูกกีดกันหรือหวงห้ามโดยอาศัยอ�ำนาจตามเกณฑ์ของการเข้าถึง
โดยเหตุผลของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนของเอกสารทีเ่ ข้าถึง
ได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามเกณฑ์ดงั กล่าวซึง่ มีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีถ่ กู น�ำกลับ
มาใช้ใหม่โดยเป็นไปตามเงือ่ นไขทีใ่ ห้ไว้ตามกฎหมายโดยทีเ่ ข้ากันไม่ได้กบั
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องบุคคลธรรมดาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล
(155) กฎหมายของรั ฐ สมาชิ ก หรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มอั น รวมถึ ง
“ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน” อาจก�ำหนดให้มีกฎเฉพาะว่าด้วยการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส�ำหรับเงื่อนไขที่ข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของการจ้างงานอาจถูก
ประมวลผลได้ตามหลักของการยินยอมของลูกจ้าง วัตถุประสงค์ในการ
จ้างงาน การบังคับสัญญาจ้างงาน อันรวมถึงการบังคับปฏิบัติตาม
พันธกรณีทใี่ ห้ไว้โดยกฎหมายหรือข้อตกลงร่วม การจัดการ การวางแผน
และการจัดการองค์กรในการท�ำงาน ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ในทีท่ ำ� งาน สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงาน และเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการใช้สทิ ธิและมีสทิ ธิและผลประโยชน์อนั สัมพันธ์กบั การจ้างงาน และ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกเลิกความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
14 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council

of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (OJ L
345, 31.12.2003, p. 90).
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(156) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ วัตถุประสงค์ในการ
ท�ำจดหมายเหตุอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในด้าน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ
ควรอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามสมควรส�ำหรับสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลตามข้อก�ำหนดนี้ การคุ้มครองดังกล่าวควรรับประกัน
ว่ามาตรการทางเทคนิคและการจัดการนัน้ ถูกน�ำมาปฏิบตั เิ พือ่ รับประกัน
ถึงหลักการของการใช้ขอ้ มูลให้นอ้ ยทีส่ ดุ เป็นการเฉพาะ การประมวลผล
นอกเหนือไปจากทีต่ กลงไว้แต่ตน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการท�ำจดหมายเหตุ
ทีเ่ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
หรือประวัติศาสตร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติจะต้องด�ำเนินการเมื่อ
ผูค้ วบคุมได้ประเมินความเป็นไปได้ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวโดย
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่อนุญาตให้มกี ารระบุตวั ตนของผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูลหรือไม่อนุญาตอีกต่อไป โดยมีมาตรการคุ้มครองตาม
สมควร (ยกตัวอย่างเช่น การปกปิดอัตลักษณ์ของข้อมูล) รัฐสมาชิกควร
ก� ำ หนดให้ มี ก ารคุ ้ ม ครองตามสมควรส�ำ หรั บ การประมวลผลข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท� ำ จดหมายเหตุ อั น เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือ
ประวัตศิ าสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ รัฐสมาชิกควรได้รบั อนุญาตให้
ก�ำหนดให้มเี กณฑ์เฉพาะและการระงับการบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดนีบ้ างส่วน
โดยภายใต้เงื่อนไขเฉพาะและมีการคุ้มครองตามสมควร โดยค�ำนึงถึง
เงื่อนไขจ�ำเป็นของข้อมูลและสิทธิในการแก้ไข การลบ การถูกลืม การ
จ�ำกัดการประมวลผล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการคัดค้านการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการท�ำจดหมายเหตุอัน
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
หรือประวัตศิ าสตร์และวัตถุประสงค์ทางสถิติ เงือ่ นไขและการคุม้ ครองที่
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เป็นประเด็นอาจยังผลให้เกิดกระบวนการทางกฎหมายเฉพาะส�ำหรับผู้
ถูกประมวลผลข้อมูลในการใช้สทิ ธิ หากเป็นการสมควรตามวัตถุประสงค์
ของการประมวลผลโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นร่วมกับการใช้มาตรการทาง
เทคนิคและการจัดการที่มีเป้าหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ให้น้อยที่สุดตามหลักความได้สัดส่วนและหลักความจ�ำเป็น การประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ วัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ควรเป็นไปตามตัว
บทกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นนัน้ ๆ โดยตรง เช่น ตัวบทกฎหมาย
ว่าด้วยการทดลองทางคลินิกเช่นกัน
(157) ผูว้ จิ ยั สามารถได้ความรูใ้ หม่ทมี่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ในประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาการทางการแพทย์ ที่ ป รากฏแพร่ ห ลาย เช่ น โรค
หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง โรคซึมเศร้า โดยการเชือ่ มโยงข้อมูลจากทะเบียน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามหลักของงานทะเบียนแล้ว ผลการวิจยั สามารถถูก
ท�ำให้ดียิ่งขึ้นได้โดยเป็นไปตามกลุ่มประชากรในทะเบียนที่มีขนาดใหญ่
ขึ้น ในงานด้านสังคมศาสตร์ การวิจัยบนฐานของระบบทะเบียนท�ำให้
ผู้วิจัยสามารถได้มาซึ่งความรู้ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวของตัวเลขของสภาวะทางสังคม เช่น การว่างงานกับการศึกษา
และเงื่อนไขในการด�ำรงชีวิตอื่น ๆ ผลการวิจัยที่ได้มาผ่านการใช้ระบบ
ทะเบียนท�ำให้มีองค์ความรู้ที่มีหลักฐานสนับสนุนและมีคุณภาพสูงที่จะ
เป็นพื้นฐานส�ำหรับการก�ำหนดและน�ำนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานขององค์
ความรู้ไปปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนจ�ำนวนมาก และพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริการทางสังคม เพือ่ ท�ำให้การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
เป็ น ไปโดยง่ า ย ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลควรสามารถถู ก ประมวลผลเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการคุ้มครองตาม
สมควรดังที่ระบุไว้ในกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
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(158) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การท�ำจดหมายเหตุ ข้อก�ำหนดนี้ควรถูกน�ำไปบังคับใช้ด้วยเช่นกัน โดย
พึงระวังว่าข้อก�ำหนดนี้ไม่ควรบังคับใช้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว หน่วยงาน
สาธารณะที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานเอกชนที่มีเอกสารหลักฐานซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะควรเป็นผู้ให้บริการตามที่กฎหมายของสหภาพ
หรือรัฐสมาชิกนั้นมีพันธกรณีในการน�ำมา รักษา ประเมินคุณค่า จัด
อธิบาย สื่อสาร ส่งเสริม เผยแพร่ และท�ำให้มีการเข้าถึงเอกสารหลักฐาน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีย่ งั คงมีอยูส่ ำ� หรับประโยชน์สาธารณะทัว่ ไป รัฐสมาชิกยังควร
ที่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท� ำ การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลส� ำ หรั บ
วัตถุประสงค์ในการท�ำจดหมายเหตุ ยกตัวอย่างเช่น ด้วยจุดมุ่งหมายใน
การให้ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองภายใต้ระบอบรัฐ
เผด็จการในอดีต การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่สอง หรือ
อาชญากรรมสงคราม
(159) เมือ่ ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ น
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อก�ำหนดนี้ควรถูกน�ำไปบังคับใช้ด้วยเช่นกัน
โดยตามวัตถุประสงค์ของข้อก�ำหนดนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ควรถูกตีความอย่างกว้างอันรวมถึง
เช่น การพัฒนาและแสดงเทคโนโลยี การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์
และการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเอกชน นอกจากนั้น ควรพิจารณา
โดยละเอียดถึงจุดมุ่งหมายของสหภาพภายใต้ข้อ 1 ในข้อ 179 ของสนธิ
สัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าทีข่ องสหภาพยุโรปในการบรรลุถึงเขตการวิจยั
ร่วมยุโรป วัตถุประสงค์ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ควรรวมถึงการศึกษา
ที่ด�ำเนินการไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุขเพื่อให้บรรลุ
ภาวะจ�ำเพาะในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับวัตถุประสงค์ใน
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การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ควรบังคับใช้เงื่อนไขเฉพาะในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอื่นใดใน
บริบทของวัตถุประสงค์ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ หากผลการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของด้านสุขภาพได้ให้เหตุผล
ส�ำหรับมาตรการเพิ่มเติมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลแล้ว กฎทั่วไปในข้อก�ำหนดนี้ควรบังคับใช้เนื่องจากมาตราการ
ดังกล่าวด้วย
(160) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยทางประวัติศาสตร์ ข้อก�ำหนดนี้ควรบังคับใช้กับการประมวลผล
ดังกล่าวด้วย กรณีนยี้ งั ควรรวมถึงการวิจยั ทางประวัตศิ าสตร์และการวิจยั
เพือ่ วัตถุประสงค์ทางวงศาวิทยา โดยค�ำนึงไว้เสมอว่าข้อก�ำหนดนีไ้ ม่ควร
บังคับใช้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว
(161) บทบัญญัติในประเด็นที่เ กี่ยวข้ อ งโดยตรงในประเด็ น
ของข้อก�ำหนดที่ (EU) 536/2014 ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป15
ควรบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยินยอมเข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองทางคลินิก
(162) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์
ทางสถิติ ข้อก�ำหนดนี้ควรบังคับใช้กับการประมวลผลดังกล่าว กฎหมาย
ของสหภาพหรือรัฐสมาชิกควรก�ำหนดว่าเนือ้ หาใดจัดว่าเป็นสถิติ ควบคุม
การเข้าถึง ก�ำหนดเกณฑ์เฉพาะส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ทางสถิตแิ ละมาตรการตามสมควรเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ
15 Regulation (EU) No. 536/2014 of the European Parliament and of the

Council of 16 April 2014 on clinical trial on medicinal products for
human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014,
p.1).
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เสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและเพื่อรับประกันการเป็นความลับ
ทางสถิ ติ โดยทั้ ง หมดจะต้ อ งอยู ่ ภ ายในขอบเขตของข้ อ ก� ำ หนดนี้
วัตถุประสงค์ทางสถิตหิ มายถึงปฏิบตั กิ ารในการรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการส�ำรวจทางสถิติหรือเพื่อท�ำให้เกิด
ผลทางสถิ ติ ผลทางสถิ ติ ดั ง กล่ า วอาจถู ก น�ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ส� ำ หรั บ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ อันรวมถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างสถิ ติ นั้ น สื่ อ ว่ า ผลของการประมวลผลส� ำ หรั บ
วัตถุประสงค์ทางสถิตนิ นั้ ไม่ใช่ขอ้ มูลส่วนบุคคล แต่เป็นข้อมูลรวมและผล
ดังกล่าวหรือข้อมูลส่วนบุคคลมิได้ถูกใช้ในการสนับสนุนมาตรการหรือ
การวินิจฉัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาใด ๆ เป็นการเฉพาะ
(163) ข้อมูลลับทีห่ น่วยงานด้านสถิตขิ องสหภาพและรัฐสมาชิก
รวบรวมเพื่อจัดท�ำสถิติอย่างเป็นทางการของยุโรปและสถิติอย่างเป็น
ทางการระดับชาติควรได้รบั การคุม้ ครอง สถิตยิ โุ รปควรได้รบั การพัฒนา
จัดท�ำ และเผยแพร่โดยสอดคล้องกับหลักการของสถิติที่บัญญัติไว้ใน
อนุข้อ 2 ของข้อ 338 ในสนธิสัญญาว่าด้วยการท�ำหน้าที่ของสหภาพ
ยุโรป ในขณะที่สถิติระดับชาติควรปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐสมาชิก
ข้อก�ำหนดที่ (EC)223/2009 ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป16 ได้
ก�ำหนดเกณฑ์เฉพาะเพิ่มเติมส�ำหรับการเป็นความลับทางสถิติส�ำหรับ
สถิติยุโรปไว้
16 Regulation (EC) No. 223/2009 of the European Parliament and of the

Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation
(EC, Euratom) No. 1101/2008 of the European Union and of the Council
on 8 the transmission of data subject to statistical confidentiality to the
Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC)
No. 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC.
Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the
European Communities (OJ L87, 31.2.2009, p.164).
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(164) โดยพิจารณาถึงอ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแลในการได้
มาซึ่งการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ควบคุมและผู้
ประมวลผล รัฐสมาชิกจึงอาจรับเอากฎเฉพาะมาบังคับใช้ตามกฎหมาย
โดยให้อยู่ในขอบเขตของข้อก�ำหนดนี้เพื่อคุ้มครองพันธกรณีในการเป็น
ความลับทางวิชาชีพหรือพันธกรณีอนื่ ๆ ทีเ่ ท่าเทียมกัน ตราบเท่าทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยพันธกรณีของการเป็นความลับทางวิชาชีพ กรณีนี้จะต้องไม่ส่งผล
เสียใด ๆ ต่อพันธกรณีทมี่ อี ยูข่ องรัฐสมาชิกในการรับเอากฎว่าด้วยว่าด้วย
การเป็นความลับทางวิชาชีพมาบังคับใช้เมื่อเป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นตาม
กฎหมายของสหภาพ
(165) ข้อก�ำหนดนีเ้ คารพและไม่สง่ ผลเสียใด ๆ ต่อสถานะทีม่ อี ยู่
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของศาสนจักรและสมาคมหรือชุมชนทาง
ศาสนาในรัฐสมาชิกดังที่รับรองไว้ในข้อ 17 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรป
(166) เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อก�ำหนดนี้ โดยเฉพาะกับ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลธรรมดาและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนและเพื่อรับประกัน
การเคลือ่ นย้ายข้อมูลโดยเสรีภายในสหภาพ อ�ำนาจในการรับบทบัญญัติ
ต่าง ๆ มาบังคับใช้โดยสอดคล้องกับข้อ 290 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ท�ำหน้าที่ของสหภาพยุโรปควรมอบให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบัญญัตมิ อบอ�ำนาจควรถูกรับมาบังคับใช้โดยค�ำนึง
ถึงเกณฑ์และเงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับกลไกการรับรอง ข้อมูลสารสนเทศ
ทีจ่ ะถูกน�ำเสนอในรูปแบบสัญลักษณ์มาตรฐาน และกระบวนการส�ำหรับ
การจัดให้มสี ญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าว การทีค่ ณะกรรมาธิการด�ำเนินการปรึกษา
หารือในระหว่างการท�ำงานในขั้นตอนเตรียมการอันรวมถึงในระดับ
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ผู้เชี่ยวชาญถือว่าส�ำคัญมากเป็นพิเศษ เมื่อคณะกรรมาธิการเตรียมการ
และร่างบทบัญญัติมอบอ�ำนาจควรรับประกันว่าการส่งต่อเอกสารที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นดังนั้น ๆ ไปยังสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป
นั้นจะเป็นไปพร้อมกัน ตามก�ำหนดเวลา และเหมาะสม
(167) เพื่อรับประกันว่าเงื่อนไขส�ำหรับการน�ำข้อก�ำหนดนี้ไป
บังคับใช้จะเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน อ�ำนาจในการน�ำไปบังคับใช้ควรถูก
มอบหมายให้กับคณะกรรมาธิการดังที่ให้ไว้ในข้อก�ำหนดนี้ อ�ำนาจ
ดังกล่าวควรถูกใช้โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่ (EU)182/2011 ใน
บริบทดังกล่าวคณะกรรมาธิการควรพิจารณามาตรการเฉพาะส�ำหรับ
กิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
(168) กระบวนการตรวจสอบควรถูกใช้สำ� หรับการรับบทบัญญัติ
วิธีปฏิบัติว่าด้วยข้อสัญญามาตรฐานระหว่างผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล
และระหว่างผู้ประมวลผลด้วยกัน แนวปฏิบัติ มาตรฐานทางเทคนิคและ
กลไกส�ำหรับการรับรอง ระดับของการคุม้ ครองทีป่ ระเทศทีส่ าม ดินแดน
หรือเขตการปกครองทีเ่ ฉพาะเจาะจงลงไปในประเทศทีส่ ามดังกล่าวหรือ
องค์การระหว่างประเทศสามารถให้ได้ ข้อสัญญาคุม้ ครองข้อมูลมาตรฐาน
รู ป แบบและกระบวนการส� ำ หรั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล โดยวิ ธี ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผูค้ วบคุม ผูป้ ระมวลผล และหน่วยงานก�ำกับดูแล
ส�ำหรับกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน ความช่วยเหลือระหว่างกัน และ
การจัดรูปแบบส�ำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยวิธิการอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล
กับคณะกรรมการ
(169) คณะกรรมธิการควรรับเอาบทบัญญัติวิธีปฏิบัติมาบังคับ
ใช้เมื่อหลักฐานที่มีอยู่เปิดเผยให้เห็นว่าในประเทศที่สาม ดินแดน หรือ
เขตการปกครองหนึ่ง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงลงไปในประเทศที่สาม หรือ
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องค์การระหว่างประเทศ มิได้รบั ประกันถึงระดับการคุม้ ครองทีเ่ พียงพอ
และมีเหตุผลเร่งด่วนซึ่งปฏิเสธมิได้ที่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติเช่นนั้น
(170) เนือ่ งจากจุดมุง่ หมายของข้อก�ำหนดนี้ เช่น เพือ่ รับประกัน
ระดับของการคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่เท่าเทียมกันและการไหลเวียน
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเสรีทวั่ สหภาพไม่สามารถบรรลุได้อย่างเพียงพอโดย
รัฐสมาชิกและควรจะสามารถบรรลุเป็นผลได้อย่างดีกว่าในระดับของ
สหภาพ ด้วยเหตุผลของขนาดและผลของการปฏิบตั ิ สหภาพอาจรับเอา
มาตราการมาปฏิบัติโดยสอดคล้องกับหลักการของการส่งเสริมอ�ำนาจ
ปกครองในระดับพืน้ ฐานดังทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5 ของสนธิสญ
ั ญาสหภาพยุโรป
(TEU) ซึง่ โดยสอดคล้องกับหลักการของความได้สดั ส่วนดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
มาตราดังกล่าว ข้อก�ำหนดนี้จึงจะไม่เกินไปกว่าสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว
(171) ค�ำสั่ง 95/46/EC ควรถูกยกเลิกโดยข้อก�ำหนดนี้ การ
ประมวลผลทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการไปแล้วก่อนวันทีข่ อ้ ก�ำหนดนีบ้ งั คับใช้ควรถูก
ปรับให้เข้ากับข้อก�ำหนดนีภ้ ายในระยะเวลาสองปีหลังจากทีข่ อ้ ก�ำหนดนี้
มีผลบังคับใช้ เมื่อการประมวลผลอยู่บนฐานของการยินยอมตามค�ำสั่ง
95/46/EC แล้ว ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลก็ไม่จ�ำเป็นที่จะให้การยินยอม
อีกครั้งหากวิธีการให้การยินยอมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อก�ำหนดนี้
เช่นเดียวกับที่อนุญาตให้ผู้ควบคุมยังคงด�ำเนินการประมวลผลต่อไปได้
หลังจากวันทีบ่ งั คับใช้ขอ้ ก�ำหนดนี้ การวินจิ ฉัยของคณะกรรมาธิการทีร่ บั
มาบังคับใช้และการอนุญาตโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลทีส่ บื เนือ่ งจากค�ำสัง่
95/46/EC ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนกระทั่งถูกแก้ไข แทนที่ หรือยกเลิก
(172) มีการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลยุโรป
แล้วโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา 2 ในมาตรา 28 ของข้อก�ำหนดที่ (EC)
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45/2001 และได้รับความเห็นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 201217
(173) ข้อก�ำหนดนี้ควรบังคับใช้กับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีส่ มั พันธ์โดยตรงกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ไิ ด้อยูภ่ ายใต้พนั ธกรณีเฉพาะเดียวกันกับจุดมุง่ หมาย
ที่ระบุไว้ในค�ำสั่ง 2002/58/EC ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป 18
อันรวมถึงพันธกรณีว่าด้วยผู้ควบคุมและสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลธรรมดา
เพื่อชี้ชัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อก�ำหนดนี้กับค�ำสั่ง 2002/58/EC
ที่ค�ำสั่งดังกล่าวควรถูกแก้ไขให้สอดคล้องกัน เมื่อข้อก�ำหนดนี้ถูกรับไป
บังคับใช้แล้ว ค�ำสั่ง 2002/58/EC ควรถูกทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อรับประกันให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกับข้อก�ำหนดนี้
ได้รับข้อก�ำหนดนี้มาบังคับใช้

17 OJ C 192, 30.6.2012, p. 7.
18 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of

12 July 2002 concerning the processing of personal data and the
protection of privacy in the electronic communications sector (Directive
on privacy and electronic communications) (OJ L 201, 31.7.2002, p. 37).
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บรรพ 1
บทบัญญัติทั่วไป
มาตรา 1 ประเด็นส�ำคัญและจุดมุ่งหมาย
1. ข้อก�ำหนดนี้วางกฎที่เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและกฎทีเ่ กีย่ วกับ
การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลโดยเสรี
2. ข้อก�ำหนดนีค้ มุ้ ครองสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลธรรมดา
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. การเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคลโดยเสรีภายในสหภาพไม่ควร
ถูกจ�ำกัดหรือห้ามด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา 2 ขอบเขตในทางเนื้อหา
1. ข้อก�ำหนดนี้บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยวิธีการอัตโนมัติและกับกระบวนการประมวล
ผลอื่นนอกเหนือจากวิธีอัตโนมัติกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบเป็น  
ส่วนหนึ่งของระบบแฟ้มข้อมูล
2. ข้อก�ำหนดนี้ไม่บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่
(a) เป็นไปเพื่อกิจกรรมซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย              
ของสหภาพ
(b) เป็นไปโดยรัฐสมาชิกเมื่อการด�ำเนินกิจกรรมนั้นอยู่ใน
ขอบเขตของ บรรพ 2 ของส่วนที่ 5 ในสนธิสญ
ั ญาสหภาพ
ยุโรป (TEU)
99

GDPR ฉบับภาษาไทย

(c) เป็นไปโดยบุคคลธรรมดาอันเป็นไปเพือ่ กิจกรรมส่วนตัว
หรือภายในครัวเรือนเท่านั้น
(d) เป็นไปโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกัน สืบสวน  ตรวจจับหรือด�ำเนินคดีตอ่ ความผิดหรือ
บังคับโทษทางอาญา  อันรวมไปถึงการคุ้มครองและ
ป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงสาธารณะ
3. ข้อก�ำหนด (EC) ที่ 45/2001 บังคับใช้กับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสถาบัน องค์กร ส�ำนักงาน และหน่วยงานของ
สหภาพ ข้อก�ำหนด (EC) ที่ 45/2001 และบทบัญญัติทางกฎหมายอื่น
ของสหภาพบังคับใช้กบั การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้อง
ถูกปรับใช้กบั หลักการและกฎของข้อก�ำหนดนีโ้ ดยสอดคล้องกับมาตรา 98
4. ข้ อ ก� ำ หนดนี้ จ ะต้ อ งไม่ ส ่ ง ผลเสี ย ต่ อ การบั ง คั บ ใช้ ค� ำ สั่ ง ที่
2000/31/EC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาระความรับผิดชอบของ
ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในมาตรา 12 ถึง 15 ของค�ำสั่งดังกล่าว
มาตรา 3 ขอบเขตในทางพื้นที่
1. ข้อก�ำหนดนี้บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน
บริบทของกิจกรรมของการประกอบกิจการของผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวล
ผลโดยไม่ค�ำนึงว่าการประมวลผลจะเกิดขึ้นในสหภาพหรือไม่
2. ข้อก�ำหนดนีบ้ งั คับใช้กบั การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในสหภาพโดยที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
มิได้ตั้งอยู่ในสหภาพ เมื่อกิจกรรมการประมวลผลนั้นสัมพันธ์กับ
(a) การเสนอสินค้าหรือบริการต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่
อยู่ในสหภาพ โดยไม่ค�ำนึงว่าจ�ำเป็นต้องมีการช�ำระเงิน
โดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือไม่
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(b) การตรวจตราพฤติกรรมของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลตราบ
เท่าที่พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายในสหภาพ
3. ข้อก�ำหนดนี้บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล            
โดยผูค้ วบคุมทีม่ ไิ ด้ตงั้ อยูภ่ ายในสหภาพ แต่อยูใ่ นสถานทีท่ กี่ ฎหมายของ
รัฐสมาชิกบังคับใช้โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายระหว่างประเทศ
มาตรา 4 นิยาม
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของข้อก�ำหนดนี้
1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลสารสนเทศใด ๆ ก็ตาม
เกี่ ย วกั บ บุ ค คลธรรมดาที่ ถู ก ระบุ ห รื อ สามารถถู ก ระบุ อั ต ลั ก ษณ์ ไ ด้
(“ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล”) บุคคลธรรมดาทีส่ ามารถถูกระบุอตั ลักษณ์ได้
คือบุคคลที่สามารถถูกระบุอัตลักษณ์ได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการอ้างอิงจากสิ่งระบุอัตลักษณ์เป็นการเฉพาะ
เช่น ชื่อ หมายเลขประจ�ำตัว ข้อมูลสถานที่ สิ่งระบุอัตลักษณ์ออนไลน์
หรือปัจจัยอย่างหนึ่งหรือมากกว่าที่เจาะจงไปยังอัตลักษณ์ทางกายภาพ
กายวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคล
ธรรมดานั้น
2. “การประมวลผล” หมายถึงปฏิบัติการใด ๆ หรือชุดของ
ปฏิบัติการใด ๆ ที่ด�ำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดของข้อมูลส่วน
บุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม
การบันทึก การจัดระบบ การวางโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับใช้
หรือการแปรสภาพ การค้นคืน การสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม การใช้ประโยชน์
การเปิดเผยโดยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือวิธีอื่นใดอันท�ำให้เข้าถึงได้
การจัดเรียงหรือรวมเข้าด้วยกัน การจ�ำกัดการเข้าถึง การลบหรือท�ำลาย
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3. “การจ�ำกัดการประมวลผล” หมายถึงการท�ำเครื่องหมาย
ระบุขอ้ มูลส่วนบุคคลด้วยเป้าหมายในการจ�ำกัดขอบเขตของการประมวล
ผลข้อมูลเหล่านั้นในอนาคต
4. “การท�ำโพรไฟล์” หมายถึงรูปแบบใด ๆ ก็ตามของการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ส่วนบุคคลในการประเมินบางแง่มุมส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา
หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์ในแง่ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน สถานภาพทางเศรษฐกิ จ สุ ข ภาพ                
ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความเชื่อถือได้ อุปนิสัย สถานที่หรือ
การเคลื่อนไหวของบุคคลธรรมดานั้น ๆ
5. “การปกปิดอัตลักษณ์ (pseudonymisation)” หมายถึง          
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถ
ระบุเจาะจงไปยังผู้ถูกประมวลผลคนใดคนหนึ่งหากไม่มีการใช้ข้อมูล         
เพิม่ เติม ด้วยเงือ่ นไขว่าข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวจะถูกเก็บแยกจากกันและ
อยู่ภายใต้การควบคุมโดยมาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่จะรับ
ประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกใช้บ่งชี้ไปถึงบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุ
อัตลักษณ์หรือสามารถถูกระบุอัตลักษณ์ได้
6. “ระบบแฟ้มข้อมูล” หมายถึงชุดของข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ถูก
วางโครงสร้างให้สามารถเข้าถึงได้ตามเกณฑ์หนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะรวมศูนย์           
อยู่ในโครงข่าย หรือกระจายกันตามลักษณะการท�ำงานหรือภูมิศาสตร์
7. “ผูค้ วบคุม” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล หน่วยงาน
สาธารณะที่มีอ�ำนาจ หรือองค์กรใดที่ก�ำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยล�ำพังหรือร่วมกัน โดยที่
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก ารในการประมวลผลดั ง กล่ า วถู ก ก� ำ หนดโดย
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก ผู้ควบคุมหรือเกณฑ์เฉพาะส�ำหรับ
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การแต่งตั้งตัวแทนผู้ควบคุมอาจถูกก�ำหนดไว้โดยกฎหมายของสหภาพ
หรือรัฐสมาชิก
8. “ผู ้ ป ระมวลผล” หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล           
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจ หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่ประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม
9. “ผู้รับ” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงาน
สาธารณะที่มีอ�ำนาจ หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่เข้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ด               ี
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กรอบ
การท�ำงานของการไต่สวนบางประการโดยเป็นไปตามกฎหมายของ
สหภาพหรือรัฐสมาชิกจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้รับ การประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวโดยหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจจะต้องเป็นไปตามกฎ
ในการคุม้ ครองข้อมูลทัง้ หมดทีบ่ งั คับใช้กบั วัตถุประสงค์ของการประมวล
ผลนั้นได้
10. “บุคคลที่สาม” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล                   
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจ หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดนอกเหนือ
จากผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล ผูค้ วบคุม ผูป้ ระมวลผลและบุคคลทีไ่ ด้อำ� นาจ
จากผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลโดยตรงเพือ่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
11. “ความยินยอม” ของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลหมายถึงการชีช้ ดั
ถึงความต้องการของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้มาโดยอิสระ เฉพาะเจาะจง
มีการแจ้งข้อมูล และไม่ก�ำกวม โดยการประกาศหรือการแสดงอย่าง
ชัดเจนว่ายืนยันการตกลงถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตน
12. “การล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงการล่วงล�้ำความ
ปลอดภัยที่น�ำไปสู่การท�ำลาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง หรือการ        
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เปิดเผยโดยไม่มีอ�ำนาจ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายทอด เก็บ
รักษาหรือประมวลผลอื่นใด โดยบังเอิญหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
13. “ข้อมูลพันธุกรรม” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะทางพันธุกรรมที่สืบทอดกันมาหรือเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งให้
ข้อมูลลักษณะพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับกายวิทยาหรือสุขภาพของบุคคล
ธรรมดานัน้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นผลจากการวิเคราะห์ตวั อย่างทาง
ชีววิทยาของบุคคลธรรมดาที่ถูกกล่าวถึง
14. “ข้อมูลชีวมาตรา” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นผล                     
จากกระบวนการประมวลผลทางเทคนิคเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะทาง
กายภาพ กายวิทยาหรืออุปนิสัยของบุคคลธรรมดา ที่ท�ำให้สามารถระบุ
หรือยืนยันอัตลักษณ์ของบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะได้ เช่น ข้อมูลภาพ
ใบหน้าหรือลายนิ้วมือ
15. “ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ” หมายถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล                 
ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพกายหรื อ สุ ข ภาพจิ ต ของบุ ค คลธรรมดา  รวมถึ ง                  
การจัดการบริการสาธารณสุขทีเ่ ปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสถานะทางสุขภาพ
ของบุคคลนั้น
16. “ที่ท�ำการหลัก” หมายถึง
(a) ส�ำหรับผู้ควบคุมที่มีที่ท�ำการในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่ง
รัฐ, “ทีท่ ำ� การหลัก” หมายถึงสถานทีส่ ำ� หรับบริหารงาน
กลางภายในสหภาพ, เว้นเสียแต่วา่ การตัดสินใจเกีย่ วกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เหล่านั้นเกิดขึ้นในที่ท�ำการอื่นของผู้ควบคุมภายใน
สหภาพและทีท่ ำ� การนัน้ มีอำ� นาจในการน�ำการตัดสินใจ
ดั ง กล่ า วไปปฏิ บั ติ , ที่ ท� ำ การที่ ด� ำ เนิ น การตั ด สิ น ใจ                  
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นที่ท�ำการหลัก
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(b) ส�ำหรับผู้ประมวลผลที่มีที่ท�ำการในรัฐสมาชิกมากกว่า
หนึ่ ง รั ฐ , “ที่ ท� ำ การหลั ก ” หมายถึ ง สถานที่ ส� ำ หรั บ        
บริหารงานกลางในสหภาพ, หรือหากผูป้ ระมวลผลไม่มี
หน่วยบริหารงานกลางในสหภาพ, “ที่ท�ำการหลัก”
หมายถึงทีท่ ำ� การของผูป้ ระมวลผลในสหภาพทีก่ จิ กรรม
การประมวลผลหลักในบริบทของกิจกรรมของทีท่ ำ� การ
ของผู้ประมวลผลเกิดขึ้นในระดับที่ท�ำให้ผู้ประมวลผล
ตกอยู่ภายใต้พันธกรณีเฉพาะภายใต้ข้อก�ำหนดนี้
17. “ผู้แทน” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีท่ีอยู่ใน
สหภาพซึ่งถูกระบุโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 27 เป็นผู้แทนของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีของตนตามข้อก�ำหนดนี้
18. “กิจการ” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยไม่ค�ำนึงถึงรูปแบบตามกฎหมาย อันรวมถึง
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดหรือสมาคมที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่อย่าง
สม�่ำเสมอ
19. “กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ” หมายถึ ง วิ ส าหกิ จ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม
วิสาหกิจอื่น และวิสาหกิจอื่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของวิสาหกิจนั้น
20. “กฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน” หมายถึงนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีผ่ คู้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลซึง่ มีทตี่ งั้ อยูใ่ นดินแดนของ
รัฐสมาชิกยึดถือส�ำหรับการเคลือ่ นย้ายหรือชุดของการเคลือ่ นย้ายข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 
ภายในกลุ่มของวิสาหกิจหรือกลุ่มของกิจการที่ประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน
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21. “หน่วยงานก�ำกับดูแล” หมายถึงหน่วยงานอิสระทีม่ อี ำ� นาจ
สาธารณะที่รัฐบาลของรัฐสมาชิกตั้งตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51
22. “หน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง” หมายถึงหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจาก
(a) ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลตั้งอยู่ในดินแดนรัฐสมาชิก
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลนั้น
(b) ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่มีถิ่นพ�ำนักในรัฐสมาชิกของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลนัน้ ได้รบั ผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั
หรือมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดจาก
การประมวลผล หรือ
(c) มีการยื่นค�ำร้องต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลดังกล่าว
23. การประมวลผลข้ามพรมแดนหมายถึงสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ดังต่อไปนี้
(a) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในบริบทของ
กิจกรรมของทีท่ ำ� การของผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลใน
รัฐสมาชิกมากกว่าหนึง่ รัฐในสหภาพ โดยทีผ่ คู้ วบคุมหรือ
ผู้ประมวลผลมีที่ตั้งในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐ
(b) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในบริบทของ
กิจกรรมของที่ท�ำการของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
ภายในสหภาพ แต่ส่งผลกระทบที่จะเห็นเกิดขึ้นอย่าง
เห็นได้ชดั หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั
กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐ
24. “การแย้งในประเด็นและมีเหตุผล” หมายถึงการแย้งร่าง                
ค�ำวินิจฉัยว่ามีการละเมิดข้อก�ำหนดนี้เกิดขึ้นหรือการปฏิบัติหน้าที                  ่
ของผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลถู ก คาดหมายไว้ ว ่ า จะเป็ น ไปตาม                         
ข้อก�ำหนดนี้หรือไม่ โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเสี่ยงอย่าง                     
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มีนัยส�ำคัญอันเป็นผลจากร่างค�ำวินิจฉัย โดยค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้น            
พื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและการไหลเวียนของข้อมูลภายใน
สหภาพเมื่อค�ำวินิจฉัยดังกล่าวจะน�ำมาบังคับใช้
“สมาคมบริการสารสนเทศ” หมายถึงบริการดังที่กล่าวไว้ใน              
ข้อ (a) ของอนุมาตรา 1 ในมาตรา 1 ของค�ำสั่งที่ (EU) 2015/1535 ของ
สภายุโรปและที่ประชุมยุโรป1
“องค์การระหว่างประเทศ” หมายถึงองค์การใด ๆ และองค์กร
ทีข่ นึ้ กับองค์การนัน้ ซึง่ ถูกก�ำกับโดยกฎหมายระหว่างประเทศหรือองค์กร
อื่นใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นหรือโดยตามหลักของความตกลงระหว่างประเทศ
ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป

บรรพ 2
หลักการ
มาตรา 5 หลักการที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง
(a) ถูกประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรมและ          
ด้วยวิธีการอันโปร่งใสเมื่อสัมพันธ์กับผู้ถูกประมวลผล
(“ความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความ
โปร่งใส”)
1 Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council

of 9 September 2015 ได้วางแนวทางในด้านของข้อก�ำหนดทางเทคนิคส�ำหรับ
การจัดให้บริการข้อมูลสารสนเทศและกฎของสมาคมบริการสารสนเทศ (OJ L 241,
17.9.2015, p. 1).
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(b) ถู ก รวบรวมเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ ฉพาะ ชั ด เจนและ                 
ชอบธรรม และไม่ถูกประมวลผลนอกเหนือไปจากที่
ตกลงไว้แต่ต้นด้วยวิธีการที่เข้ากับวัตถุประสงค์ไม่ได้            
การประมวลผลนอกเหนื อ จากที่ ต กลงไว้ แ ต่ ต ้ น เพื่ อ            
บรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ
ประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติจะต้องไม่ถูก
พิ จ ารณาว่ า เข้ า กั น ได้ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ตั้ ง ต้ น (“การ
ก�ำหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์”) โดยสอดคล้องกับ
อนุมาตรา 1 ในมาตรา 89
(c) เพียงพอ เกี่ยวเนื่องและอยู่ในขอบเขตที่จ�ำเป็นโดย
สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ทขี่ อ้ มูลถูกประมวลผล (“การใช้
ข้อมูลให้น้อยที่สุด”/ ‘data minimisation’)
(d) แม่นย�ำและเป็นปัจจุบันเสมอหากจ�ำเป็น ขั้นตอนที่
จ�ำเป็นทั้งหมดจะต้องถูกปฏิบัติเพื่อรับประกันว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่แม่นย�ำจะถูกลบหรือแก้ไขโดยไม่ล่าช้า 
(“ความแม่นย�ำ”) โดยค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลถูก
ประมวลผล
(e) ถูกเก็บรักษาในรูปแบบทีอ่ นุญาตให้การระบุตวั ตนของผู้
ถูกประมวลผลข้อมูลไม่เป็นไปนานกว่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล ข้อมูล
ส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาทีย่ าวนานขึน้
ตราบเท่าทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลโดยเป็นไป
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท� ำ จดหมายเหตุ อั น เป็ น ไป                 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทาง
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วิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เท่านั้น โดยสอดคล้อง
กับอนุมาตรา 1 ในมาตรา 89 ซึ่งขึ้นกับการน�ำมาตรการ
ทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมไปปฏิบัติเพื่อ        
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(“การก�ำหนดขอบเขตการเก็บรักษา”)
(f) ถูกประมวลผลด้วยวิธีการที่รับประกันความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลตามสมควรอันรวมถึงการคุม้ ครอง
จากการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายและจากการสูญเสีย การถูกท�ำลายหรือความ
เสียหายโดยอุบัติเหตุ โดยใช้มาตรการทางเทคนิคหรือ
การจั ด การตามสมควร (“ความสมบู ร ณ์ แ ละเป็ น
ความลับ”)
2. ผู้ควบคุมควรเป็นผู้รับผิดชอบต่ออนุมาตรา  1 ในมาตรานี้
และสามารถแสดงว่าปฏิบัติตามได้ (“การถูกตรวจสอบได้”)
มาตรา 6 ความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผล
1. การประมวลผลจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อและอยู่ใน
ขอบเขตของข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(a) ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึง่ หรือ
มากกว่า
(b) การประมวลผลข้อมูลจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติตาม
สัญญาที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อให้
เป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลร้องขอก่อน
ท�ำสัญญา
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(c) การประมวลผลจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีตาม
กฎหมายของผู้ควบคุม
(d) การประมวลผลจ�ำเป็นต่อการคุ้มครองผลประโยชน์อัน
เกี่ยวเนื่องถึงชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือบุคคล
ธรรมดาอื่น
(e) การประมวลผลจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่อันเป็น
ไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อใช้อ�ำนาจทางการที่
ผู้ควบคุมได้รับมอบหมาย
(f) การประมวลผลจ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์อนั เป็นประโยชน์
โดยชอบที่ผู้ประมวลผลหรือบุคคลที่สามต้องการให้                 
เกิ ด ขึ้ น เว้ น แต่ ว ่ า มี ป ระโยชน์ อื่ น หรื อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ                      
ขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่ส�ำคัญกว่า  ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นผู้เยาว์
ข้อ (f) ในอนุมาตราหนึ่งจะไม่บังคับใช้กับการประมวลผล  
โดยหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจอันเป็นไปเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจ
2. รั ฐ สมาชิ ก อาจยั ง คงบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ มี อ ยู ่ ห รื อ น� ำ                                
ข้อกฎหมายใหม่ที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นมาปรับเข้ากับการบังคับใช้กฎใน
ข้อก�ำหนดนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลอันเป็นไป
ตามข้อ (c) และ (e) ในอนุมาตรา 1 โดยการก�ำหนดเงือ่ นไขจ�ำเป็นเฉพาะ
เพิม่ เติมส�ำหรับการประมวลผลและมาตรการอืน่ ๆ เพือ่ รับประกันถึงการ
ประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมอันรวมไปถึงสถานการณ์
เฉพาะในการประมวลผลดังที่ระบุไว้ในบรรพ 9
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3. หลักในการประมวลผลที่ถูกอ้างอิงถึงในข้อ (c) และ (e) ใน
อนุมาตรา 1 จะถูกก�ำหนดโดย
(a) กฎหมายของสหภาพ หรือ
(b) กฎหมายของรัฐสมาชิกที่มีอ�ำนาจเหนือผู้ควบคุม
วั ต ถุประสงค์ของการประมวลผลจะต้ อ งถู ก ก� ำ หนดในหลั ก
กฎหมายดังกล่าวหรือโดยพิจารณาตามการประมวลผลดังทีอ่ ้างไว้ในข้อ
(e) ของอนุมาตรา 1 ซึ่งจะจ�ำเป็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อใช้อ�ำนาจทางการที่ผู้ควบคุม
ได้ รั บ มอบหมาย มู ล ฐานทางกฎหมายดั ง กล่ า วอาจมี บั ญ ญั ติ เ ป็ น
บทเฉพาะกาลเพื่อให้ปรับใช้กับการบังคับใช้กฎในข้อก�ำหนดนี้ เช่น
เงื่อนไขทั่วไปต่าง ๆ ภายใต้การก�ำกับโดยความชอบด้วยกฎหมายของ
การประมวลผลโดยผู้ควบคุม ประเภทของข้อมูลที่ถูกประมวลผล ผู้ถูก
ประมวลผลที่เกี่ยวข้อง บุคคลและวัตถุประสงค์ที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลได้ การก�ำหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาและการด�ำเนินการประมวลผลอันรวมถึงมาตรการทีจ่ ะรับประกัน
ว่าการประมวลผลจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมดังเช่น
ที่ก�ำหนดไว้กับสถานการณ์เฉพาะในการประมวลผลที่ระบุไว้ในบรรพ 9
กฎหมายของสหภาพหรื อ รั ฐ สมาชิ ก จะต้ อ งบรรลุ เ ป้ า หมายอั น เป็ น
ประโยชน์สาธารณะและได้สัดส่วนกับจุดมุ่งหมายโดยชอบที่ต้องการให้
เกิดขึ้น
4. เมื่อการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมซึง่ ไม่ได้อยูบ่ นฐานของความยินยอมหรือ
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่
จ�ำเป็นและได้สดั ส่วนในสังคมประชาธิปไตยเพือ่ คุม้ ครองจุดมุง่ หมายต่าง ๆ
ดังที่ถูกกล่าวถึงในอนุมาตรา  1 ในมาตรา  23 เพื่อให้มีสิ่งยืนยันว่าการ
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ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ตั้งต้นในการ
เก็บข้อมูลหรือไม่ ผู้ควบคุมควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ร่วมด้วยโดย
ละเอียด
(a) ความเชื่อมโยงใด ๆ ระหว่างวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วน
บุ ค คลถู ก เก็ บ รวบรวมและวั ต ถุ ป ระสงค์ ส� ำ หรั บ การ
ประมวลผลที่เจตนาให้เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ต้องการ
แต่ต้น
(b) บริบททีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลกับผู้ควบคุม
(c) ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  9 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล
ทีจ่ ะถูกจัดประเภทว่าเป็นข้อมูลประเภทพิเศษได้หรือไม่
หรื อ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น โทษและ          
ความผิดทางอาญาหรือไม่ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 10
(d) ผลที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตามมาต่ อ ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล                      
ซึ่งอาจเป็นไปได้จากการประมวลผลที่เจตนาให้เกิดขึ้น
นอกเหนือจากที่ต้องการแต่ต้น
(e) การมีอยู่ของการคุ้มครองตามสมควรอันรวมถึงการเข้า
รหัสหรือการปกปิดอัตลักษณ์
มาตรา 7 เงื่อนไขส�ำหรับความยินยอม
1. เมือ่ การประมวลผลเกิดขึน้ โดยความยินยอม ผูค้ วบคุมจะต้อง
สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ยินยอม
ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน
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2. หากการให้ความยินยอมของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเกิดขึ้น
ในบริบทของการประกาศเป็นลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ อืน่ ด้วย
แล้ว การขอความยินยอมต้องถูกน�ำเสนอด้วยวิธีที่สามารถแยกออกจาก
สิง่ อืน่ ได้อย่างชัดเจน ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจและเข้าถึงได้งา่ ย ใช้ภาษาทีช่ ดั เจน
และไม่ซับซ้อน ส่วนใด ๆ ก็ตามของการประกาศที่ก่อให้เกิดการละเมิด
ข้อก�ำหนดนี้จะไม่มีผลผูกพัน
3. ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ
การยกเลิกความยินยอมจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการ
ประมวลผลที่เกิดขึ้นด้วยความยินยอมก่อนที่จะถูกยกเลิก ผู้ประมวลผล
ข้อมูลควรได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวก่อนให้ความยินยอม การยกเลิกจะ
ต้องเป็นไปโดยง่าย
4. เมื่อประเมินสถานการณ์ว่าความยินยอมนั้นได้มาโดยอิสระ
หรือไม่ จะต้องพิจารณาร่วมกับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการได้มาซึ่งความ
ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถึงที่สุด เช่นการบังคับ
สัญญาอันรวมไปถึงการให้บริการทีไ่ ม่จำ� เป็นต่อการบังคับสัญญาดังกล่าว
นั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขความยินยอมหรือไม่
มาตรา 8 เงื่อนไขที่บังคับใช้กับความยินยอมของผู้เยาว์โดย
สัมพันธ์กับสมาคมบริการสารสนเทศ
1. โดยที่ข้อ (a) ในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 6 บังคับใช้กับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยสัมพันธ์กับการเสนอบริการ
ของสมาคมบริการสารสนเทศไปยังผู้เยาว์โดยตรงจะชอบด้วยกฎหมาย
ก็ต่อเมื่อผู้เยาว์อายุ 16 ปีเป็นอย่างน้อย เมื่อผู้เยาว์อายุต�่ำกว่า 16 ปีการ
ประมวลผลดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายก็ตอ่ เมือ่ อยูใ่ นขอบเขตทีย่ นิ ยอม
ได้มาหรือได้อ�ำนาจปกครองของบิดามารดาของผู้เยาว์
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รัฐสมาชิกอาจก�ำหนดให้ลดอายุขนั้ ต�ำ่ ลงได้เพือ่ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โดยมีเงื่อนไขว่าอายุขั้นต�่ำดังกล่าวจะไม่น้อยกว่า 13 ปี
2. ผูค้ วบคุมจะต้องแสดงได้วา่ พยายามพิสจู น์กรณีเหล่านัน้ อย่าง
สมเหตุสมผลว่าความยินยอมนั้นได้มาหรือได้อ�ำนาจปกครองของบิดา
มารดาของผู้เยาว์ โดยพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่ประกอบ
3. อนุมาตรา  1 จะไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายการท�ำสัญญา
ทั่วไปของรัฐสมาชิก เช่น กฎระเบียบว่าด้วยความสมบูรณ์ตามกฎหมาย
การก่อให้เกิดสัญญาหรือผลของสัญญาที่เกี่ยวกับผู้เยาว์
มาตรา 9 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ
1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต้นก�ำเนิดทาง             
เชื้อชาติและชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา
หรือปรัชญา  หรือการเป็นสมาชิกสหภาพวิชาชีพ และการประมวลผล
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวมาตรา เพือ่ วัตถุประสงค์ในการระบุอตั ลักษณ์
บุคคลธรรมดาอย่างเฉพาะเจาะจง ข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพหรือข้อมูลเกีย่ ว
กับชีวิตทางเพศหรือวิถีทางเพศของบุคคลธรรมดา จะกระท�ำมิได้
2. อนุมาตรา 1 จะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(a) ผู้ถูกประมวลผลได้ให้ความยินยอมอย่างชัดเจนถึงการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับวัตถุประสงค์โดย
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า  เว้นแต่ว่าเมื่อ
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกได้ก�ำหนดการห้าม
ตามที่อ้างไว้ในอนุมาตรา  1 จะไม่สามารถถูกยกเว้นได้
โดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(b) การประมวลผลจ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีและใช้สทิ ธิบางประการของผูค้ วบคุมหรือผูถ้ กู
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ประมวลผลข้อมูลในด้านทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายการจ้างงาน
กฎหมายความมั่นคงทางสังคมและการให้การคุ้มครอง
ทางสังคมตราบเท่าทีไ่ ด้อำ� นาจโดยกฎหมายของสหภาพ
หรือรัฐสมาชิก หรือข้อตกลงร่วมดังที่ระบุไว้ในกฎหมาย
ของรัฐสมาชิกที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และผลประโยชน์ของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลตามสมควร
(c) การประมวลผลทีจ่ ำ� เป็นต่อการคุม้ ครองผลประโยชน์อนั
เกี่ยวเนื่องถึงชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือบุคคล
ธรรมดาอื่น เมื่อผู้ถูกประมวลผลไม่สามารถให้ความ
ยินยอมเองได้ดว้ ยเหตุผลทางกายภาพหรือทางกฎหมาย
(d) การประมวลผลถูกด�ำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมอันชอบธรรมของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่
แสวงหาผลก�ำไรอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในด้านการเมือง
ปรัชญา  ศาสนา  การรวมกลุ่มทางวิชาชีพ โดยมีการ
คุ้มครองข้อมูลตามสมควรและอยู่บนเงื่อนไขของการ
ประมวลผลทีเ่ กีย่ วกับสมาชิกหรืออดีตสมาชิกขององค์กร
หรือบุคคลทีต่ ดิ ต่อกับองค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอโดยเชือ่ มโยง
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านัน้ และข้อมูลส่วนบุคคล
จะไม่ถกู เปิดเผยสูภ่ ายนอกองค์กรดังกล่าวโดยไม่มคี วาม
ยินยอมของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(e) การประมวลผลสั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ผู ้ ถู ก
ประมวลผลข้อมูลท�ำให้เป็นข้อมูลสาธารณะโดยเป็น               
ที่รับรู้ทั่วไป
(f) การประมวลผลจ�ำเป็นต่อการเริ่ม ใช้ หรือคุ้มครองการ
อ้างสิทธิตามกฎหมายหรือเมื่อใดก็ตามที่ศาลปฏิบัติ
หน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
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(g) การประมวลผลจ�ำเป็นด้วยเหตุผลของประโยชน์สาธารณะ
ที่ส�ำคัญชัดเจนตามหลักกฎหมายของสหภาพหรือรัฐ
สมาชิกอันจะต้องได้ส่วนกับเป้าหมายที่ต้องการ เคารพ
สาระส�ำคัญของสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และก�ำหนดให้มมี าตรการทีเ่ หมาะสมและเฉพาะเจาะจง
เพื่อคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐานและผลประโยชน์ของผู้ถูก
ประมวลผล
(h) การประมวลผลจ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์ด้านเวชศาสตร์
ป้องกันหรือเวชศาสตร์โรคจากการท�ำงาน เพื่อประเมิน
สถานการณ์ของความสามารถในการท�ำงานของลูกจ้าง
การวินจิ ฉัยโรค การจัดบริการทางสาธารณสุขและสังคม
หรือการรักษาหรือจัดการระบบและบริการสาธารณสุข
และสังคมตามหลักของกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขและอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการคุ้มครองตาม
ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 3 ของมาตรานี้
(i) การประมวลผลจ�ำเป็นด้วยเหตุผลของประโยชน์สาธารณะ
ในด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันภัยคุกคามร้ายแรง
ต่อสุขภาพทีส่ ามารถแพร่กระจายข้ามพรมแดนหรือเพือ่
รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยของบริการสาธารณสุข
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือบริการทางการแพทย์
ในระดับสูงตามหลักกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
ที่ก�ำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง
เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความลับทางวิชาชีพ
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(j) การประมวลผลส� ำ หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท� ำ
จดหมายเหตุ อั น เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั วิทยาศาสตร์หรือประวัตศิ าสตร์
หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยเป็นไปตามอนุมาตรา  1
ในมาตรา  89 บนฐานของกฎหมายของสหภาพหรือรัฐ
สมาชิก ซึ่งจะต้องได้สัดส่วนกับเป้าหมายที่ต้องการ
เคารพสาระส�ำคัญของสิทธิในการเข้าถึงการคุ้มครอง
ข้อมูลและก�ำหนดให้มาตรการที่เหมาะสมและเฉพาะ
เจาะจงสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และผลประโยชน์ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรานีอ้ าจ
ถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ (h) ของอนุมาตรา  2 เมื่อข้อมูล
ส่วนบุคคลเหล่านั้นถูกประมวลผลโดยหรือภายใต้ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าทีว่ ชิ าชีพทีถ่ กู ก�ำหนดโดยพันธกรณีเกีย่ วกับความลับทางวิชาชีพ
ภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกหรือกฎที่ตั้งโดยหน่วยงานที่
มีอ�ำนาจในระดับชาติ
4. รัฐสมาชิก ยังอาจใช้ห รือน�ำเงื่อ นไขอื่ น ๆ อั นรวมถึ ง การ
ก�ำหนดขอบเขตมาใช้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวมาตราหรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
มาตรา 10 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการตัดสิน
โทษและความผิดทางอาญา
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการตัดสินโทษและ
ความผิดทางอาญาหรือมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
เหตุผลในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 6 จะด�ำเนินการได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้
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การควบคุมของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจทางการหรือเมื่อการประมวลผลได้
อ�ำนาจโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีก่ ำ� หนดให้มกี ารคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลตามสมควรแล้วเท่านัน้ ทะเบียน
เบ็ดเสร็จว่าด้วยการตัดสินโทษทางอาญาใด ๆ จะต้องถูกเก็บรักษาไว้            
ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจทางการเท่านั้น
มาตรา 11 การประมวลผลที่ไม่จ�ำเป็นต้องระบุอัตลักษณ์
1. หากวัตถุประสงค์ที่ผู้ควบคุมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล           
ไม่ต้องการระบุอัตลักษณ์ของผู้ถูกประมวลผลหรือไม่ต้องการอีกต่อไป           
ผู้ควบคุมจะไม่มีพันธกรณีในการดูแลรักษา ได้มาหรือประมวลผลข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ใด ๆ เพื่ อ ระบุ อั ต ลั ก ษณ์ ข องผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ย
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดนี้เท่านั้น
2. ในกรณีที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 ของมาตรานี้ที่ผู้ควบคุม
สามารถแสดงให้เห็นได้วา่ ไม่ได้อยูใ่ นสถานะทีจ่ ะระบุอตั ลักษณ์ของผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูล ผูค้ วบคุมจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อผูถ้ กู ประมวลผล
ข้อมูลหากเป็นไปได้ ในกรณีดังกล่าว มาตรา 15 ถึง 20 จะไม่มีผลบังคับ
ใช้เว้นแต่ว่าผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะขอใช้สิทธิของตนภายใต้มาตรา       
ดังกล่าว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอันสามารถท�ำให้การระบุอัตลักษณ์เป็นไปได้
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บรรพ 3

สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
หมวด 1
ความโปร่งใสและแนวปฏิบัติ
มาตรา 12 ความโปร่งใสของข้อมูล การสื่อสารและแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการใช้สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
1. ผูค้ วบคุมจะต้องด�ำเนินมาตรการตามสมควรในการให้ขอ้ มูล
ใด ๆ ก็ตามดังที่ถูกอ้างถึงในในมาตรา 13 และการสื่อสารใด ๆ ภายใต้
มาตรา 15 ถึง 22 และ 34 ซึง่ สัมพันธ์ตอ่ การประมวลผลกับผูถ้ กู ประมวล
ผลในรูปแบบทีก่ ระชับ โปร่งใส เข้าใจง่ายและเข้าถึงง่าย ใช้ภาษาทีช่ ดั เจน
และไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เจาะจงสื่อกับ
ผูเ้ ยาว์ ข้อมูลจะต้องถูกจัดหาให้เป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ
ตามสมควร รวมถึงด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อมูลอาจให้ด้วย
ปากเปล่าเมื่อผู้ถูกประมวลผลร้องขอโดยมีเงื่อนไขว่าอัตลักษณ์ของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลถูกพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการอื่น
2. ผู้ควบคุมจะต้องช่วยให้การใช้สิทธิของผู้ถูกประมวลผลตาม
มาตรา 15 ถึง 22 เป็นไปโดยง่าย ในกรณีที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 2 ใน
มาตรา  11 ผู้ควบคุมจะต้องไม่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค�ำขอของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลที่เป็นไปเพื่อใช้สิทธิของตนตามมาตรา  15 ถึง 22                   
เว้นแต่ผู้ควบคุมแสดงให้เห็นได้ว่ามิได้อยู่ในสถานะที่จะระบุตัวตนของผู้
ถูกประมวลผลได้
3. ผูค้ วบคุมจะต้องจัดให้มขี อ้ มูลว่าด้วยการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้
ตามค�ำขอตามมาตรา 15 ถึง 22 ต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลโดยไม่ล่าช้า
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หากไม่มีเหตุอันควรและในทุกเหตุการณ์ ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ได้
รับค�ำขอ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจขยายได้อีกสองเดือนเมื่อจ�ำเป็นโดย
พิจารณาถึงความซับซ้อนและจ�ำนวนของค�ำร้องร่วมด้วยโดยละเอียด               
ผู้ควบคุมจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการขยาย
เวลาใด ๆ ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ได้รับค�ำร้อง ร่วมกับเหตุผลของ
ความล่าช้า เมือ่ ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลส่งค�ำขอด้วยวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์
การให้ข้อมูลจะต้องเป็นไปด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หากเป็นไปได้                 
เว้นแต่ว่าผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะร้องขอให้เป็นอย่างอื่น
4. หากผู้ควบคุมมิได้ด�ำเนินการตามค�ำขอของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล ผูค้ วบคุมจะต้องแจ้งผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลโดยไม่ลา่ ช้าและภายใน
หนึง่ เดือนหลังจากได้รบั ค�ำขอถึงเหตุผลทีไ่ ม่ดำ� เนินการ และความเป็นไป
ได้ในการยืน่ ค�ำร้องต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลและการหาแนนวทางเยียวยา
ตามกฎหมาย
5. ข้อมูลที่ถูกจัดหาให้ตามมาตรา 13 และ 14 และการสื่อสาร
ใด ๆ และการด�ำเนินการใด ๆ อันเกิดขึ้นตามมาตรา 15 ถึง 22 และ 34
จะต้องถูกจัดหาให้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เมือ่ ค�ำขอของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
ไม่มีมูลหรือเกินกว่าเหตุอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค�ำขอนั้นมี
ลักษณะซ�ำ้ ซ้อนอย่างเห็นได้ชดั ผูค้ วบคุมอาจเลือกใช้วธิ กี ารข้อใดข้อหนึง่
ดังต่อไปนี้
(a) เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มตามสมควร โดยพิ จ ารณาถึ ง                        
ค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลหรือการสื่อสารหรือการปฏิบัติ
การตามที่ร้องขอร่วมด้วยโดยละเอียด
(b) ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค�ำขอ
ผู้ควบคุมจะต้องรับภาระในการแสดงให้เห็นโดยกระจ่างถึง
ลักษณะที่แสดงว่าค�ำขอดังกล่าวไม่มีมูลอย่างชัดแจ้งหรือเกินกว่าเหตุ
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6. เมือ่ ผูค้ วบคุมมีเหตุให้สงสัยเกีย่ วกับอัตลักษณ์ของของบุคคล
ธรรมดาที่ส่งค�ำขอดังที่ถูกอ้างถึงมาตรา 15 ถึง 21 ผู้ควบคุมอาจขอให้มี
การจั ด หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การยื น ยั น อั ต ลั ก ษณ์ ข องผู ้ ถู ก
ประมวลผลโดยที่จะไม่ส่งผลเสียต่อมาตรา 11
7. ข้อมูลที่จัดหาให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตามมาตรา  13
และ 14 อาจถูกจัดหาให้ในรูปแบบที่มีสัญลักษณ์มาตรฐานประกอบกัน
เพื่อให้สามารถมองเห็น เข้าใจ และอ่านได้โดยง่าย เพื่อการทบทวนใน
ส่วนส�ำคัญถึงกระบวนการประมวลผลที่เจตนาให้เกิดขึ้น เมื่อสัญลักษณ์
ถูกน�ำเสนอด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์เหล่านั้นควรสามารถ
อ่านได้ด้วยเครื่อง
8. ควรสนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารมี อ� ำ นาจในการรั บ
บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ให้อ�ำนาจแก่คณะกรรมาธิการโดยสอดคล้องกับ      
มาตรา  92 ไปปฏิบัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการก�ำหนดว่าข้อมูลใดจะถูก
น�ำเสนอโดยใช้สัญลักษณ์ และกระบวนการในการจัดท�ำสัญลักษณ์
มาตรฐานต่าง ๆ
หมวด 2
ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา 13 ข้อมูลที่จะต้องถูกจัดหาให้เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูก
รวบรวมจากผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
1. เมือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
ผู้ควบคุมจะต้องจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในเวลา
ที่ได้ข้อมูลมา อันประกอบไปด้วย
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(a) รายละเอียดอัตลักษณ์และการติดต่อของผู้ควบคุมและ
หากบังคับได้ รวมถึงผู้แทนของผู้ควบคุม
(b) รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หาก           
บังคับได้
(c) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ จตนา
ให้เกิดขึ้น เช่นเดียวกับมูลฐานทางกฎหมายส�ำหรับการ
ประมวลผล
(d) ผลประโยชน์โดยชอบของผู้ควบคุมหรือบุคคลที่สาม
ต้องการให้เกิดขึน้ โดยทีก่ ารประมวลผลเป็นไปตามข้อ (f)
ของอนุมาตรา 1 ในมาตรา 6
(e) ผู้รับหรือประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล ถ้ามี
(f) ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมเจตนาเคลื่อนย้าย
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไปยั ง ประเทศที่ ส ามหรื อ องค์ ก าร
ระหว่างประเทศ และการมีอยู่หรือขาดค�ำวินิจฉัยที              ่
เพียงพอโดยคณะกรรมาธิการ หรือในกรณีของการ
เคลื่อนย้ายดังกล่าวที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  46 หรือ 47            
หรือวรรคสองในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 49 ที่อ้างอิงถึง
การคุ้มครองที่เหมาะสมหรือตามสมควร และวิธีการให้
ได้มาซึง่ ส�ำเนาของข้อมูลเหล่านัน้ หรือเมือ่ ข้อมูลเหล่านัน้
ถูกท�ำให้สามารถเข้าถึงได้ หากบังคับได้
2. นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1
ผู้ควบคุมจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นในเวลาที่ได้ข้อมูลมา  เพื่อ                 
รับประกันถึงการประมวลผลข้อมูลที่เป็นธรรมและโปร่งใส อันประกอบ
ด้วย
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(a) ระยะเวลาทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษา หรือหากเป็น
ไปไม่ได้ให้แจ้งเกณฑ์ในการก�ำหนดระยะเวลาแทน
(b) การมีอยูข่ องสิทธิในการขอเข้าถึงและแก้ไขหรือลบข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือจ�ำกัดการประมวลผลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูลหรือเพื่อแย้งการประมวลผลรวมถึง
สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนร่วมกัน จากผู้ควบคุม
(c) การมีอยูข่ องสิทธิในการยกเลิกการยินยอมได้ทกุ เมือ่ โดย
ไม่มผี ลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่
เกิดขึน้ โดยความยินยอมก่อนถูกยกเลิก เมือ่ การประมวล
ผลเป็นไปตามข้อ (a) ในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 6 หรือ
ข้อ (a) ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 9
(d) สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
(e) การพิจารณาว่าการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลจะถือว่า            
เป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นตามกฎหมายหรือตามสัญญา  หรือ
เงือ่ นไขจ�ำเป็นต่อการท�ำสัญญาหรือไม่รวมถึงการทีผ่ ถู้ กู
ประมวลผลข้อมูลมีขอ้ ผูกพันต่อการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
หรือไม่ และผลที่จะเกิดตามมาจากการไม่สามารถให้
ข้อมูลดังกล่าวได้
(f) การมีอยู่ของระบบการวินิจฉัยอัตโนมัติ (automated
decision-making) อันรวมถึงการท�ำโพรไฟล์ดงั ทีถ่ กู อ้าง
ถึงในอนุมาตรา 1 และ 4 ของมาตรา 22 และอย่างน้อย
ในกรณีเหล่านั้นคือข้อมูลส�ำคัญในส่วนของระบบวิธี
ประมวลผลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่นเดียวกับผลกระทบทีม่ ี
นัยส�ำคัญที่คาดไว้ว่าจะเกิดตามมาต่อผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลจากกระบวนการประมวลผลดังกล่าว
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3. เมื่อผู้ประมวลผลเจตนาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล              
นอกเหนือไปจากที่เจตนาไว้แต่ต้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไป
จากที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวม ผู้ควบคุมจะต้องให้ข้อมูลว่าด้วย
วัตถุประสงค์อนื่ และข้อมูลอืน่ ใดในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องนอกเหนือไปจาก
นั้นต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตามทีอ้างไว้ในอนุมาตรา 2
4. อนุมาตรา 1, 2, และ 3 จะไม่บงั คับใช้ในกรณีทแี่ ละตราบเท่า
ที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีข้อมูลแล้ว
มาตรา 14 ข้อมูลที่จะถูกจัดหาให้เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมิได้มา
จากผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
1. เมื่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมิ ไ ด้ ม าจากผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล                      
ผูค้ วบคุมจะต้องจัดหาข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ กู ประมวลผลข้อมูล อันได้แก่
(a) ข้อมูลอัตลักษณ์และการติดต่อของผูค้ วบคุม และผูแ้ ทน
ของผู้ควบคุม หากบังคับได้
(b) ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหากบังคับได้
(c) วัตถุประสงค์ส�ำหรับการประมวลผลที่เจตนาใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเหล่านัน้ และรวมถึงหลักทางกฎหมายส�ำหรับ
การประมวลผล
(d) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(e) ผู้รับหรือประเภทของของผู้รับ ถ้ามี
(f) หากบังคับได้ ให้แสดงถึงการที่ผู้ควบคุมเจตนาเคลื่อน
ย้ า ยข้ อ มู ล ไปยั ง ผู ้ รั บ ในประเทศที่ ส ามหรื อ องค์ ก าร
ระหว่างประเทศและการมีอยู่หรือการขาดค�ำวินิจฉัยที่
เพียงพอจากคณะกรรมาธิการ หรือในกรณีของการ
เคลื่อนย้ายตามที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 46 หรือ 47 หรือ
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วรรคสองของอนุมาตรา  1 ในมาตรา  49 ที่อ้างอิงถึง       
การคุ้มครองตามสมควรหรือเหมาะสมและวิธีการได้มา
ซึ่งส�ำเนาข้อมูลหรือเมื่อข้อมูลถูกท�ำให้เข้าถึงได้
2. นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 แล้ว                    
ผูค้ วบคุมควรให้ขอ้ มูลดังต่อไปนีต้ อ่ ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลเพือ่ รับประกัน
ถึงการประมวลผลทีเ่ ป็นธรรมและโปร่งใสทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผูถ้ กู ประมวลผล                  
อันได้แก่
(a) ระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาหรือหาก
เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นเกณฑ์ที่ใช้เพื่อก�ำหนดระยะเวลา            
ดังกล่าว
(b) ผลประโยชน์โดยชอบทีผ่ คู้ วบคุมหรือบุคคลทีส่ ามต้องการ
ให้ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ การประมวลผลเกิ ด จากข้ อ (f) ใน
อนุมาตรา 1 ของมาตรา 6
(c) การมีอยู่ของสิทธิในการขอการเข้าถึง และการแก้ไข          
หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือจ�ำกัดการประมวลผลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและในการคัดค้าน
การประมวลผลข้อมูล เช่นเดียวกับสิทธิในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันจากผู้ควบคุม
(d) การมีอยู่ของสิทธิในการยกเลิกการยินยอมไม่ว่าเมื่อใด
ก็ตามโดยไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการ
ประมวลผลด้วยการยินยอมก่อนที่จะถูกยกเลิก เมื่อ          
การประมวลผลเป็นไปตามข้อ (a) ของอนุมาตรา 1 ใน
มาตรา 6 หรือข้อ (a) ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 9
(e) สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
(f) ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามาจากแหล่งใด และหาก
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บังคับได้ บอกได้ว่าแหล่งนั้นเข้าถึงได้โดยสาธารณะ          
หรือไม่
(g) การมีอยูข่ องระบบการวินจิ ฉัยอัตโนมัตอิ นั รวมไปถึงการ
ท�ำโพรไฟล์ดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 และ 4 ใน
มาตรา  22 และอย่างน้อยในกรณีเหล่านั้นคือข้อมูล
ส�ำคัญในส่วนของระบบวิธีประมวลผลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกับผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญที่คาดไว้ว่าจะเกิด
ตามมาต่ อ ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล จากกระบวนการ
ประมวลผลดังกล่าว
3. ผูค้ วบคุมจะต้องให้ขอ้ มูลดังทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 และ 2
(a) ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมหลังจากได้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
มา  แต่อย่างช้าที่สุดคือภายในหนึ่งเดือน โดยค�ำนึงถึง
เงื่อนไขเฉพาะที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล
(b) หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกน�ำไปใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล โดยอย่างช้าที่สุดคือในเวลาที่สื่อสาร
กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นครั้งแรก หรือ
(c) ช้าที่สุดเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรก        
หากคาดได้ว่าจะเปิดเผยต่อผู้รับอื่น
4. เมื่อผู้ควบคุมเจตนาให้ประมวลผลข้อมูลนอกเหนือไปจากที่
ตกลงไว้แต่ตน้ เพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ ใดนอกเหนือจากทีท่ ำ� ให้ได้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลมา  ผู้ควบคุมจะต้องจัดหาข้อมูลว่าด้วยวัตถุประสงค์อื่นนั้นและ
ข้อมูลอื่นใดในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 2 ให้กับ
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลด้วย
5. อนุมาตรา 1 ถึง 4 จะไม่บังคับใช้เมื่อและตราบเท่าที่
(a) ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้ว
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(b) การจัดหาข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรือ
อาจต้องใช้ความพยายามเกินสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส� ำ หรั บ การประมวลผลเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท� ำ
จดหมายเหตุ อั น เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ
ประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ ซึ่งถูกควบคุม
โดยเงื่อนไขและการคุ้มครองที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1
ในมาตรา  89 หรือตราบเท่าที่พันธกรณีที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา  1 ของมาตรานี้มีแนวโน้มส่งผลให้การบรรลุ
เป้าประสงค์ของการประมวลผลดังกล่าวเป็นไปไม่ได้
หรือเสียหายร้ายแรง ในกรณีเช่นนั้น ผู้ควบคุมควรใช้
มาตรการตามสมควรเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ               
ผลประโยชน์โดยชอบของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล อัน         
รวมถึงการท�ำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
(c) การได้มาหรือเปิดเผยข้อมูลถูกวางแนวทางไว้อย่าง
ชั ด เจนโดยกฎหมายของสหภาพหรื อ รั ฐ สมาชิ ก ที่ มี
อ�ำนาจเหนือผู้ควบคุมและกฎหมายดังกล่าวได้จัดให้มี
มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูล
(d) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องคงสภาพความลับโดยอยู่
ภายใต้พันธกรณีของการรักษาความลับตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ที่ ถู ก ก� ำ กั บ โดยกฎหมายของสหภาพหรื อ รั ฐ
สมาชิ ก อั น รวมถึ ง ข้ อ ก� ำ หนดการเป็ น ความลั บ ตาม
กฎหมาย
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มาตรา 15 สิทธิในการเข้าถึงโดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
1. ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลมีสทิ ธิได้รบั การยืนยันจากผูค้ วบคุมว่า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนจะถูกประมวลผลหรือไม่ และในกรณีดังกล่าว
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังต่อไปนี้
(a) วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
(b) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(c) ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่ข้อมูลจะถูกส่งให้หรือถูก     
เปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับในประเทศที่สามหรือ
องค์การระหว่างประเทศ
(d) ระยะเวลาทีค่ าดไว้สำ� หรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
หากเป็นไปได้ หรือหากเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นเกณฑ์ที่ใช้
เพื่อก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว
(e) การมีอยูข่ องสิทธิในการเรียกร้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือจ�ำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจากผู้ควบคุม
(f) สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
(g) ข้อมูลใด ๆ ก็ตามทีม่ อี ยูแ่ ละทีม่ าของข้อมูลนัน้ เมือ่ ข้อมูล
ส่วนบุคคลมิได้ถกู เก็บรวบรวมจากผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
(h) การมีอยู่ของระบบการวินิจฉัยอัตโนมัติอันรวมไปถึง                
การท�ำโพรไฟล์ดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 และ 4 ใน
มาตรา 22 และอย่างน้อยในกรณีเหล่านัน้ คือข้อมูลส�ำคัญ
ในส่วนของระบบวิธปี ระมวลผลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่นเดียว
กับผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีค่ าดไว้วา่ จะเกิดตามมาต่อผู้
ถูกประมวลผลข้อมูลจากกระบวนการประมวลผลดังกล่าว
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2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเคลื่อนย้ายไปยังประเทศที่สามหรือ
องค์การระหว่างประเทศ ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิได้รับแจ้งข้อมูล
เกีย่ วกับการคุม้ ครองตามสมควรดังทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 46 ทีเ่ กีย่ วกับการ
เคลื่อนย้าย
3. ผู ้ ค วบคุ ม ต้ อ งจั ด หาส� ำ เนาของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ น
กระบวนการประมวลผล ผู้ประมวลผลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่าง
เหมาะสมโดยคิ ด จากค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารงานส� ำ หรั บ ส� ำ เนาที                   ่
นอกเหนือจากนั้นที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลร้องขอ เมื่อผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลยืนค�ำร้องผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ให้จะต้องถูกจัดหาให้
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไป เว้นแต่ผู้ถูกประมวลผลจะร้องขอ
เป็นอย่างอื่น
4. สิทธิในการได้มาซึ่งส�ำเนาที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 3 จะต้อง
ไม่ส่งผลกระทบในทางร้ายต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
หมวด 3
การแก้ไขและการลบ
มาตรา 16 สิทธิในการแก้ไข
ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสทิ ธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ทีไ่ ม่ถกู ต้องซึง่ เกีย่ วข้องกับตนเองจากผูค้ วบคุมโดยปราศจากความล่าช้า
หากไม่มีเหตุอันควร ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิในการท�ำ                  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงด้วยการชี้แจง           
เพิ่มเติม โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลร่วมด้วย
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มาตรา 17 สิทธิในการลบ (สิทธิในการถูกลืม)
1. ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องได้สิทธิในการลบข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองจากผู้ควบคุมโดยปราศจากความล่าช้าหาก
ไม่มีเหตุอันควรและผู้ควบคุมจะต้องมีพันธกรณีในการลบข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ล่าช้าหากไม่มีเหตุอันควร ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(a) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำ� เป็นอีกต่อไปเมือ่ พิจารณาถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลเหล่านั้น
ถูกเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลด้วยวิธีอื่น ๆ
(b) ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ยกเลิ ก การยิ น ยอมให้ มี ก าร
ประมวลผลโดยเป็นไปตามข้อ (a) ในอนุมาตรา 1 ของ
มาตรา 6 หรือข้อ (a) ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 9 และ
เมือ่ ไม่มเี หตุผลทางกฎหมายอืน่ ๆ รองรับการประมวลผล
(c) ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลแย้งการประมวลผลโดยเป็นไป
ตามอนุมาตรา  1 ในมาตรา  21 และไม่มีเหตุโดยชอบ
ส� ำ หรั บ การประมวลผลอื่ น ใดส� ำ คั ญ กว่ า หรื อ ผู ้ ถู ก
ประมวลผลข้อมูลแย้งการประมวลผลโดยเป็นไปตาม
อนุมาตรา 2 ในมาตรา 21
(d) ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(e) ข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกลบเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี
ตามกฎหมายในกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่มี
อ�ำนาจเหนือผู้ควบคุม
(f) ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมโดยสัมพันธ์กบั การเสนอ
ของสมาคมบริ ก ารสารสนเทศตามที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ใน
อนุมาตรา 1 ของมาตรา 8
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2. เมื่อผู้ควบคุมท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสาธารณะและมี
พันธกรณีตามอนุมาตรา 1 ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมจะต้อง
ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม อันรวมถึงมาตรการทางเทคนิคด้วย
โดยพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และค่าใช้จ่ายในการน�ำมาปฏิบัติร่วม
ด้วยโดยละเอียด เพื่อแจ้งข้อมูลต่อผู้ควบคุมที่ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ขอให้ลบการเชื่อมต่อหรือส�ำเนาหรือ
การท�ำซ�้ำใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยผู้ควบคุมดังกล่าว
3. อนุมาตรา 1 และ 2 จะไม่บังคับใช้ขอบเขตของการประมวล
ผลที่จ�ำเป็น
(a) ต่อการใช้สทิ ธิเสรีภาพในการแสดงออกและเข้าถึงข้อมูล
(b) เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีตามกฎหมายที่จ�ำเป็นตาม
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่มีอ�ำนาจเหนือ                 
ผู้ควบคุม หรือเพื่อการปฏิ บัติภารกิ จอั นเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพือ่ ใช้อำ� นาจทางการทีผ่ คู้ วบคุม
ได้รับมอบหมาย
(c) ส� ำ หรั บ เหตุ ผ ลในด้ า นประโยชน์ ส าธารณะในด้ า น
สาธารณสุ ข โดยสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ (h) และ (i) ใน
อนุมาตรา 2 ในมาตรา 9 เช่นเดียวกับอนุมาตรา 3
(d) เพื่อการท�ำจดหมายเหตุอันเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อัน               
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์
ทางสถิติโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา  1 ในมาตรา  89
ตราบเท่าทีส่ ทิ ธิทถี่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 มีแนวโน้มจะ
ส่งผลให้การบรรลุเป้าประสงค์ของการประมวลผลนั้น
เป็นไปไม่ได้หรือบกพร่องอย่างร้ายแรง หรือ
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(e) ส� ำ หรั บ การเริ่ ม ใช้ ห รื อ คุ ้ ม ครองการอ้ า งสิ ท ธิ ต าม
กฎหมาย
มาตรา 18 สิทธิในการจ�ำกัดการประมวลผล
1. ผู้ถูกประมวลผลจะต้องมีสิทธิในการได้มาซึ่งการจ�ำกัดการ
ประมวลผลจากผู้ควบคุมเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(a) ความแม่นย�ำของข้อมูลส่วนบุคคลถูกคัดค้านโดยผู้ถูก
ประมวลผลข้ อ มู ล โดยมี ร ะยะเวลาที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ค วบคุ ม
สามารถพิสูจน์ถึงความแม่นย�ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(b) การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมายและผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้มกี าร
จ�ำกัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านั้นแทน
(c) ผู ้ ค วบคุ ม ไม่ ต ้ อ งการข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดั ง กล่ า วเพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประมวลผลอี ก ต่ อ ไป แต่ ข ้ อ มู ล                   
ดั ง กล่ า วยั ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ใน               
การเริ่ม ใช้ หรือคุ้มครองการอ้างสิทธิตามกฎหมาย
(d) ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลได้แย้งการประมวลผลดังทีร่ ะบุไว้
ในอนุมาตรา  1 ในมาตรา  21 โดยรอพิสูจน์ว่าเหตุผล                 
โดยชอบของผู้ควบคุมส�ำคัญกว่าเหตุผลของผู้ควบคุม
หรือไม่
2. เมือ่ การประมวลผลถูกจ�ำกัดตามอนุมาตรา 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวจะต้องถูกประมวลผลด้วยความยินยอมของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลหรือเพื่อเริ่ม ใช้ หรือคุ้มครองการอ้างสิทธิตามกฎหมายหรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลด้าน
ประโยชน์สาธารณะทีส่ ำ� คัญของสหภาพหรือรัฐสมาชิกเท่านัน้ โดยยกเว้น
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ส�ำหรับการเก็บรักษาข้อมูล
3. ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การจ� ำ กั ด การ
ประมวลผลข้อมูลตามอนุมาตรา 1 จะต้องได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมก่อนที่
การจ�ำกัดการประมวลผลจะถูกยกเลิก
มาตรา 19 พันธกรณีในการแจ้งเตือนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือจ�ำกัดการประมวลผล
ผู ้ ค วบคุ ม จะต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ รั บ ที่ ไ ด้ รั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล                        
ส่วนบุคคลเกีย่ วกับการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หรือการจ�ำกัด
การประมวลผลอันเป็นไปโดยสอดคล้องกับมาตรา 16 อนุมาตรา 1 ใน
มาตรา 17 และมาตรา 18 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปไม่ได้หรือต้องใช้
ความพยายามเกินสมควร ผู้ควบคุมต้องแจ้งผู้ถูกประมวลผลข้อมูล                   
เกี่ยวกับผู้รับหากผู้ถูกประมวลผลข้อมูลร้องขอ
มาตรา 20 สิทธิในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
1. ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล จะต้ อ งมี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับตนที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ให้กับผู้ควบคุม ในรูปแบบ               
ที่ถูกจัดโครงสร้าง ใช้กันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และ
มีสิทธิในการส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมอื่นโดยไม่ถูกขัดขวางจาก                   
ผู้ควบคุมที่ผู้ถูกประมวลผลให้ข้อมูล เมื่อ
(a) การประมวลผลเกิดจากการยิ นยอมตามที่ ร ะบุ ไว้ ใน               
ข้อ (a) ของอนุมาตรา 1 ในมาตรา 6 หรือข้อ (a) ใน
อนุมาตรา 2 ของมาตรา 9 หรือด้วยสัญญาตามข้อ (b)
ในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 6 และ
(b) การประมวลผลด�ำเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ
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2. ในการใช้สทิ ธิเข้าถึงการใช้ขอ้ มูลร่วมกันของผูถ้ กู ประมวลผล
ข้อมูลดังที่ระบุไว้ในอนุมาตรา 1 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิใน
การท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ายทอดจากผู้ควบคุมหนึ่งไปยังผู้ควบคุม
อื่นโดยตรงหากในทางเทคนิคสามารถท�ำได้
3. การใช้สทิ ธิทถี่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรานีจ้ ะต้องไม่
ส่งผลเสียต่อมาตรา 17 สิทธิดังกล่าวจะไม่บังคับใช้กับการประมวลผลที่
จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการ
ใช้อ�ำนาจทางการที่ได้รับมอบหมาย
4. สิทธิทถี่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 จะไม่สง่ ผลกระทบในทางร้าย
ต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
หมวด 4
สิทธิคัดค้านและการสร้างการวินิจฉัยบุคคลอัตโนมัติ
มาตรา 21 สิทธิในการคัดค้าน
1. ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะมีสิทธิในการคัดค้านการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนตามเหตุในข้อ (e) หรือ (f) ใน
อนุ ม าตรา  1 ในมาตรา  6 ด้ ว ยเหตุ ที่ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ์ เ ฉพาะ
ของตนได้ตลอดเวลา  ซึ่งรวมถึงการท�ำโพรไฟล์บนฐานของบทบัญญัติ
ดังกล่าว ผูค้ วบคุมจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อกี ต่อไป
เว้นแต่ว่าผู้ควบคุมได้แสดงถึงเหตุผลอันชอบธรรมที่ปฏิเสธมิได้ส�ำหรับ
การประมวลผลที่ส�ำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล หรือเพือ่ เริม่ ใช้ หรือคุม้ ครองการอ้างสิทธิตามกฎหมาย
2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การท�ำการตลาดขายตรง ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการ
134

Privacy Thailand

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเพื่อการท�ำการตลาดขาย
ตรงได้ตลอดเวลา  ซึ่งรวมถึงการท�ำโพรไฟล์ที่มีขอบเขตไปเกี่ยวข้องกับ
การตลาดขายตรงดังกล่าว
3. เมื่ อ ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล คั ด ค้ า นการประมวลผลเพื่ อ
วัตถุประสงค์ ในการท�ำการตลาดขายตรง ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถ
ถูกประมวลผลได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป
4. สิทธิที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 และ 2 จะต้องถูกน�ำมาให้ผู้
ถูกประมวลผลข้อมูลรับรูอ้ ย่างเปิดเผยและจะต้องถูกน�ำเสนอในรูปแบบ
ที่ชัดเจน และแยกจากข้อมูลอื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยอย่างน้อยคือแจ้งใน
ครั้งแรกที่ติดต่อกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
5. ในบริบทของการใช้ประโยชน์จากสมาคมบริการสารสนเทศ
และแม้ว่าจะมีบัญญัติไว้ในค�ำสั่งที่ 2002/54/EC ผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
อาจไม่สามารถใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธี
อัตโนมัติที่ใช้วิธีการเฉพาะทางเทคนิค
6. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน              
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ
ดังที่ระบุไว้ในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 89 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้อง
มีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับตน ด้วยเหตุผลทีเ่ กีย่ ว
กับสถานการณ์เฉพาะบางประการของผูถ้ กู ประมวลผลเอง เว้นแต่วา่ การ
ประมวลผลนั้นจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจอันเป็นไปโดยเหตุผลเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
มาตรา 22 การสร้างการวินิจฉัยบุคคลอัตโนมัติ
1. ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิที่จะไม่อยู่ใต้อ�ำนาจของ
การวินจิ ฉัยอันมาจากกระบวนการประมวลผลอัตโนมัตเิ ท่านัน้ อันรวมถึง
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การท�ำโพรไฟล์ที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญเช่นเดียวกันกับผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูล
2. อนุมาตรา 1 จะไม่บังคับใช้หากการวินิจฉัยนั้น
(a) จ�ำเป็นต่อการท�ำหรือบังคับสัญญาระหว่างผูถ้ กู ประมวล
ผลข้อมูลกับผู้ควบคุม
(b) ได้อ�ำนาจโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่มี
อ�ำนาจเหนือผู้ควบคุม และกฎหมายดังกล่าวได้วาง
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผล
ประโยชน์โดยชอบของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลไว้แล้ว หรือ
(c) เกิดจากความยินยอมอย่างชัดเจนของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล
3. ในกรณีที่ถูกอ้างถึงในข้อ (a) และ (c) ของอนุมาตรา  2                 
ผู้ควบคุมจะต้องน�ำมาตรการที่เหมาะสมมาปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและผลประโยชน์โดยชอบของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล โดยอย่าง
น้อยคือมีการแก้ไขสถานการณ์โดยมนุษย์จากในส่วนของผู้ควบคุมและ
การแสดงจุดยืนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและการโต้แย้งการวินิจฉัย
4. การวินิจฉัยที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  2 จะต้องไม่เกิดจาก
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 9
เว้นแต่ว่าข้อ (a) หรือ (g) ของอนุมาตรา 2 ในมาตรา 9 บังคับใช้ และ             
มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์        
โดยชอบของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลแล้ว
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หมวด 5
การจ�ำกัด
มาตรา 23 การจ�ำกัด
1. กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีม่ อี ำ� นาจเหนือผูค้ วบคุม
หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลอาจจ� ำ กั ด การประมวลผลได้ โ ดยมาตรการทาง
นิติบัญญัติในการก�ำหนดขอบเขตของพันธกรณีและสิทธิตามเงื่อนไขใน
มาตรา  12 ถึง 22 และมาตรา  34 เช่นเดียวกับมาตรา  5 ตราบเท่าที่
บทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับสิทธิและพันธกรณีทกี่ ำ� หนด
ไว้ในมาตรา 12 ถึง 22 เมือ่ การจ�ำกัดดังกล่าวเป็นไปตามสาระส�ำคัญของ
สิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานและเป็นมาตรการทีจ่ ำ� เป็นและได้สดั ส่วนในสังคม
ประชาธิปไตยเพื่อคุ้มครอง
(a) ความมั่นคงของชาติ
(b) การป้องกันประเทศ
(c) ความปลอดภัยสาธารณะ
(d) การป้องกัน สืบสวน ตรวจจับ หรือด�ำเนินคดีกับความ
ผิดทางอาญาหรือการตัดสินโทษทางอาญา  อันรวมถึง
การคุ้มครองและการป้องกันจากภัยคุกคามต่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ
(e) เป้าประสงค์ส�ำคัญอื่น ๆ ในด้านผลประโยชน์สาธารณะ
ของสหภาพหรือรัฐสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลประโยชน์
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจหรือการเงินของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
อันรวมถึงกิจการด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินตรา งบประมาณ
และภาษี สาธารณสุขและความมั่นคงทางสังคม
(f) การปกป้องความเป็นอิสระของศาลและกระบวนวิธี
พิจารณาของศาล
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(g) การป้องกัน สืบสวน ตรวจจับ และด�ำเนินคดีในกรณีที่มี             
การละเมิดจริยธรรมในวิชาชีพที่ถูกก�ำกับดูแล
(h) การตรวจตรา  ตรวจสอบ หรือก�ำกับการปฏิบัติหน้าที่
ที่เชื่อมโยงกับการใช้อ�ำนาจทางการแม้ว่าจะไม่ประจ�ำ           
ในกรณีที่ถูกอ้างถึงในข้อ (a) ถึง (e) และ (g)
(i) การคุ้มครองผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือสิทธิเสรีภาพ            
ของผู้อื่น
(j) การบังคับให้เป็นไปตามสิทธิตามกฎหมายแพ่ง
2. มาตรการทางกฎหมายใด ๆ ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 จะ
ต้องมีบทบัญญัติเฉพาะอย่างน้อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้
(a) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลหรือประเภทของการ
ประมวลผล
(b) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
(c) ขอบเขตในการจ�ำกัดที่ถูกน�ำมาใช้
(d) การคุ้มครองเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเคลื่อนย้ายที่ผิด
วัตถุประสงค์หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(e) คุณลักษณะของผู้ควบคุมหรือประเภทของผู้ควบคุม
(f) ระยะเวลาในการเก็บรักษาและการคุ้มครองที่บังคับใช้
โดยพิจารณาถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของ
การประมวลผลหรือประเภทของการประมวลผลร่วมด้วย
โดยละเอียด
(g) ความเสีย่ งต่อสิทธิเสรีภาพของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล และ
(h) สิทธิของผู้ถูกประมวลผลที่จะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การจ�ำกัด เว้นแต่ว่าการแจ้งดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อ
วัตถุประสงค์ในการจ�ำกัด
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บรรพ 4

ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล
หมวด 1
พันธกรณีทั่วไป
มาตรา 24 ความรับผิดชอบของผู้ควบคุม
1. ผู้ควบคุมจะต้องน�ำมาตรการทางเทคนิคและการจัดการ           
ตามสมควรไปปฏิบัติเ พื่อรับประกันและสามารถแสดงให้ ไ ด้ ว่ า การ
ประมวลผลเป็ น ไปโดยสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดนี้ โดยพิ จ ารณาถึ ง
ลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดและความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ           
ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา มาตรการดังกล่าวจะต้อง
ถูกทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อจ�ำเป็น
2. มาตรการที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 จะต้องรวมเอาการน�ำ
เอานโยบายการคุ้มครองข้อมูลตามสมควรไปปฏิบัติโดยผู้ควบคุม โดยที่
ได้สัดส่วนสัมพันธ์กับกิจกรรมการประมวลผลด้วย
3. การยึดถือแนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู อ้างถึงในมาตรา 40 หรือกลไกการ
รับรองที่ผ่านความเห็นชอบแล้วดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  42 อาจถูกใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีของผู้ควบคุม
มาตรา 25 การคุม้ ครองข้อมูล โดยการออกแบบและโดยการตัง้
ค่ามาตรฐาน
1. ผู้ควบคุมควรน�ำมาตรการทางเทคนิคและการจัดการตาม
สมควรทั้งในช่วงเวลาที่ก�ำหนดวิธีการประมวลผลและในช่วงเวลาของ
การประมวลผลเองไปปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงระดับเทคโนโลยีล่าสุด             
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ค่าใช้จ่ายในการน�ำไปปฏิบัติ และลักษณะ ขอบเขตและวัตถุประสงค์         
เช่นเดียวกับแนวโน้มและความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ อัน
เกิดจากการประมวลผลต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาร่วมด้วยโดย
ละเอียด เช่น การปกปิดอัตลักษณ์ มาตรการที่ถูกออกแบบเพื่อน�ำหลัก
การคุ้มครองข้อมูลมาปฏิบัติ เช่นการใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ และเพือ่ รวมการคุม้ ครองทีจ่ ำ� เป็นเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของ
การประมวลผล เพือ่ ให้บรรลุเงือ่ นไขจ�ำเป็นของข้อก�ำหนดนีแ้ ละคุม้ ครอง
สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
2. ผู ้ ค วบคุ ม ต้ อ งน� ำ มาตรการทางเทคนิ ค และการจั ด การ             
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติเพื่อให้รับประกันได้ด้วยการตั้งค่ามาตรฐานว่า                   
มี เ พี ย งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะของ                    
การประมวลผลเท่านั้นที่จะถูกประมวลผล พันธกรณีดังกล่าวที่มีผลต่อ
จ�ำนวนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม ขอบเขตของการประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บรักษาและการเข้าถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการ
ดังกล่าวจะต้องรับประกันว่าโดยการตั้งค่ามาตรฐานแล้วข้อมูลดังกล่าว
จะไม่ถูกท�ำให้เข้าถึงได้โดยผู้คนในจ�ำนวนที่ไม่สามารถประเมินได้ หาก
ไม่มีการแทรกแซงโดยผู้ใด
3. กลไกการรับรองที่ผ่านการเห็นชอบแล้วตามมาตรา  42                
อาจถูกใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการแสดงถึงการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขจ�ำเป็นทีถ่ กู
วางไว้ในอนุมาตรา 1 และ 2 ของมาตรานี้
มาตรา 26 ผู้ควบคุมร่วม
1. เมือ่ ผูค้ วบคุมตัง้ แต่สองรายขึน้ ไปร่วมกันก�ำหนดวัตถุประสงค์
วิธกี ารในการประมวลผลจะถือว่าเป็นผูค้ วบคุมร่วม ผูค้ วบคุมร่วมจะต้อง
ก�ำหนดความรับผิดชอบของผู้ควบคุมแต่ละรายให้เป็นไปตามพันธกรณี
ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
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สิทธิของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลและหน้าทีข่ องผูค้ วบคุมแต่ละรายในการ
ให้ข้อมูลที่ดังถูกอ้างถึงในมาตรา  13 และ 14 ด้วยวิธีการจัดข้อตกลง
ระหว่างผู้ควบคุมและผู้ถูกประมวลผลข้อมูล เว้นแต่ว่าและตราบเท่าที่
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมแต่ละรายถูกก�ำหนดไว้โดยกฎหมายของ
สหภาพหรือรัฐสมาชิกทีม่ อี ำ� นาจเหนือผูค้ วบคุม การจัดข้อตกลงอาจระบุ
ถึงที่ติดต่อส�ำหรับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
2. การจัดข้อตกลงตามที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 จะต้อง
สะท้อนบทบาทและความสัมพันธ์ของผู้ประมวลผลร่วมแต่ละรายต่อผู้
ถูกประมวลผลข้อมูลโดยไม่คลาดเคลือ่ น สาระส�ำคัญของการจัดข้อตกลง
จะต้องถูกท�ำให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเข้าถึงได้
3. ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลอาจใช้สทิ ธิภายใต้ขอ้ ก�ำหนดนีใ้ นด้าน
ที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกับผู้ควบคุมแต่ละรายโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงการ
จัดการข้อตกลงในอนุมาตรา 1
มาตรา 27 ผู้แทนของผู้ควบคุมหรือผู้ประมลผลที่มิได้ตั้งอยู่
ภายในสหภาพ
1. ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลจะต้องระบุผแู้ ทนในสหภาพอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรตามบังคับของอนุมาตรา 2 ของมาตรา 3
2. พันธกรณีที่อนุมาตรา  1 ในมาตรานี้วางแนวทางให้ไว้จะไม่
บังคับใช้กับ
(a) การประมวลผลที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่รวมถึงการ
ประมวลผลขนาดใหญ่ การประมวลผลข้อมูลประเภท
พิเศษดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 9 หรือ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินโทษ
หรือความผิดทางอาญาตามที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  10
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และไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลธรรมดาทั้งหลาย โดยพิจารณาร่วม
กับลักษณะ บริบท ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลโดยละเอียด หรือ
(b) เป็ น หน่ ว ยงานสาธารณะที่ มี อ� ำ นาจหรื อ หน่ ว ยงาน
สาธารณะ
3. ผู ้ แ ทนจะต้ อ งถู ก ตั้ ง ขึ้ น ในรั ฐ สมาชิ ก รั ฐ ใดรั ฐ หนึ่ ง ที่ ผู ้ ถู ก
ประมวลผลข้อมูลอยู่ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกประมวลผลเพื่อ
การน�ำเสนอสินค้าหรือบริการหรือตรวจตราพฤติกรรม
4. ผู้แทนจะต้องได้รับค�ำสั่งจากผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล              
เพือ่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลและผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
โดยเพิม่ เติมหรือแทนทีผ่ คู้ วบคุมและผูป้ ระมวลผลโดยเฉพาะในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วกับการประมวลผลเพือ่ วัตถุประสงค์ในการรับประกันถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดนี้
5. การระบุผู้แทนโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องไม่ส่ง
ผลเสียใด ๆ ต่อการด�ำเนินการทางกฎหมายทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อผูค้ วบคุมหรือ
ผู้ประมวลผลเอง
มาตรา 28 ผู้ประมวลผล
1. เมื่อการประมวลผลจะถูกด�ำเนินการในนามของผู้ควบคุม              
ผู้ควบคุมจะต้องใช้ผู้ประมวลผลที่จัดหาหลักประกันในการน�ำมาตรการ
ทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมไปปฏิบัติด้วยวิธีการที่ท�ำให้การ
ประมวลผลบรรลุเ งื่อนไขจ�ำเป็นในข้อก�ำหนดนี้ แ ละรั บประกั นการ
คุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลข้อมูล
2. ผู้ประมวลผลจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกับผู้ประมวลผล
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รายอื่นก่อนได้รับมอบอ�ำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะหรือ
ทัว่ ไปจากผูค้ วบคุม ในกรณีของการรับมอบอ�ำนาจเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ทัว่ ไป ผูป้ ระมวลผลจะต้องแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเพิ่มหรือแทนที่ผู้ประมวลผลรายอื่น ๆ ที่เจตนาให้เกิดขึ้นต่อ                  
ผู้ควบคุม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการให้โอกาสผู้ควบคุมแย้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
3. การประมวลผลโดยผูป้ ระมวลผลจะต้องถูกก�ำกับโดยสัญญา
หรือนิตกิ รรมภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีม่ ผี ลผูกพันกับ
ผูป้ ระมวลผลในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับผูค้ วบคุมและได้ให้รายละเอียดถึง
ประเด็นส�ำคัญและห้วงเวลาของการประมวลผล ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของการประมวลผล ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล และพันธกรณีและสิทธิต่าง ๆ ของผู้ควบคุม สัญญา
หรือนิติกรรมดังกล่าวจะก�ำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ต่อผู้ประมวลผล
เป็นการเฉพาะ
(a) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามการแนะน�ำที่ออกเป็น
เอกสารโดยผู้ควบคุมเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้าย
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไปยั ง ประเทศที่ ส ามหรื อ องค์ ก าร
ระหว่างประเทศ เว้นแต่จ�ำเป็นต้องกระท�ำการดังกล่าว
ตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีม่ อี ำ� นาจเหนือ
ผู้ประมวลผล ในกรณีดังกล่าว ผู้ประมวลผลจะต้องแจ้ง
ข้อมูลว่าด้วยเงื่อนไขจ�ำเป็นทางกฎหมายต่อผู้ควบคุม
ก่อนประมวลผล เว้นแต่กฎหมายยับยั้งการแจ้งข้อมูล          
ดังกล่าวด้วยเหตุผลส�ำคัญด้านประโยชน์สาธารณะ
(b) รับประกันว่าบุคคลทีใ่ ห้อำ� นาจในการประมวลผลยึดถือ
หลั ก ของการเป็ น ความลั บ หรื อ อยู ่ ภ ายใต้ พั น ธกรณี                 
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ว่าด้วยการเป็นความลับตามกฎหมายตามสมควร
(c) ปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดตามมาตรา 32
(d) เคารพเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ถูกอ้างอิงในอนุมาตรา  2               
และ 4 ส�ำหรับการเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับผูป้ ระมวลผล
รายอื่น ๆ
(e) ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ค วบคุ ม ด้ ว ยมาตรการทางเทคนิ ค และ                   
การจัดการตามสมควร โดยพิจารณาถึงลักษณะของการ
ประมวลผลร่วมโดยละเอียดตราบเท่าทีเ่ ป็นไปได้ เพื่อให้
บรรลุพันธกรณีของผู้ควบคุมในการตอบสนองค�ำขอใน
การใช้สิทธิของผู้ถูกประมวลผลดังที่ให้ไว้ในบรรพ 3
(f) ช่วยเหลือผูค้ วบคุมในการรับประกันว่าการด�ำเนินการจะ
เป็นไปพันธกรณีตามมาตรา 32 ถึง 36 โดยพิจารณาถึง
ลักษณะของการประมวลผลและข้อมูลที่มีให้ผู้ประมวล
ผลร่วมด้วยโดยละเอียด
(g) ลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดกลับไปยังผูค้ วบคุม
หลังจากทีก่ ารจัดบริการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการประมวลผล
สิ้นสุดลงตามที่ผู้ควบคุมต้องการและลบส�ำเนาที่มีอยู่
เว้นแต่ตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกจ�ำเป็น
ต้องให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้
(h) ท�ำให้ข้อมูลทั้งหมดที่จ�ำเป็นต่อการแสดงถึงการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่ให้ไว้ในมาตรานี้เข้าถึงได้โดยผู้ควบคุม
และอนุญาตให้และมีส่วนช่วยเหลือในการสอบทานอัน
รวมถึงการตรวจสอบที่กระท�ำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจ
สอบอื่นใดด้วยค�ำสั่งของผู้ควบคุม
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ตามความในวรรคแรกของข้อ (h) ผูป้ ระมวลผลจะต้องแจ้งข้อมูล
ต่อผู้ควบคุมทันทีหากผู้ประมวลผลพบว่าการชี้แนะละเมิดข้อก�ำหนดนี้
หรือบทบัญญัติอื่นในการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
4. เมือ่ ผูป้ ระมวลผลเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับผูป้ ระมวลผลรายอืน่
ในการด�ำเนินกิจกรรมการประมวลผลในนามของผูค้ วบคุม ผูป้ ระมวลผลอืน่
จะต้องถูกก�ำหนดให้มพี นั ธกรณีในการคุม้ ครองข้อมูลเช่นเดียวกับทีใ่ ห้ไว้
ในสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ระหว่างผู้ควบคุมกับผู้ประมวลผลดังเช่นที่
ถูกอ้างไว้ในอนุมาตรา 3 ตามแนวทางสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้น           
ภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดหา                 
หลักประกันในการน�ำมาตรการทางเทคนิคและการจัดการด้วยวิธีการ          
ที่จะท�ำให้การประมวลผลบรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นในข้อก�ำหนดนี้ เมื่อผู้
ประมวลผลอื่นไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในการคุ้มครองข้อมูล              
ผูป้ ระมวลผลเมือ่ เริม่ จะต้องยังคงเป็นผูร้ บั ผิดทัง้ หมดต่อผูค้ วบคุมส�ำหรับ
การบังคับทั้งหมดของพันธกรณีในของผู้ประมวลผลรายอื่น
5. การยึดถือแนวปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นความเห็นชอบแล้วของผูป้ ระมวล
ผลดังทีถ่ กู อ้างถึงในมาตรา 40 หรือกลไกการรับรองทีผ่ า่ นความเห็นชอบ
แล้วดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  42 อาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึง
หลักประกันทีเ่ พียงพอตามทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 และ 4 ของมาตรานี้
6. สัญญาหรือนิติกรรมใด ๆ ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 3 และ 4
ของมาตรานี้อาจอยู่บนฐานของข้อสัญญามาตรฐานดังที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา 7 และ 8 ของมาตรานี้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดอัน
รวมถึงเมื่อข้อสัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองที่ให้กับผู้
ควบคุมหรือผู้ประมวลผลตามมาตรา 42 และ 43
7. คณะกรรมาธิการอาจวางแนวทางของข้อสัญญามาตรฐาน
ส�ำหรับประเด็นที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  3 และ 4 ของมาตรานี้ และ                 
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โดยสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  2 ใน
มาตรา 93
8. หน่วยงานก�ำกับดูแลอาจรับเอาข้อสัญญามาตรฐานไปใช้กับ
ประเด็นที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  3 และ 4 ของมาตรานี้ และโดย
สอดคล้องกลไกความเป็นมาตรฐานเดียว
9. สัญญาหรือนิติกรรมใด ๆ ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 3 และ 4
จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
10. หากผู้ถูกประมวลผลข้อมูลละเมิดข้อก�ำหนดนี้ด้วยการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และวิธกี ารประมวลผล ผูป้ ระมวลผลจะถูกพิจารณา
ว่าเป็นผูค้ วบคุมในส่วนของการประมวลผลนัน้ โดยทีจ่ ะต้องไม่สง่ ผลเสีย
ต่อมาตรา 82, 83 และ 84
มาตรา 29 การประมวลผลภายใต้อ�ำนาจของผู้ควบคุมหรือผู้
ประมวลผล
ผู้ประมวลผลหรือบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อ�ำนาจ
ของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จะต้องไม่
ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นยกเว้นเป็นไปตามค�ำแนะน�ำของผู้ควบคุม             
เว้นแต่จำ� เป็นต้องปฏิบตั เิ ช่นนัน้ ตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
มาตรา 30 บันทึกกิจกรรมการประมวลผล
1. ผู้ควบคุมแต่ละรายและผู้แทนของผู้ควบคุมหากบังคับได้            
จะต้องท�ำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลภายใต้ความรับผิดชอบของตน
บันทึกดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ทุกประการ
(a) ชือ่ และรายละเอียดการติดต่อของผูค้ วบคุมและผูค้ วบคุม
ร่วม ผู้แทนของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
(b) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
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(c) ค� ำ อธิ บ ายประเภทของผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล และ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
(d) ประเภทของผู ้ รั บ ที่ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ข ้ อ มู ล จะถู ก            
เปิดเผย ซึ่งรวมถึงผู้รับในประเทศที่สามและองค์การ
ระหว่างประเทศ
(e) การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม             
หรือองค์การระหว่างประเทศหากบังคับได้ อันรวมถึง
การระบุประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ   
และในกรณีของการเคลื่อนย้ายที่ถูกอ้างถึงในวรรคสอง          
ของอนุมาตรา 1 ในมาตรา 49 คือการท�ำเอกสารก�ำกับ
การคุ้มครองที่เหมาะสม
(f) ขอบเขตที่ถูกคาดไว้ส�ำหรับการลบข้อมูลประเภทต่าง ๆ
หากเป็นไปได้
(g) ค�ำอธิบายทั่วไปถึงมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค
และการจัดการดังทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 32
หากเป็นไปได้
2. ผูป้ ระมวลผลแต่ละรายและผูแ้ ทนผูป้ ระมวลผลหากบังคับได้
จะต้องท�ำบันทึกถึงประเภทกิจกรรมการประมวลผลทั้งหมด ที่ด�ำเนิน
การในนามของผู้ควบคุม โดยมี
(a) ชือ่ และรายละเอียดการติดต่อผูป้ ระมวลผลและผูค้ วบคุม
ผูท้ ปี่ ระมวลผลท�ำหน้าทีใ่ ห้และผูแ้ ทนของผูค้ วบคุมหรือ
ผู้ประมวลผลหากบังคับได้และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
(b) ประเภทของการประมวลผลที่ด�ำเนินการในนามของ             
ผู้ควบคุมแต่ละราย
(c) การเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศทีส่ ามหรือ
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องค์การระหว่างประเทศหากบังคับได้ ซึง่ รวมถึงการระบุ
ประเทศทีส่ ามหรือองค์การระหว่างประเทศและในกรณี
ของการเคลื่อนย้ายตามที่ถูกอ้างถึงในวรรคสองของ
อนุมาตรา 1 ในมาตรา 49 ให้เป็นเอกสารประกอบการ
คุ้มครองที่เหมาะสม
(d) ค�ำอธิบายทั่วไปถึงมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค
และการจั ด การดั ง ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ในอนุ ม าตรา  1 ของ         
มาตรา 32 หากเป็นไปได้
3. บั น ทึ ก ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ในอนุ ม าตรา  1 และ 2 จะต้ อ งเป็ น                 
ลายลักษณ์อักษร อันรวมถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลและผู ้ แ ทนผู ้ ค วบคุ ม หรื อ                         
ผู้ประมวลผลหากบังคับได้ จะต้องท�ำให้บันทึกสามารถเข้าถึงได้โดย
หน่วยงานก�ำกับดูแลเมื่อร้องขอ
5. พันธกรณีที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 และ 2 จะไม่บังคับใช้
กับกิจการหรือองค์กรที่จ้างงานบุคคลน้อยกว่า  250 คน เว้นแต่การ
ประมวลผลที่ด�ำเนินการนั้นมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิ
เสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การประมวลผลมิได้เกิดขึ้นเป็น                
ครั้งคราว หรือ การประมวลผลรวมเอาข้อมูลประเภทพิเศษดังที่ถูกอ้าง
ถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 9 หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับการตัดสิน
โทษและความผิดทางอาญาดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 10
มาตรา 31 ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
ผู้ควบคุม และผู้ประมวลผลและตัวแทน หากบังคับได้จะต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลในการปฏิบัติภารกิจหากถูกร้องขอ
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หมวด 2
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา 32 ความปลอดภัยในการประมวลผล
ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะต้องน�ำมาตรการทางเทคนิคและ
การจัดการตามสมควรไปปฏิบตั เิ พือ่ รับประกันถึงระดับของความปลอดภัย
ที่ เ หมาะสมกั บ ความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาโดยละเอี ย ดร่ ว มกั บ ระดั บ
เทคโนโลยีล่าสุด ค่าใช้จ่ายในการน�ำไปปฏิบัติ และลักษณะ ขอบเขต
บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล เช่นเดียวกับแนวโน้มที่จะ
เกิดและความรุนแรงในระดับต่าง ๆ ของความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลธรรมดาโดยถือว่ามาตรการดังต่อไปนี้นั้นเป็นไปตามสมควร
(a) การปกปิดอัตลักษณ์และการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล
(b) ความสามารถในการรับประกั นถึ ง การเป็ นความลั บ
ความสมบูรณ์ การเข้าถึงได้ และความสามารถในการ
รับมือต่อเหตุตา่ ง ๆ ดังทีเ่ ป็นอยูข่ องระบบและการบริการ
(c) ความสามารถในการกู้คืนการเข้าถึงได้ และการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธกี ารทีท่ นั ท่วงทีในกรณีทเี่ กิดเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคหรือทางกายภาพ
(d) กระบวนการส�ำหรับทดสอบ ประเมินสถานการณ์ และ
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการทางเทคนิคและการ
จัดการอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ รับประกันความปลอดภัยของ
การประมวลผล
2. ในการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับระดับความปลอดภัยที่
เหมาะสมควรพิจารณาร่วมโดยละเอียดกับความเสี่ยงบางประการโดย
เฉพาะทีป่ รากฎขึน้ จากการประมวลผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการท�ำลาย
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โดยอุบตั เิ หตุหรือทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเสียหาย การเปลีย่ นแปลง
การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ กู ถ่ายทอด เก็บรักษาหรือ
ด้วยวิธีอื่นใด โดยไม่มีอ�ำนาจ
3. การยึดถือแนวปฏิบัติที่ผ่านการเห็นชอบดังที่ถูกอ้างถึงใน
มาตรา 40 หรือกลไกการรับรองทีผ่ า่ นการเห็นชอบแล้วดังทีถ่ กู อ้างถึงใน
มาตรา 42 อาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไข
จ�ำเป็นดังที่ให้ไว้ในอนุมาตรา 1 ของมาตรานี้
4. ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอน  
เพือ่ รับประกันว่าบุคคลธรรมดาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้อำ� นาจของผูค้ วบคุม
หรือผู้ประมวลผลที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ มิได้ประมวลผลข้อมูล         
เหล่านั้นยกเว้นเป็นไปตามการชี้แนะจากผู้ควบคุม เว้นแต่ว่าบุคคลนั้น
จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
มาตรา 33 การแจ้งถึงการล่วงล�้ำข้อมูลต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
1. ในกรณีของการล่วงล�ำ้ ข้อมูลส่วนบุคคล ผูค้ วบคุมจะต้องแจ้ง
ต่อหน่วยงานก�ำกับดูและที่มีอ�ำนาจโดยไม่ล่าช้าหากไม่มีเหตุอันควร             
โดยหากเป็นไปได้คือภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่รับทราบถึงเหตุดังกล่าว
โดยให้เป็นไปตามมาตรา  55 เว้นแต่ว่าการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลไม่มี
แนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา เมือ่
การแจ้งไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง จะต้อง
แจ้งเหตุของความล่าช้าร่วมด้วย
2. ผู้ประมวลผลจะต้องแจ้งผู้ควบคุมโดยไม่ลา่ ช้าหากไม่มีเหตุ
อันควรหลังจากรับทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
3. การแจ้งดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 ควรมีสิ่งดังต่อไปนี้             
เป็นอย่างน้อย
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(a) อธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะของการล่ ว งล�้ ำ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล             
อันรวมถึงประเภทและจ�ำนวนโดยประมาณของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประเภทและจ�ำนวน
ของรายการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหาก         
เป็นไปได้
(b) สื่อสารถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหรือจุดรับเรื่องอื่น ๆ
ถึงชือ่ และรายละเอียดการติดต่อของผูค้ วบคุมทีส่ ามารถ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
(c) อธิบายถึงแนวโน้มของผลทีจ่ ะเกิดตามมาจากการล่วงล�ำ้
ข้อมูลส่วนบุคคล
(d) อธิบายถึงมาตรการที่ปฏิบัติหรือถูกเสนอโดยผู้ควบคุม
เพือ่ แก้ไขการล่วงล�ำ้ ข้อมูลส่วนบุคคลอันรวมถึงมาตรการ
ในการบรรเทาผลในทางร้ายที่อาจเกิดจากการล่วงล�้ำ
ข้อมูลหากเป็นไปได้
4. เมื่อและตราบเท่าที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดหาข้อมูลทั้งหมดมา
ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลทัง้ หมดอาจถูกจัดหาให้เป็นช่วงโดยไม่มคี วามล่าช้า
หากไม่มีเหตุอันควรอื่น ๆ
5. ผูค้ วบคุมจะต้องท�ำเอกสารบันทึกการล่วงล�ำ้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ใด ๆ ก็ตาม โดยประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการล่วงล�้ำข้อมูล
ส่วนบุคคล ผลของการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติการเยียวยาที่
ด�ำเนินการแล้ว การท�ำเอกสารบันทึกดังกล่าวจะต้องท�ำให้หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรานี้จริง
มาตรา 34 การสือ่ สารเกีย่ วกับการล่วงล�ำ้ ข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้
ถูกประมวลผลข้อมูล
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1. เมื่อการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา  ผู้ควบคุมควร
สือ่ สารกับผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลเกีย่ วกับการล่วงล�ำ้ ข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ล่าช้าหากไม่มีเหตุอันควร
2. การสื่ อ สารถึ ง ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ดั ง ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ใน
อนุมาตรา 1 ของมาตรานีจ้ ะต้องอธิบายด้วยภาษาทีช่ ดั เจนและไม่ซบั ซ้อน
ถึงลักษณะของการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลและอย่างน้อยที่สุดมีข้อมูล
และมาตรการดังที่ถูกอ้างถึงในข้อ (b), (c), และ (d) ของอนุมาตรา 3 ใน
มาตรา 33
3. การสื่ อ สารถึ ง ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ดั ง ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ใน
อนุมาตรา 1 จะไม่จ�ำเป็นหากเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(a) ผู้ควบคุมได้ใช้มาตรการในการคุ้มครองทั้งทางเทคนิค
และการจัดการตามสมควรและมาตรการเหล่านั้นได้ถูก
ปรับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการ
ล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่
แปลงสภาพข้อมูลส่วนบุคคลท�ำให้บคุ คลทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
ให้เข้าถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเข้ารหัส
(b) ผู้ควบคุมได้ใช้มาตรการหลังเกิดเหตุที่รับประกันว่า          
ความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 ไม่มีแนวโน้มจะ
บรรลุผลอีกต่อไป
(c) การสื่อสารอาจต้องใช้ความพยายามเกินควร ในกรณี               
ดังกล่าวควรเป็นการสื่อสารต่อสาธารณะหรือมาตรการ
ทีค่ ล้ายกันทีด่ ว้ ยวิธดี งั กล่าวผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลจะได้
รับแจ้งข้อมูลด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน
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4. หากผู้ควบคุมมิได้สื่อสารกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ
การล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว หน่วยงานก�ำกับดูแลอาจก�ำหนดให้
ผูค้ วบคุมจ�ำเป็นต้องท�ำเช่นนัน้ โดยพิจารณาถึงแนวโน้มทีก่ ารล่วงล�ำ้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในระดับสูงหรืออาจวินิจฉัยว่า                 
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในอนุมาตรา 3
หมวด 3
การประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูล
และการปรึกษาหารือก่อนด�ำเนินการ
ข้อมูล

มาตรา 35 การประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครอง

1. เมือ่ ชนิดของการประมวลผลข้อมูลทีถ่ กู ระบุนนั้ ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดร่วมกับลักษณะ ขอบเขต บริบท                
และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลแล้วมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา  ผู้ควบคุมจะ
ต้องด�ำเนินการประเมินสถานการณ์ผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูล             
ส่วนบุคคลของการประมวลผลที่คาดไว้ก่อนด�ำเนินการประมวลผล               
การประเมินสถานการณ์หนึ่งครั้งอาจใช้แก้ปัญหากับชุดของปฏิบัติการ
ประมวลผลที่คล้ายกันซึ่งน�ำมาซึ่งความเสี่ยงในระดับสูงเช่นเดียวกัน
2. ผูค้ วบคุมจะต้องขอค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลที่
ถูกก�ำหนดไว้เมือ่ ด�ำเนินการประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุม้ ครอง
ข้อมูล
3. การประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลดังที่
ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 นั้นจ�ำเป็นโดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
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(a) การประเมินแง่มุมส่วนบุคคลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ           
และเข้มข้นโดยสัมพันธ์กับบุคคลธรรมดาซึ่งเกิดจาก            
การประมวลผลอัตโนมัติอันรวมถึงการท�ำโพรไฟล์และ
โดยการวินิจฉัยจากการประเมินดังกล่าวที่ส่งผลทาง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลธรรมดาหรือส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญเช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดา
(b) การประมวลผลขนาดใหญ่กับข้อมูลประเภทพิเศษดังที่
ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 ในมาตรา 9 หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินโทษและความผิดทางอาญาดังทีถ่ กู
อ้างถึงในมาตรา 10 หรือ
(c) การตรวจตราอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่กับบริเวณที่
สามารถเข้าถึงได้ทั่วไป
4. หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องจัดท�ำรายการของชนิดของการ
ประมวลผลที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับการประเมินสถานการณ์
ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลตามที่ระบุไว้ในอนุมาตรา  1 ในมาตรา  9
และท�ำให้รายการดังกล่าวเข้าถึงได้ทั่วไป หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้อง
สื่อสารกับคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวดังที่ถูกอ้างถึงใน
มาตรา 68
5. หน่วยงานก�ำกับดูแลอาจจัดท�ำรายการชนิดของปฏิบัติการ
ประมวลผลที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบการ
คุ้มครองข้อมูลด้วยเช่นกัน และท�ำให้รายการดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้
ทั่วไป หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องสื่อสารกับคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว
6. ก่อนการรับเอารายการที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  4 และ 5                
มาใช้   หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจจะต้องบังคับใช้กลไกความเป็น
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มาตรฐานเดียวดังที่ถูกอ้างอิงถึงในมาตรา  63 ที่รายการดังกล่าวมีส่วน
กั บ กิ จ กรรมการประมวลผลที่ เ กี่ ย วกั บ การเสนอสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร                  
ต่อผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลหรือเพือ่ ติดตามพฤติกรรมในรัฐสมาชิกมากกว่า
หนึง่ แห่ง หรืออาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการเคลือ่ นย้ายข้อมูล
โดยเสรีภายในสหภาพ
7. การประเมินสถานการณ์จะต้องมีสงิ่ ดังต่อไปนีเ้ ป็นอย่างน้อย
(a) ค�ำอธิบายอย่างเป็นระบบถึงปฏิบัติการประมวลผลที่
คาดไว้และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลอันรวมถึง
ผลประโยชน์โดยชอบที่ผู้ควบคุมต้องการให้เกิดขึ้นหาก
บังคับได้
(b) การประเมินสถานการณ์ถึงความจ�ำเป็นและความได้
สัดส่วนของปฏิบตั กิ ารประมวลผลทีเ่ กีย่ วกับวัตถุประสงค์
(c) การประเมินสถานการณ์ถึงความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลดังที่ถูกอ้างในอนุมาตรา  1
และ 2
(d) มาตรการที่ถูกคาดให้แก้ปัญหาความเสี่ยงอันรวมถึง               
การคุ้มครองมาตรการทางความปลอดภัยและกลไกรับ
ประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อแสดงถึง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้ โดยพิจารณาโดยละเอียด
ร่ ว มกั บ กั บ สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ โ ดยชอบของผู ้ ถู ก
ประมวลผลข้อมูลและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ผ่านการเห็นชอบดังที่ถูกอ้างถึง
ในมาตรา  40 โดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
จะต้องถูกน�ำมาพิจารณาโดยละเอียดในการประเมินผลกระทบจาก                  
การคุ้มครองข้อมูลที่ปฏิบัติโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลดังกล่าว                 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินสถานการณ์ผล
กระทบการคุ้มครองข้อมูล
9. ผู้ควบคุมจะต้องขอความเห็นจากผู้ถูกประมวลผลข้อมูล               
หรือผูแ้ ทนถึงการประมวลผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ เมือ่ เหมาะสม โดยต้อง
ไม่ส่งผลเสียต่อการคุ้มครองประโยชน์ทางการค้าหรือสาธารณะหรือ
ความปลอดภัยในปฏิบัติการประมวลผล
10. อนุมาตรา  1 ถึง 7 จะไม่บังคับใช้เมื่อการประมวลผล                               
ตามข้อ (c) หรือ (e) ของอนุมาตรา  1 ในมาตรา  6 เป็นไปตามหลัก
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่มีอ�ำนาจเหนือผู้ควบคุม กฎหมาย
ที่ก�ำกับปฏิบัติการประมวลผลเฉพาะหรือชุดของการประมวลผลที่เป็น
ประเด็นและการประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลที่ได้
ด�ำเนินการไปแล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสถานการณ์ผล
กระทบทั่วไปในบริบทของการรับเอาหลักทางกฎหมายดังกล่าวมาใช้             
เว้นแต่รฐั สมาชิกเห็นว่าจ�ำเป็นในการประเมินสถานการณ์ดงั กล่าวก่อนมี
กิจกรรมการประมวลผล
11. ผู้ควบคุมควรด�ำเนินการทบทวนการประเมินสถานการณ์
เมือ่ จ�ำเป็น ว่าปฏิบตั โิ ดยสอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ
การคุม้ ครองข้อมูลอย่างน้อยทีส่ ดุ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงความเสีย่ งทีถ่ กู
น�ำเสนอโดยปฏิบัติการประมวลผล
มาตรา 36 การปรึกษาหารือก่อนการประมวลผล
1. ผู้ควบคุมจะต้องปรึกษาหารือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลก่อน
การประมวลผลเมื่อการประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครอง
ข้อมูลภายใต้มาตรา  35 ชี้ให้เห็นว่าการประมวลผลอาจส่งผลให้เกิด          
ความเสี่ยงในระดับสูงหากขาดมาตรการที่ผู้ควบคุมน�ำมาใช้ในการ
บรรเทาความเสี่ยง
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2. เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้ความเห็นว่าการประมวลผล                      
ทีเ่ จตนาให้เกิดขึน้ ดังทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 อาจละเมิดข้อก�ำหนดนีไ้ ด้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ผูค้ วบคุมมิได้ระบุถงึ หรือบรรเทาความเสีย่ งอย่าง
เพียงพอ หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องให้ค�ำแนะน�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
แก่ผู้ควบคุมภายในระยะเวลาแปดสัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับค�ำขอการ
ปรึกษาและเมือ่ บังคับได้ อาจใช้อำ� นาจดังทีถ่ กู อ้างอิงในมาตรา 58 ระยะ
เวลาดังกล่าวอาจขยายเพิม่ ได้อกี หกสัปดาห์โดยพิจารณาถึงความซับซ้อน
ของการประมวลผลที่เจตนาให้เกิดขึ้นร่วมด้วยโดยละเอียด หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลจะต้องแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการขยายระยะเวลาดังกล่าวภายใน
หนึ่งเดือนนับตั้งแต่ได้รับค�ำขอค�ำปรึกษาร่วมกับเหตุของความล่าช้ากับ
ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลเมื่อเป็นไปได้ การเริ่มนับระยะเวลาดังกล่าว
อาจถู ก ระงั บ ไว้ จ นกระทั่ ง หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลได้ ข ้ อ มู ล ที่ ข อเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการให้ค�ำปรึกษา
3. ผูค้ วบคุมจะต้องจัดหาข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้กบั หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลเมื่อขอปรึกษาหารือตามอนุมาตรา 1 อันประกอบไปด้วย
(a) ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ค วบคุ ม ผู ้ ค วบคุ ม ร่ ว ม และ                              
ผู ้ ป ระมวลผลแต่ ล ะรายที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ               
ประมวลผลหากสามารถบังคับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับการประมวลผลในกลุ่มวิสาหกิจ
(b) วัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลที่เจตนาให้
เกิดขึ้น
(c) มาตรการและการคุ ้ ม ครองที่ มี ไว้ เ พื่ อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
เสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลดังที่ระบุไว้ในข้อ
ก�ำหนดนี้
(d) ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หากบังคับได้
157

GDPR ฉบับภาษาไทย

(e) การประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูล
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา 35 และ
(f) ข้อมูลอื่นใดที่หน่วยงานก�ำกับดูแลร้องขอ
4. รั ฐ สมาชิ ก จะต้ อ งปรึ ก ษาหารื อ กั บ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
ระหว่างเตรียมข้อเสนอส�ำหรับมาตรการทางนิติบัญญัติที่จะถูกรับไป
ปฏิบัติโดยรัฐสภาของแต่ละชาติ หรือมาตรการก�ำกับดูแลจากมาตรการ
ทางนิติบัญญัติดังกล่าวที่เกี่ยวกับการประมวลผล
5. กฎหมายของรัฐสมาชิกอาจก�ำหนดให้ผู้ควบคุมต้องขอค�ำ
แนะน�ำและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก�ำกับดูแลก่อนส�ำหรับการ
ประมวลผลโดยผู้ควบคุมในการปฏิบัติภารกิจอันเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ อันรวมถึงการประมวลผลเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมและ
สาธารณสุข
หมวด 4
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
มาตรา 37 การก�ำหนดผู้เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
1. ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะต้องก�ำหนดผู้เป็นเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลในกรณีใด ๆ ก็ตามดังต่อไปนี้
(a) การประมวลผลด�ำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณะที่มี
อ�ำนาจหรือหน่วยงานใด ๆ ยกเว้นศาลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดย
อ�ำนาจในการพิจารณาคดี
(b) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลประกอบ
ด้วยปฏิบัติการประมวลผลที่มีการตรวจตราขนาดใหญ่
ต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอและเป็นระบบ
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ทั้งด้วยลักษณะ ขอบเขต และ/หรือวัตถุประสงค์ของ
ปฏิบัติการ
(c) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลประกอบ
ด้วยการประมวลผลขนาดใหญ่ของข้อมูลประเภทพิเศษ
ตามมาตรา 9 และข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการตัดสิน
โทษและความผิดทางอาญาดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 10
2. กลุม่ วิสาหกิจอาจแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลเพียงรายเดียว
ด้วยเงื่อนไขที่แต่ละสถานประกอบการสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย
3. เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลคือหน่วยงานหรือองค์กร
สาธารณะที่มีอ�ำนาจ อาจก�ำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเพียง                   
รายเดียวต่อหน่วยงานหลายแห่งได้ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างการจัดการ
และขนาดองค์กรร่วมด้วยโดยละเอียด
4. ในกรณี อื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ในอนุ ม าตรา  1                       
ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลหรือสมาคมและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นตัวแทน
ของผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลทั้ ง หมดตามเกณฑ์ อ าจก� ำ หนดให้ มี                   
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลขึ้นมารายหนึ่งหรือหากจ�ำเป็นต้องปฏิบัติ                     
ตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลอาจ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สมาคมหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนผู้ควบคุมหรือ                 
ผู้ประมวลผล
5. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะต้องถูกก�ำหนดตามหลักเกณฑ์
ทางวิชาชีพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความช�ำนาญในกฎหมายและ
ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลและความสามารถในการบรรลุภารกิจดังที่ถูก
อ้างถึงในมาตรา 39
6. เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลอาจเป็นพนักงานของผูค้ วบคุมหรือ
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ผู้ประมวลผลหรือเป็นผู้ท�ำให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุตามสัญญาบริการ
7. ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องเผยแพร่รายละเอียดของ
เจ้าหน้ที่คุ้มครองข้อมูลและสื่อสารไปถึงหน่วยงานก�ำกับดูแล
มาตรา 38 สถานะของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
1. ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะต้องรับประกันว่าเจ้าหน้าที่
คุม้ ครองข้อมูลมีสว่ นเกีย่ วข้องในทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและทันท่วงที
2. ผู ้ ค วบคุ ม และผู ้ ป ระมวลผลจะต้ อ งสนั บ สนุ น เจ้า หน้ า ที่
คุ้มครองข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจตามที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  39 โดย            
การจัดหาทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการและการเข้าถึงข้อมูล             
ส่วนบุคคลและปฏิบตั กิ ารประมวลผลและยืนยันถึงความรูใ้ นระดับสูงของ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
3. ผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผลควรรับประกันว่าเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครอง
ข้อมูลไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำใด ๆ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ภิ ารกิจ
เหล่านัน้ เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลจะต้องไม่ถกู ปลดหรือลงโทษโดยผูค้ วบคุม
หรือผูป้ ระมวลผลจากการปฏิบตั ภิ ารกิจของตน เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูล
จะต้องรายงานไปยังผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผล
โดยตรง
4. ผู้ประมวลผลข้อมูลอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับประเด็นปัญหาใด ๆ ก็ตามทีเ่ กีย่ วกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเพื่อใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อก�ำหนดนี้
5. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะต้องถูกผูกพันด้วยการรักษา 
ความลับและการเป็นความลับซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของตน
โดยสอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
6. เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลอาจปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละภารกิจอืน่ ๆ ได้
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ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลจะต้องรับประกันว่าภารกิจและหน้าทีด่ งั กล่าว
จะไม่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรา 39 ภารกิจของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะต้องมีภารกิจดังต่อไปนี้เป็น             
อย่างน้อย
(a) แจ้งข้อมูลและให้ค�ำปรึกษากับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลและลูกจ้างทีด่ �ำเนินการประมวลผลว่าด้วยพันธกรณี
ตามข้อก�ำหนดนี้ และบทบัญญัติอื่น ๆ ของสหภาพหรือ
รัฐสมาชิกในการคุ้มครองข้อมูล
(b) ตรวจตราการปฏิบตั ภิ ารกิจตามข้อก�ำหนดนี้ บทบัญญัติ
อื่น ๆ ของสหภาพหรือรัฐสมาชิกในการคุ้มครองข้อมูล
และนโยบายของผู้ควบคุมหรือประมวลผลที่สัมพันธ์           
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงการระบุ    
ความรับผิดชอบ การสร้างความตระหนักรู้ และการฝึก
อบรมพนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกระบวนการประมวล
ผลและการสอบทานข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
(c) ให้คำ� ปรึกษาในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินสถานการณ์
ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลและการตรวจตราการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 35 เมื่อถูกร้องขอ
(d) ร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
(e) ปฏิบัติหน้าที่เป็นจุดติดต่อส�ำหรับหน่วยงานก�ำกับดูแล
ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การประมวลผลอั น รวมถึ ง การ
ปรึ ก ษาหารื อ ก่ อ นการประมวลผลดั ง ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ใน
มาตรา 36 และให้คำ� ปรึกษาในประเด็นนอกเหนือไปจาก
นั้นตามสมควร
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2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะต้องปฏิบัติภารกิจของตนโดย
ค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับปฏิบัติการประมวลผลโดยพิจารณาถึง
ลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลร่วมด้วย
โดยละเอียด
หมวด 5
จรรยาบรรณและการรับรอง
มาตรา 40 จรรยาบรรณ
1. รั ฐ สมาชิ ก หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล คณะกรรมการ และ                     
คณะกรรมาธิการจะต้องสนับสนุนให้จัดท�ำจรรยาบรรณที่เจตนาให้ม                  ี
ส่วนช่วยเหลือให้การบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาร่วมกับลักษณะเฉพาะของการประมวลผลในภาคส่วนต่างๆ และ
ความจ�ำเป็นเฉพาะของกิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
2. สมาคมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของผู้ควบคุมหรือ
ผู้ประมวลผลประเภทหนึ่งๆ อาจจัดเตรียมจรรยาบรรณหรือแก้ไขหรือ   
เพิ่มเติมจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการท�ำให้การบังคับใช้           
ข้อก�ำหนดนี้เป็นไปอย่างเจาะจงยิ่งขึ้น เช่นประเด็นดังต่อไปนี้
(a) การประมวลผลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
(b) ผลประโยชน์โดยชอบที่ผู้ควบคุมต้องการให้เกิดขึ้นใน
บริบทเฉพาะ
(c) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(d) การปกปิดอัตลักษณ์ในข้อมูลส่วนบุคคล
(e) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับสาธารณะและผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล
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(f) การใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(g) ข้อมูลและการคุ้มครองที่มีให้กับผู้เยาว์และแนวทาง                 
ในการได้มาซึง่ ความยินยอมจากผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองของ
ผู้เยาว์
(h) มาตรการและกระบวนการดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  24
และ 25 และมาตรการเพื่อรับประกันถึงความปลอดภัย
ในการประมวลผลดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 32
(i) การแจ้งไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลถึงการล่วงล�้ำข้อมูล
และการสือ่ สารไปยังผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลถึงการล่วงล�ำ้
ข้อมูลดังกล่าว
(j) การเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศทีส่ ามหรือ
องค์การระหว่างประเทศ หรือ
(k) การด� ำ เนิ น การระงั บ ข้ อ พิ พ าทนอกเหนื อ ไปจาก
กระบวนการศาลและกระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้งอืน่ ๆ
ระหว่างผู้ควบคุมและผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในประเด็น
ของการประมวลผลโดยต้องไม่สง่ ผลเสียต่อสิทธิของผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 77 และ 79
3. นอกเหนือไปจากการยึดถือจรรยาบรรณโดยผู้ควบคุมและ               
ผูป้ ระมวลผลทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดนี้ ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลทีไ่ ม่ได้
อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของข้อก�ำหนดนีต้ ามมาตรา 3 จะต้องยึดถือจรรยาบรรณ
ที่ผ่านการเห็นชอบตามอนุมาตรา  5 ของมาตรานี้ และมีความสมบูรณ์
ตามกฎหมายโดยทัว่ ไปตามอนุมาตรา 9 ในมาตรานี้ เพือ่ ให้มกี ารคุม้ ครอง
ตามสมควรภายใต้กรอบการท�ำงานของการเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่ถูก                       
อ้างถึงในข้อ (e) ของอนุมาตรา 2 ในมาตรา 46 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
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ผลดั ง กล่ า วจะต้ อ งสร้ า งข้ อ ผู ก พั น ที่ มี ผ ลผู ก พั น และบั ง คั บ ได้ โดย                
เครื่องมือที่มีผลผูกพันทางสัญญาหรือข้อกฎหมายอื่น ๆ ในการบังคับใช้
การคุ้มครองตามสมควรเหล่านั้น โดยต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล
4. จรรยาบรรณที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 2 ของมาตรานี้จะต้อง
มีกลไกที่ท�ำให้หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 ของมาตรา  41
สามารถด�ำเนินการตรวจตราการปฏิบัติตามข้อกฎหมายของผู้ควบคุม
หรือผูป้ ระมวลผลตามบังคับทีร่ บั ภาระในการน�ำจรรยาบรรณไปบังคับใช้
โดยไม่สง่ ผลเสียต่อภารกิจและอ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ อี ำ� นาจ
ตามมาตรา 55 หรือ 56
5. สมาคมหรือหน่วยงานอื่นใดตามที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  2
ของมาตรานีท้ มี่ เี จตนาจัดเตรียมจรรยาบรรณ แก้ไข หรือเพิม่ เติม จะต้อง
ส่งร่างจรรยาบรรณ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่มีอ�ำนาจตามมาตรา  55 หน่วยงานก�ำกับดูแลดังกล่าวจะต้องให้
ความเห็นถึงร่างจรรยาบรรณ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมว่าเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดนีห้ รือไม่ และจะต้องเห็นชอบกับร่างจรรยาบรรณ การแก้ไข         
หรือการเพิม่ เติมหากพบว่าจรรยาบรรณนัน้ ได้ให้ความคุม้ ครองทีเ่ พียงพอ
6. เมื่อร่างจรรยาบรรณหรือการแก้ไขหรือการเพิ่มเติมผ่าน                   
การเห็นชอบโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา 5 และเมือ่ จรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับกิจกรรมการประมวลผลในรัฐสมาชิกจ�ำนวนหนึ่ง
หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องจัดท�ำทะเบียนและเผยแพร่จรรยาบรรณ                  
ดังกล่าว
7. เมื่อร่างจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการประมวลผลในรัฐสมาชิก
จ�ำนวนหนึ่ง หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจตามมาตรา  55 จะต้องส่ง
ร่างจรรยาบรรณไปยังคณะกรรมการตามกระบวนการที่ถูกอ้างถึงใน
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มาตรา 3 ก่อนให้ความเห็นชอบ โดยที่คณะกรรมการจะให้ความเห็นว่า
ร่างจรรยาบรรณ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมเป็นไปตามข้อก�ำหนดนี้              
หรือไม่ หรือในสถานการณ์ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 3 ของมาตรานี้ได้จัด
ให้มีการคุ้มครองตามสมควรแล้ว
8. เมื่อความเห็นดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  7 ยืนยันว่าร่าง
จรรยาบรรณ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมเป็นไปตามข้อก�ำหนดนี้หรือใน
สถานการณ์ทถี่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 3 ได้ให้การคุม้ ครองตามสมควรแล้ว
คณะกรรมการจะต้องส่งความเห็นของตนไปยังคณะกรรมาธิการ
9. คณะกรรมาธิการอาจวินจิ ฉัยตามวิธกี ารในบทบัญญัตวิ ธิ กี าร
ด�ำเนินการให้จรรยาบรรณ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมที่ผ่านความ                 
เห็นชอบแล้วและถูกส่งมาตามอนุมาตรา 8 ของมาตรานี้มีความสมบูรณ์
ตามกฎหมายโดยทัว่ ไปในสหภาพได้หรือไม่ บทบัญญัตวิ ธิ กี ารด�ำเนินการ               
ดังกล่าวจะต้องถูกรับมาใช้โดยสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบดังที่
ให้ไว้ในอนุมาตรา 2 ในมาตรา 93
10. คณะกรรมาธิการจะต้องรับประกันถึงการเผยแพร่ตาม
สมควรให้กับจรรยาบรรณที่ผ่านความเห็นชอบที่ผ่านการวินิจฉัยให้มี
ความสมบูรณ์ตามกฎหมายโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา 9
11. คณะกรรมการจะต้องรวมจรรยาบรรณ การแก้ไข และ
การเพิม่ เติมทัง้ หมดลงในทะเบียน และท�ำให้จรรยาบรรณ การแก้ไข และ
การเพิ่มเติมทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะด้วยวิธีตามสมควร
มาตรา 41 การตรวจตราจรรยาบรรณที่ผ่านการเห็นชอบ
1. การตรวจตราจรรยาบรรณตามมาตรา  40 อาจด�ำเนินการ
โดยหน่วยงานที่มีระดับความช�ำนาญที่เหมาะสมตามประเด็นหลักของ
จรรยาบรรณ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจ
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ส�ำหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยจะต้องไม่สง่ ผลเสียใด ๆ ต่อภารกิจและ
อ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจภายใต้มาตรา 57 และ 58
2. หน่วยงานตามที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 อาจได้รับการ
รับรองให้มีอ�ำนาจตรวจตราการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเมื่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้
(a) แสดงถึงความเป็นอิสระและความช�ำนาญที่เกี่ยวกับ
ประเด็นหลักของจรรยาบรรณในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ
ส�ำหรับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจ
(b) จั ด ตั้ ง กระบวนการที่ อ นุ ญ าตให้ ห น่ ว ยงานดั ง กล่ า ว
ประเมิ น ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมของผู ้ ค วบคุ ม และ                   
ผู้ประมวลผลที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้จรรยาบรรณ เพื่อ
ตรวจตราการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่าง ๆ และเพื่อ
ทบทวนปฏิบัติการเป็นระยะ
(c) จัดตั้งกระบวนการและโครงสร้างในการรับมือการร้อง
เรียนการละเมิดจรรยาบรรณหรือวิธีการที่จรรยาบรรณ
ได้ถูกน�ำไปปฏิบัติแล้ว หรืออยู่ระหว่างน�ำไปปฏิบัติโดย
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลและท�ำให้กระบวนการและ
โครงสร้างเหล่านัน้ โปร่งใสทัง้ กับผูป้ ระมวลผลและสาธารณะ
(d) แสดงให้เห็นว่าภารกิจและหน้าทีข่ องหน่วยงานดังกล่าว
ไม่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับที่น่าพอใจ
ส�ำหรับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจ
3. หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจจะต้องส่งร่างของเกณฑ์
ส�ำหรั บ การรั บ รองให้มีอ�ำนาจส�ำหรับหน่วยงานตามที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ใน
อนุมาตรา  1 ของมาตรานี้ไปยังคณะกรรมการตามกลไกความเป็น
มาตรฐานเดียวดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 63
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4. หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 ของมาตรานี้จะต้อง
ปฏิบัติการตามสมควรในกรณีของการละเมิดจรรยาบรรณโดยผู้ควบคุม
หรือผู้ประมวลผลโดยอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามสมควรและไม่ส่ง                       
ผลเสี ย ต่ อ ภารกิ จ และอ� ำ นาจของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ละที่ มี อ� ำ นาจ                  
และบทบัญญัติในบรรพ 8 อันรวมถึงการระงับการท�ำหน้าที่หรือกัน                  
ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลทีเ่ กีย่ วข้องออกไปจากการบังคับใช้จรรยาบรรณ
หน่วยงานดังกล่าวจะต้องแจ้งหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจถึงปฏิบัติ
การดังกล่าวและเหตุผลในการด�ำเนินปฏิบัติการ
5. หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องยกเลิกการรับรองให้หน่วยงาน
ทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 มีอำ� นาจ หากไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขการรับรอง
ให้มีอ�ำนาจหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับรองให้มีอ�ำนาจอีกต่อไปหรือ
ปฏิบัติการของหน่วยงานนั้นละเมิดข้อก�ำหนดนี้
6. มาตรานี้ไม่บังคับใช้กับการประมวลผลที่ด�ำเนินการโดย  
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจและหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ
มาตรา 42 การรับรอง
1. รัฐสมาชิก หน่วยงานก�ำกับดูแล คณะกรรมการและคณะ
กรรมาธิการจะต้องสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลไกการรับรองการคุม้ ครอง
ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับสหภาพ เช่นการจัดตัง้ กลไกการรับรอง
การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล และตราและเครื่ อ งหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงว่าการปฏิบตั กิ ารประมวลผลโดยผูค้ วบคุมและ
ผูป้ ระมวลผลเป็นไปตามข้อก�ำหนดนี้ โดยจะต้องพิจารณาถึงความจ�ำเป็น
เฉพาะของกิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลางร่วมด้วยโดย
ละเอียด
2. นอกเหนือจากการยึดถือโดยผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผลทีอ่ ยู่
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ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้แล้ว กลไกการรับรองการคุ้มครองข้อมูล ตราหรือ
เครื่องหมายที่ผ่านการเห็นชอบตามอนุมาตรา  5 ของมาตรานี้อาจถูก              
ก�ำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงถึงการมีอยู่ของการคุ้มครอง               
ตามสมควรที่จัดหามาโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
อ�ำนาจของข้อก�ำหนดนี้ตามมาตรา  3 ภายใต้กรอบการท�ำงานในการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก� ำ หนดไว้ ต ามที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ในข้ อ (f) ของ
อนุมาตรา  2 ในมาตรา  46 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลดังกล่าวจะต้อง
สร้างข้อผูกพันที่มีผลผูกพันและมีอ�ำนาจบังคับ ไม่ว่าจะด้วยสัญญาหรือ
เครือ่ งมือสร้างผลผูกพันทางกฎหมายอืน่ เพือ่ บังคับใช้กบั การคุม้ ครองตาม
สมควรดังกล่าว อันรวมถึงการค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูถ้ กู ประมวลผล
ข้อมูล
3. การรับรองต้องเป็นไปโดยสมัครใจและเข้าถึงได้โดยผ่าน
กระบวนการที่โปร่งใส
4. การรับรองตามมาตรานี้ไม่ลดความรับผิดชอบของผู้ควบคุม
หรือผูป้ ระมวลผลในการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดนีล้ ง และต้องไม่สง่ ผลเสีย
ต่อภารกิจและอ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแลตามมาตรา 55 หรือ 56
5. การรับรองตามมาตรานีจ้ ะต้องออกโดยหน่วยงานรับรองตาม
ที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  43 หรือโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจตาม
หลักเกณฑ์ทผี่ า่ นการเห็นชอบโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ อี ำ� นาจดังกล่าว
ตามอนุมาตรา 3 ในมาตรา 58 หรือโดยคณะกรรมการตามมาตรา 63
เมื่อเกณฑ์ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว อาจยังผล
ให้เกิดแนวทางการรับประกันร่วมกันคือตราการคุ้มครองข้อมูลยุโรป
(European Data Protection Seal)
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6. ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่ส่งกระบวนการประมวลผล               
เข้าสูก่ ลไกการรับรองจะต้องให้ขอ้ มูลทัง้ หมดและการเข้าถึงกิจกรรมการ
ประมวลผลทีจ่ ำ� เป็นต่อการจัดท�ำกระบวนการรับรองต่อหน่วยงานรับรอง
ตามที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  43 หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจ                 
หากบังคับได้
7. ต้องออกการรับรองให้ผคู้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลโดยมีระยะ
เวลาสูงสุดคือสามปีและอาจต่ออายุได้ภายใต้เงือ่ นไขเดิม หากยังคงบรรลุ
เงือ่ นไขจ�ำเป็นทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ การรับรองจะต้องออกโดยหน่วยงานรับรอง
ดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 43 หากบังคับได้ หรือโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่มีอ�ำนาจ เมื่อไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นหรือไม่สามารถบรรลุ
เงื่อนไขจ�ำเป็นได้อีกต่อไป
8. คณะกรรมาธิการจะต้องรวมกลไกการรับรองและตราและ
เครื่องหมายการคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดลงในทะเบียนและท�ำให้เข้าถึงได้
โดยสาธารณะด้วยวิธีใด ๆ ตามสมควร
มาตรา 43 หน่วยงานรับรอง
1. หน่วยงานรับรองทีม่ รี ะดับความช�ำนาญในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมจะต้องออกการรับรองและ            
ต่ออายุการรับรองหลังจากที่ได้แจ้งหน่วยงานก�ำกับดูแลเพื่อขออนุญาต
ใช้อ�ำนาจตามข้อ (h) ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 58 เมื่อจ�ำเป็น และ           
จะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภารกิจและอ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มี
อ�ำนาจภายใต้มาตรา  57 และ 58 รัฐสมาชิกจะต้องรับประกันว่า               
หน่วยงานรับรองได้รบั การรับรองให้มอี ำ� นาจจากหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งดังต่อไปนี้หรือทั้งหมด
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(a) หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจตามมาตรา 55 หรือ 56
(b) หน่วยงานระดับชาติที่มีหน้าที่ในการรับรองการมอบ
อ�ำนาจดังที่ถูกระบุตามข้อก�ำหนดที่ (EC) 765/2008
โดยสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป2 โดยสอดคล้องกับ
EN-ISO/IEC 17065/2012 และด้วยเงื่อนไขจ�ำเป็น           
เพิม่ เติมทีถ่ กู ก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ อี ำ� นาจ
ตามมาตรา 55 หรือ 56
2. หน่วยงานรับรองดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 จะต้องได้รับ
การรับรองให้มอี ำ� นาจโดยสอดคล้องกับมาตราดังกล่าว เมือ่ หน่วยงานนัน้
(a) ได้แสดงถึงความเป็นอิสระและความช�ำนาญในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส�ำคัญของการรับรองในระดับที่
เป็นที่พอใจของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจ
(b) ได้ดำ� เนินการตามเกณฑ์ทถี่ กู อ้างอิงถึงในอนุมาตรา 5 ใน
มาตรา 42 และผ่านความเห็นชอบโดยหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลซึ่งมีอ�ำนาจตามมาตรา 55 หรือ 56 หรือโดยคณะ
กรรมการตามมาตรา 63
(c) จั ดตั้งกระบวนการในการรับรอง การทบทวนอย่ า ง
สม�่ำเสมอ และยกเลิกการรับรองตราและเครือ่ งหมายการ
คุม้ ครองข้อมูล
(d) จัดตั้งกระบวนการและโครงสร้างในการรับมือค�ำร้อง
เกี่ยวกับการละเมิดการรับรองหรือวิธีการที่การรับรอง
2 Regulation (EC) No. 765/2008 of the European Parliament and of                          

Council of 9 July 2008 ได้ให้เงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับการรับรองให้มีอ�ำนาจและ
การสอดส่องตลาดที่เกี่ยวกับการท�ำการตลาดของสินค้าและยกเลิกข้อก�ำหนด
(EEC) No. 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, p. 30)
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ถูกน�ำไปปฏิบัติหรืออยู่ในระหว่างน�ำไปปฏิบัติโดยผู้
ควบคุมหรือผู้ประมวลผล และเพื่อท�ำให้กระบวนการ
และโครงสร้างดังกล่าวโปร่งใสต่อทั้งผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลและสาธารณะ และ
(e) แสดงให้เห็นว่าภารกิจและหน้าทีข่ องหน่วยงานไม่สง่ ผล
ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ
ส�ำหรับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจ
3. การรับรองให้หน่วยงานรับรองมีอ�ำนาจดังที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา  1 และ 2 ของมาตรานี้จะต้องเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ผ่าน
การเห็นชอบโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจตามมาตรา 55 หรือ 56
หรือโดยคณะกรรมการตามมาตรา 63 ในกรณีของการรับรองให้มอี ำ� นาจ
ตามข้อ (b) ในอนุมาตรา 1 ของมาตรานี้ เงื่อนไขจ�ำเป็นดังกล่าวจะต้อง
เสริมในส่วนที่ถูกคาดการณ์ไว้ในข้อก�ำหนด (EC) ที่ 765/2008 และกฎ
ทางเทคนิคทีอ่ ธิบายถึงแนวทางและการด�ำเนินการของหน่วยงานรับรอง
4. หน่วยงานรับรองดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 จะต้องเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบต่อการประเมินสถานการณ์ตามสมควรซึง่ น�ำไปสูก่ ารรับรอง
หรือถอนการรับรองดังกล่าว โดยต้องไม่สง่ ผลเสียต่อความรับผิดชอบของ
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้ การให้อ�ำนาจ
จะต้องถูกออกให้โดยมีระยะเวลาสูงสุด 5 ปี และอาจต่ออายุได้ด้วย
เงือ่ นไขเดียวกัน โดยทีห่ น่วยงานรับรองยังคงปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขจ�ำเป็นที่
ระบุในมาตรานี้
5. หน่วยงานรับรองดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 จะต้องให้
เหตุผลในการให้หรือยกเลิกการรับรองที่ถูกร้องขอให้หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่มีอ�ำนาจ
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6. เงื่อนไขจ�ำเป็นดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  3 ของมาตรานี้   
และเกณฑ์ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 5 ของมาตรา 42 จะต้องถูกเผยแพร่
ต่อสาธารณะโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลในรูปแบบที่เข้าถึงได้โดยง่าย              
หน่วยงานก�ำกับดูแลยังต้องส่งต่อเงือ่ นไขจ�ำเป็นและเกณฑ์ดงั กล่าวไปยัง
คณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องรวมกลไกการรับรองและตราการ
คุ้มครองข้อมูลทั้งหมดไว้ในทะเบียน และท�ำให้กลไกและตราเหล่านั้น      
เข้าถึงได้โดยสาธารณะด้วยวิธีการตามสมควร
7. หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานรับรองการ
มอบอ�ำนาจในระดับชาติจะต้องยกเลิกการรับรองการมอบอ�ำนาจของ
หน่วยงานรับรองตามอนุมาตรา  1 ของมาตรานี้เมื่อเงื่อนไขส�ำหรับ                 
การรับรองการมอบอ�ำนาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขอีกต่อไป หรือเมื่อการด�ำเนินการโดยหน่วยงานรับรองละเมิด             
ข้อก�ำหนดนี้ โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อบรรพ 8
8. คณะกรรมาธิการจะต้องได้รบั การสนับสนุนให้รบั บทบัญญัติ
ทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 92 มาใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ในการระบุ
เงื่อนไขจ�ำเป็นเฉพาะ เพื่อให้น�ำไปพิจารณาร่วมโดยละเอียดส�ำหรับ             
กลไกการรับรองการคุ้มครองข้อมูลดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 ใน
มาตรา 42
9. คณะกรรมาธิ ก ารอาจรั บ บทบั ญ ญั ติ วิ ธี ด� ำ เนิ น การที่ ว าง
มาตรฐานทางเทคนิคส�ำหรับกลไกการรับรอง และตราและเครื่องหมาย
การคุ้มครองข้อมูล และกลไกในการส่งเสริมและการยอมรับกลไก ตรา
และเครื่องหมายการรับรองเหล่านั้น บทบัญญัติวิธีด�ำเนินการจะต้องถูก
รับมาโดยสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบดังทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 
2 ของมาตรา 93
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บรรพ 5
การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม
หรือองค์การระหว่างประเทศ
มาตรา 44 หลักทั่วไปส�ำหรับการเคลื่อนย้าย
การเคลือ่ นย้ายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการประมวล
ผลหรือเจตนาให้มีการประมวลผลหลังจากเคลื่อนย้ายไปยังประเทศ                
ที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศจะต้องเกิดขึ้นภายใต้อ�ำนาจของ
บทบัญญัติอื่น ๆ ในข้อก�ำหนดนี้ที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลปฏิบัต            ิ
ตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ในบรรพนี้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงส�ำหรับการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อจากประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ                
ไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น บทบัญญัติทั้งหมด
ในบรรพนี้จะต้องถูกบังคับใช้เพื่อรับประกันว่าระดับของการคุ้มครอง
บุคคลธรรมดาที่มีหลักประกันโดยข้อก�ำหนดนี้จะไม่ถูกลดทอนลงไป
มาตรา 45 การเคลื่ อ นย้ า ยตามหลั ก ของการวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง                
ความเพียงพอ
1. การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือ
องค์การระหว่างประเทศอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคณะกรรมาธิการได้วินิจฉัย
แล้วว่าประเทศที่สามดังกล่าว ดินแดนหนึ่งๆ หรือเขตปกครองที่เฉพาะ
เจาะจงลงไปภายในประเทศทีส่ ามนัน้ หรือองค์การระหว่างประเทศทีเ่ ป็น
ประเด็นได้รับประกันถึงระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอการเคลื่อน
ย้ายดังกล่าวไม่จ�ำเป็นต้องมีการอนุญาตเฉพาะ
2. คณะกรรมาธิการจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้  
ร่วมด้วยโดยละเอียดเป็นพิเศษเมื่อประเมินสถานการณ์ว่าระดับของ           
การคุ้มครองเพียงพอหรือไม่ โดยประกอบด้วย
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(a) หลักนิติธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว
โดยตรงทั้งกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคส่วนดังกล่าว อันรวมถึงทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย
สาธารณะ การป้องกันประเทศ ความมั่นคงของชาติ          
และกฎหมายอาญาและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดย
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจ เช่นเดียวกับการน�ำ
กฎหมาย กฎในการคุ้มครองข้อมูล กฎวิชาชีพ และ
มาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าวมาปฏิบตั ิ อันรวมถึงกฎ
ส�ำหรับการส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศทีส่ ามหรือองค์การ
ระหว่างประเทศทีจ่ ะต้องได้รบั การปฏิบตั ติ ามในประเทศ
ที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ ค�ำพิพากษา
ศาลฎีกา  เช่นเดียวกับสิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพและมีผลบังคับ และการชดเชยเยียวยา
ทั้งทางปกครองและทางศาลที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับ            
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเคลื่อนย้าย
(b) การมีอยู่และการท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของ
หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลอิ ส ระตั้ ง แต่ ห นึ่ ง แห่ ง ขึ้ น ไปใน
ประเทศที่สามหรือประเทศที่มีอ�ำนาจเหนือองค์การ
ระหว่างประเทศนั้น โดยที่มีความรับผิดชอบในการ             
รับประกันและบังคับให้เป็นไปตามกฎการคุม้ ครองข้อมูล
อันรวมถึงอ�ำนาจในการบังคับใช้ทเี่ พียงพอ ความรับผิด
ชอบในการช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษากับผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลในการใช้สิทธิต่าง ๆ ของตนและความรับผิด
ชอบในการร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลในรัฐสมาชิก
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(c) ข้อผูกพันในระดับนานาชาติทปี่ ระเทศทีส่ ามหรือองค์การ
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องเป็นภาคีสมาชิกหรือพันธกรณี
อืน่ ๆ อันสืบเนือ่ งจากอนุสญ
ั ญาหรือตราสารทีม่ ผี ลผูกพัน
ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับจากการมีส่วนร่วมในระบบ
ระดับพหุภาคีหรือภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. หลั ง จากประเมิ น สถานการณ์ ว ่ า ระดั บ ของการคุ ้ ม ครอง              
เพียงพอหรือไม่แล้ว คณะกรรมาธิการอาจวินิจฉัยโดยอาศัยบทบัญญัติ
วิธีการด�ำเนินการว่าประเทศที่สาม ดินแดนหรือส่วนการปกครองหนึ่ง
หรือมากกว่าทีเ่ ฉพาะเจาะจงลงไปในประเทศทีส่ ามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศได้รบั ประกันถึงระดับของการคุม้ ครองทีเ่ พียงพอตามความหมาย
ในอนุมาตรา 2 ของมาตรานี้ บทบัญญัติวิธีการด�ำเนินการจะต้องเอื้อให้
มีกลไกส�ำหรับการทบทวนเป็นระยะ อย่างน้อยที่สุดคือทุกสี่ปี ที่จะน�ำ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงในประเทศทีส่ าม
หรือองค์การระหว่างประเทศ บทบัญญัติวิธีการด�ำเนินการจะต้องระบุ              
การบังคับใช้ในดินแดนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเจาะจงและระบุถึง
หน่วยงานก�ำกับดูแลตามที่ถูกอ้างถึงในข้อ (b) ของอนุมาตรา  2 ของ
มาตรานีห้ ากบังคับได้ บทบัญญัตวิ ธิ ดี ำ� เนินการจะต้องถูกรับไปปฏิบตั โิ ดย
สอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบที่ถูกอ้างอิงถึงในอนุมาตรา 2 ของ
มาตรา 93
4. คณะกรรมาธิการจะต้องตรวจตราอย่างต่อเนื่องถึงความ
เปลี่ยนแปลงในประเทศที่สามและองค์การระหว่างประเทศที่อาจส่งผล
ต่อบทบาทของการวินจิ ฉัยทีถ่ กู รับมาตามอนุมาตรา 3 ของมาตรานี้ และ
การวินิจฉัยที่ถูกรับมาปฏิบัติตามหลักของอนุมาตรา  6 ในมาตรา  25            
ของค�ำสั่ง 95/46/EC
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5. คณะกรรมาธิการจะต้องยกเลิก แก้ไข หรือระงับอ�ำนาจการ
วินิจฉัยในขอบเขตที่จ�ำเป็นดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  3 ของมาตรานี้
โดยการใช้บทบัญญัตวิ ธิ ดี ำ� เนินการซึง่ จะไม่มผี ลบังคับย้อนหลัง เมือ่ ข้อมูล
ทีม่ อี ยูน่ นั้ เปิดเผยว่าในประเทศทีส่ าม ดินแดนหรือเขตการปกครองใดใน
ประเทศที่สาม หรือองค์การระหว่างประเทศไม่สามารถรับประกันถึง
ระดับการคุม้ ครองทีเ่ พียงพอได้อกี ต่อไปตามความหมายตามอนุมาตรา 2
ของมาตรานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการทบทวนที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา 3 ของมาตรานี้ บทบัญญัตวิ ธิ ดี ำ� เนินการดังกล่าวจะต้องถูกรับ
ไปปฏิบัติโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา 2 ในมาตรา 93
ในกรณีจำ� เป็นเร่งด่วน คณะกรรมาธิการจะต้องรับบทบัญญัตวิ ธิ ี
ด� ำ เนิ น การที่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ ไ ปปฏิ บั ติ ทั น ที โ ดยสอดคล้ อ งกั บ
อนุมาตรา 3 ในมาตรา 93
6. คณะกรรมาธิการจะต้องเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือกับ
ประเทศทีส่ ามหรือองค์การระหว่างประเทศเพือ่ หาหนทางในการเยียวยา
สถานการณ์อันน�ำไปสู่การวินิจฉัยที่เกิดขึ้นตามอนุมาตรา 5
7. การวินจิ ฉัยตามอนุมาตรา 5 ของมาตรานีจ้ ะต้องไม่สง่ ผลเสีย
ต่อ การเคลื่ อนย้ ายข้อมูลไปยังประเทศที่สาม ดิ นแดนหรื อ เขตการ
ปกครองในประเทศทีส่ ามเป็นการเฉพาะหรือองค์การระหว่างประเทศที่
ถูกอ้างถึงตามมาตรา 46 ถึง 49
8. คณะกรรมาธิการจะต้องเผยแพร่รายการของประเทศที่สาม
ดินแดน และเขตการปกครองในประเทศทีส่ ามทีเ่ ฉพาะเจาะจงลงไป และ
องค์การระหว่างประเทศที่คณะกรรมาธิการได้วินิจฉัยแล้วว่าได้รับ
ประกันระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ หรือไม่รับประกันระดับการ
คุ้มครองข้อมูลที่เพียงพออีกต่อไปลงใน The Official Journal of the
European Union และเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการ
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9. ค�ำวินิจฉัยที่ถูกรับไปปฏิบัติโดยคณะกรรมาธิการตามหลัก
ของอนุมาตรา  6 ในมาตรา  25 ของค�ำสั่งที่ 95/46/EC จะยังคงมีผล
บั ง คั บ ใช้ จ นกระทั่ ง ถู ก แก้ ไข แทน หรื อ ยกเลิ ก โดยการวิ นิ จ ฉั ย ของ                 
คณะกรรมาธิการซึ่งรับมาโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา  3 หรือ 5 ของ
มาตรานี้
มาตรา 46 การเคลื่อนย้ายภายใต้การคุ้มครองตามสมควร
1. เมื่อไม่มีการวินิจฉัยตามอนุมาตรา 3 ในมาตรา 45 ผู้ควบคุม
หรือผู้ประมวลผลอาจเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม
หรือองค์การระหว่างประเทศเมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลได้จัดให้ม                ี
การคุ้มครองตามสมควรแล้วเท่านั้น และด้วยเงื่อนไขว่าสิทธิที่สามารถ
บังคับได้ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและการเยียวยาทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพส�ำหรับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลนั้นมีอยู่
2. การคุ้มครองตามสมควรดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 อาจ
ถูกจัดให้มีขึ้นได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการมอบอ�ำนาจจากหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลเป็นการเฉพาะ อันได้แก่
(a) ตราสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมายสามารถบังคับได้
ระหว่างหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจและหน่วยงาน
ต่าง ๆ
(b) กฎของบรรษัททีม่ ผี ลผูกพันโดยสอดคล้องกับมาตรา 49
(c) ข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการ     
รับมาโดยสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบที่ถูก          
อ้างถึงในอนุมาตรา 2 ในมาตรา 93
(d) ข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการ    
รับมาโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบดังที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา 2 ของมาตรา 93
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(e) จรรยาบรรณที่ผ่านการเห็นชอบแล้วตามมาตรา  40              
ร่วมกับข้อผูกพันทีม่ ผี ลผูกพันและบังคับได้ของผูค้ วบคุม
หรือผู้ประมวลผลในประเทศที่สามในการบังคับใช้การ
คุม้ ครองตามสมควรอันรวมถึงในประเด็นซึง่ เกีย่ วข้องกับ
สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลหรือ
(f) กลไกการรับรองตามมาตรา 42 ร่วมกับข้อผูกพันที่มีผล
ผูกพันและบังคับได้ของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลใน
ประเทศที่สามในการบังคับใช้การคุ้มครองตามสมควร
อันรวมถึงในประเด็นซึง่ เกีย่ วข้องกับสิทธิตา่ ง ๆ ของผูถ้ กู
ประมวลผลข้อมูล
3. การคุ้มครองตามสมควรที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 อาจ              
เป็นไปได้โดยอาศัยสิ่งดังต่อไปนี้โดยเฉพาะโดยที่ต้องได้อ�ำนาจจาก           
หน่วยงานก�ำกับดูแล อันได้แก่
(a) ข้ อ สั ญ ญาระหว่ า งผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลและ                      
ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือ
(b) บทเฉพาะกาลที่ จ ะแทรกเข้ า ไปในการจั ด การทาง                  
การบริหารระหว่างหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่สามารถบังคับได้
และมีผลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
4. หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลจะต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ก ลไกความเป็ น
มาตรฐานเดียวตามที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  63 ในกรณีที่ถูกอ้างอิงถึง
อนุมาตรา 3 ในมาตรานี้
5. การรับมอบอ�ำนาจโดยรัฐสมาชิกหรือหน่วยงานก�ำกับดูแล
ตามหลักของอนุมาตรา 2 ในมาตรา 26 ของค�ำสั่ง 95/46/EC จะยังคง
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มีผลจนกระทัง่ ถูกแก้ไข แทน หรือยกเลิกหากจ�ำเป็น โดยหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล การวินิจฉัยที่คณะกรรมาธิการรับมาตามหลักของอนุมาตรา 2 ใน
มาตรา  26 ของค�ำสั่งที่ 95/46/EC จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถูก
แก้ไข แทน หรือยกเลิกหากจ�ำเป็น โดยการวินจิ ฉัยของคณะกรรมาธิการ
ที่ถูกรับมาโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา 2 ของมาตรานี้
มาตรา 47 กฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องเห็นชอบกับกฎของบรรษัทที่มี
ผลผูกพันโดยสอดคล้องกับกลไกความเป็นมาตรฐานเดียวตามที่ให้ไว้ใน
มาตรา 63 โดยมีเงื่อนไขว่า
(a) มีผลผูกพันตามกฎหมายและบังคับใช้กับและถูกบังคับ
ใช้โดยสมาชิกทุกรายทีเ่ กีย่ วข้องในกลุม่ ของวิสาหกิจหรือ
กลุม่ ของกิจการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน อันรวมถึงลูกจ้าง
(b) ให้สิทธิที่สามารถบังคับได้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลอย่าง
เปิดเผยชัดเจนในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล และ
(c) บรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นที่ให้ไว้ในอนุมาตรา 2
2. กฎของบรรษัทที่มีผลผูกพันดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1          
จะต้องระบุเจาะจงลงไปดังนี้เป็นอย่างน้อย
(a) รายละเอียดโครงสร้างและสัญญาในกลุ่มวิสาหกิจหรือ
กลุ ่ ม ของกิ จ การที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจร่วมกันและของสมาชิกแต่ละราย
(b) การเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือชุดของการเคลื่อนย้ายอัน               
รวมถึงประเภทของของมูลส่วนบุคคล ชนิดของการ
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ประมวลผลและวัตถุประสงค์ ชนิดของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ และการระบุถึงประเทศที่สาม
ที่ถูกกล่าวถึง
(c) ลักษณะของการมีผลผูกพันตามกฎหมายทัง้ ภายใน และ
ภายนอก
(d) การบังคับใช้หลักการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การจ�ำกัดวัตถุประสงค์ การใช้ขอ้ มูลให้นอ้ ยทีส่ ดุ
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ถูกจ�ำกัด คุณภาพของข้อมูล
การคุ้มครองข้อมูลทั้งโดยการออกแบบและการตั้งค่า
มาตรฐาน มูลฐานทางกฎหมายของการประมวลผล          
การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลประเภทพิ เ ศษ
มาตรการในการรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
และเงื่อนไขจ�ำเป็นในส่วนของการเคลื่อนย้ายต่อไปยัง
หน่วยงานทีไ่ ม่ถกู ผูกพันโดยกฎของบรรษัททีม่ ผี ลผูกพัน
(e) สิทธิของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประมวลผล และแนวทางในการใช้สิทธิเหล่านั้นอัน
รวมถึงสิทธิทจี่ ะไม่อยูภ่ ายใต้การวินจิ ฉัยบนฐานของการ
ประมวลผลอัตโนมัติเท่านั้นอันรวมถึงการท�ำโพรไฟล์
โดยสอดคล้องกับมาตรา  22 สิทธิในการร้องเรียนต่อ
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจและต่อศาลที่มีอ�ำนาจ
ตัดสินคดีในรัฐสมาชิกโดยสอดคล้องกับมาตรา 79 และ
การได้รับการชดใช้และเมื่อเหมาะสมให้เป็นเงินชดเชย
ส�ำหรับการล่วงล�้ำกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน
(f) การยอมรับโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่ตั้งอยู่ใน          
ดินแดนของรัฐสมาชิกถึงการรับผิดต่อการล่วงล�ำ้ กฎของ
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บรรษัทที่มีผลผูกพันใด ๆ โดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้
ตั้งอยู่ในสหภาพ ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรับผิดไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หาก
พิสจู น์ได้วา่ สมาชิกรายดังกล่าวไม่ได้มสี ว่ นรับผิดชอบกับ
เหตุการณ์ซึ่งน�ำมาสู่ความเสียหายเท่านั้น
(g) วิ ธี ก ารที่ ข ้ อ มู ล ว่ า ด้ ว ยกฎของบรรษั ท ที่ มี ผ ลผู ก พั น               
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ว่าด้วยบทบัญญัตทิ ถี่ กู อ้างถึงในข้อ (d)
(e) และ (f) ของอนุมาตรานี้ถูกจัดหาให้ผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลเพิ่มเติมจากมาตรา 13 และ 14
(h) ภารกิจของเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลใด ๆ ก็ตามทีถ่ กู ระบุ
โดยสอดคล้องกับมาตรา 37 หรือบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการตรวจตราการปฏิบัติตามกฎ
ของบรรษัทที่มีผลผูกพันภายในกลุ่มของวิสาหกิจหรือ
กลุ ่ ม ของกิ จ การที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน เช่นเดียวกับการตรวจตรา การฝึกและ
การรับมือกับการร้องเรียน
(i) กระบวนการร้องเรียน
(j) กลไกภายในกลุ่มของวิสาหกิจหรือกลุ่มของกิจการที่มี
ส่วนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน เพื่อรับประกัน
กระบวนการยืนยันถึงการปฏิบัติตามกฎของบรรษัทที่มี
ผลผูกพัน กลไกดังกล่าวจะต้องรวมเอาการสอบทานการ
คุม้ ครองข้อมูลและวิธกี ารในการรับประกันถึงการด�ำเนิน
การแก้ไขเพื่อคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล ผลของการยืนยันดังกล่าวควรถูกสื่อสารไปยัง
บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ในข้ อ (k) และ            
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คณะกรรมการของวิ ส าหกิ จ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม กลุ ่ ม
วิสาหกิจหรือกลุ่มกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และเข้าถึงได้โดยการร้องขอไปยัง
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจ
(k) กลไกส�ำหรับการรายงานและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ กับกฎดังกล่าวและรายงานการเปลีย่ นแปลงไปยัง
หน่วยงานก�ำกับดูแล
(l) กลไกความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลเพือ่ รับประกัน
การปฏิบัติตามกฎของสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจหรือ
กลุม่ ของกิจการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท�ำให้ผลการยืนยันมาตรการดังที่ถูกอ้างถึง
ในข้อ (j) สามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
(m) กลไกส� ำ หรั บ รายงานไปถึ ง หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลถึ ง
เงือ่ นไขจ�ำเป็นทางกฎหมายใด ๆ ก็ตามทีส่ มาชิกของกลุม่
วิสาหกิจหรือกลุม่ ของกิจการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ท�ำร่วมกันซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจของประเทศที่สามที่มี
แนวโน้มจะได้รบั ผลในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการให้
หลักประกันทีเ่ กิดขึน้ จากกฎของบรรษัททีม่ ผี ลผูกพันและ
(n) การฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลตามสมควรกับ
พนักงานที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยถาวรหรือเป็น
ประจ�ำ
3. คณะกรรมาธิการอาจระบุเจาะจงถึงรูปแบบและกระบวนการ
ส� ำ หรั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งผู ้ ค วบคุ ม ผู ้ ป ระมวลผลและ              
หน่วยงานก�ำกับดูแลส�ำหรับกฎของบรรษัททีม่ ผี ลผูกพันตามความหมาย
ในมาตรานี้ บทบัญญัติวิธีด�ำเนินการจะต้องถูกรับมาโดยสอดคล้องกับ
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กระบวนการตรวจสอบดังที่ให้ไว้ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 93
มาตรา 48 การเคลือ่ นย้ายหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมายของสหภาพ
ค�ำตัดสินใด ๆ ของศาลหรือคณะตุลาการและการวินิจฉัยใด ๆ
โดยหน่วยงานบริหารในประเทศที่สามจ�ำเป็นต้องให้ผู้ควบคุมหรือผู้
ประมวลผลเคลือ่ นย้ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ าจเป็นทีย่ อมรับ
หรือบังคับได้ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามหากอยู่บนฐานของข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ เช่น สนธิสญ
ั ญาการช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันทีม่ ผี ลบังคับ
ระหว่างประเทศที่สามที่ร้องขอและสหภาพหรือรัฐสมาชิก โดยจะต้อง
ไม่ส่งผลเสียต่อเหตุผลต่าง ๆ ในการเคลื่อนย้ายตามบรรพนี้
มาตรา 49 การระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางส่วนส�ำหรับ
สถานการณ์เฉพาะ
1. เมือ่ ไม่มกี ารวินจิ ฉัยทีเ่ พียงพอตามอนุมาตรา 3 ในมาตรา 45
หรือการคุ้มครองตามสมควรตามมาตรา 46 อันรวมถึงกฎของบรรษัทที่
มีผลผูกพัน การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือ
องค์การระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไป
นี้เท่านั้น
(a) ผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลได้แสดงความยินยอมอย่างชัดเจน
ต่อการเคลือ่ นย้ายทีถ่ กู เสนอมาหลังจากได้รบั แจ้งข้อมูล
ถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายดังกล่าว                
ต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลอันเนื่องมาจากการขาดการ
วินิจฉัยที่เพียงพอและการคุ้มครองตามสมควร
(b) การเคลื่อนย้ายจ�ำเป็นต่อการบังคับสัญญาระหว่างผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลและผู้ควบคุมหรือการน�ำมาตรการ
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ก่อนท�ำสัญญาไปปฏิบัติตามค�ำขอของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล
(c) การเคลื่อนย้ายจ�ำเป็นส�ำหรับการตกลงท�ำสัญญาหรือ
บังคับสัญญาที่ตกลงท�ำระหว่างผู้ควบคุมและบุคคล
ธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องผู ้ ถู ก
ประมวลผลข้อมูล
(d) การเคลื่อนย้ายจ�ำเป็นเนื่องจากเหตุผลส�ำคัญด้านผล
ประโยชน์สาธารณะ
(e) การเคลื่อนย้ายจ�ำเป็นต่อการเริ่ม ใช้ หรือคุ้มครองการ
อ้างสิทธิตามกฎหมาย
(f) การเคลื่อนย้ายจ�ำเป็นส�ำหรับการคุ้มครองผลประโยชน์
อันเกี่ยวเนื่องถึงชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือ
บุคคลอื่น ๆ เมื่อผู้ถูกประมวลผลไม่สามารถให้การ
ยินยอมเองได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางกายภาพหรือทาง
กฎหมาย
(g) การเคลื่อนย้ายได้มาจากทะเบียนซึ่งมีเจตนาท�ำขึ้นเพื่อ
ให้ข้อมูลต่อสาธารณะโดยสอดคล้องกับกฎหมายของ
สหภาพและรัฐสมาชิกและทะเบียนดังกล่าวเปิดให้มกี าร
ปรึกษาหารือต่อสาธารณะเป็นการทั่วไปหรือโดยบุคคล
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์โดยชอบได้ แต่
ต้องอยู่ในขอบเขตที่ให้ไว้โดยกฎหมายของสหภาพหรือ
รัฐสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรึกษาหารือหรือ           
ตามเงื่อนไขในแต่ละกรณีเท่านั้น
เมื่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยไม่ ส ามารถเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ น                  
มาตรา  45 หรือ 46 อันรวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยกฎของบรรษัทที่มีผล
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ผูกพันและกระงับการใช้ข้อก�ำหนดนี้บางส่วนส�ำหรับสถานการณ์เฉพาะ
ดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 ของมาตรานี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ การ
เคลือ่ นย้ายไปยังประเทศทีส่ ามหรือองค์การระหว่างประเทศอาจเกิดขึน้
ได้เมื่อการเคลื่อนย้ายไม่เกิดซ�้ำ เกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลใน
จ�ำนวนจ�ำกัด จ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในด้านผลประโยชน์โดยชอบของผู้
ควบคุมซึ่งปฏิเสธมิได้และมิได้ส�ำคัญน้อยกว่าผลประโยชน์หรือสิทธิ
เสรีภาพของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล และผูค้ วบคุมได้ประเมินสถานการณ์
ถึงพฤติการณ์แวดล้อมการเคลื่อนย้ายข้อมูลและมีหลักในการประเมินที่
จัดให้มีการคุ้มครองตามสมควรในประเด็นของการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ผูค้ วบคุมจะต้องแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการเคลือ่ นย้ายไปถึงหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ผู้ควบคุมจะต้องแจ้งผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมถึงการ
เคลื่อนย้ายและผลประโยชน์โดยชอบอันปฏิเสธมิได้ที่ผู้ควบคุมต้องการ
ให้เกิดขึ้นนอกจากข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14
2. การเคลือ่ นย้ายข้อมูลตามข้อ (g) ของวรรคแรกในอนุมาตรา 1
จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวมทั้งหมดหรือข้อมูลส่วน
บุคคลประเภทนัน้ ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนเมือ่ ทะเบียนมีไว้ดว้ ยเจตนาใน
การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมแก่ผมู้ ผี ลประโยชน์โดยชอบ การเคลือ่ นย้ายจะต้อง
มีขนึ้ ได้โดยการร้องขอของบุคคลดังกล่าวหรือเมือ่ บุคคลดังกล่าวเป็นผูร้ บั
3. ข้อ (a), (b), และ (c) ในวรรคแรกของอนุมาตรา  1 และ        
วรรคสองของอนุมาตราดังกล่าวจะไม่บังคับใช้ก�ำกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
โดยหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจเพื่อใช้อ�ำนาจสาธารณะของตน
4. ผลประโยชน์สาธารณะดังทีถ่ กู อ้างถึงในข้อ (d) ของวรรคแรก
ในอนุมาตรา 1 ได้รบั การยอมรับโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
ที่มีอ�ำนาจเหนือผู้ควบคุม
5. ในกรณีที่ขาดการวินิจฉัยที่เพียงพอ สหภาพหรือรัฐสมาชิก
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อาจก�ำหนดขอบเขตของการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ
ที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศอย่างชัดเจน รัฐสมาชิกต้องแจ้ง              
คณะกรรมาธิการถึงมาตรการเฉพาะการดังกล่าว
6. ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลจะต้องจัดท�ำเอกสารรายละเอียด
การประเมินสถานการณ์อันรวมถึงการคุ้มครองตามสมควรดังที่ถูก               
อ้างถึงในวรรคสองของอนุมาตรา  1 ของมาตรานี้ลงไปในบันทึกที่ถูก           
อ้างถึงในมาตรา 30
มาตรา 50 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
ในกรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศที่ ส ามและองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศ คณะกรรมาธิการและหน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนที่เหมาะสม ดังนี้
(a) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ ช่วยให้การ
บังคับใช้บทบัญญัติทางกฎหมายมีประสิทธิภาพส�ำหรับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(b) จัดให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศใน
การบังคับบทบัญญัติทางกฎหมายส�ำหรับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอันรวมถึงการแจ้งเตือน การส่งต่อการ
ร้องเรียน ความช่วยเหลือในการสืบสวนและการแลก
เปลีย่ นข้อมูล ภายใต้การคุม้ ครองตามสมควรส�ำหรับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพพืน้ ฐานอืน่ ๆ
(c) มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นดังกล่าวโดยตรง
ในการปรึกษาหารือและกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการ
ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการบังคับใช้
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บทบัญญัติทางกฎหมายส�ำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
(d) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและจัดท�ำเอกสารรายละเอียด
บทบัญญัตทิ างกฎหมายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการปฏิบตั ิ อันรวมถึงการขัดกันแห่งเขตอ�ำนาจศาล
กับประเทศที่สาม

บรรพ 6
หน่วยงานก�ำกับดูแลอิสระ
หมวด 1
สถานะความเป็นอิสระ
มาตรา 51 หน่วยงานก�ำกับดูแล
1. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องจัดให้มีหน่วยงานสาธารณะอิสระ
ที่มีอ�ำนาจหนึ่งแห่งหรือมากกว่าเพื่อรับผิดชอบต่อการตรวจตราการ
บังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้โดยเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน              
ของบุคคลธรรมดาซึ่งสัมพันธ์กับการประมวลผลและเพื่อช่วยสนับสนุน
การไหลเวียนโดยเสรีของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหภาพ (“หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล”)
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องมีส่วนช่วยกับการ
บังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวทั่วทั้งสหภาพ ส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวนัน้ หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องร่วมมือซึง่ กันและกัน
โดยสอดคล้องกับบรรพ 7
187

GDPR ฉบับภาษาไทย

3. เมื่ อ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลมากว่ า หนึ่ ง แห่ ง ถู ก ตั้ ง ขึ้ น ในรั ฐ
สมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่ง รัฐสมาชิกดังกล่าวจะต้องระบุหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่จะเป็นตัวแทนหน่วยงานก�ำกับดูแลเหล่านั้นในคณะกรรมการและจะ
ต้ อ งเริ่ ม กลไกในการรั บ ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามกฎที่ เ กี่ ย วกั บ กลไก          
ความเป็นมาตรฐานเดียวดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  63 โดยหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจอื่น ๆ
4. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องแจ้งคณะกรรมาธิการถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายในแต่ละรัฐที่แต่ละรัฐรับมาปฏิบัติตามบรรพนี้โดยไม่ล่าช้า
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2018 และการแก้ไขใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กฎหมายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
มาตรา 52 ความเป็นอิสระ
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็น
อิสระโดยสมบูรณ์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจและใช้อำ� นาจโดยสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดนี้
2. ในการปฏิบัติภารกิจและใช้อ�ำนาจโดยสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดนี้ สมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องรักษาความ
เป็นอิสระจากจากอิทธิพลภายนอกไม่ว่าจะโดยตรงหรือไม่ก็ตาม และ
ต้องไม่ขอหรือรับการชี้น�ำจากผู้ใด
3. สมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องงดเว้นจาก
การกระท�ำใด ๆ ก็ตามซึ่งขัดกับหน้าที่ของตนและจะต้องไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการงานใด ๆ ก็ตามที่ขัดกับหน้าที่ของตนในระหว่างที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง ไม่ว่าจะได้ผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม
4. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องรับประกันว่าว่าหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลแต่ละแห่งนั้นได้รับทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคนิค การเงิน สถานที่
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และโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติภารกิจและใช้อ�ำนาจ
อย่างมีประสิทธิภาพ อันรวมถึงภารกิจที่ด�ำเนินการไปในบริบทของการ
ช่วยเหลือระหว่างกัน ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ
5. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องรับประกันว่าหน่วยงานก�ำกับดูแล
แต่ละแห่งเลือกและมีเจ้าหน้าที่ของตนเองซึ่งจะต้องอยู่ใต้อ�ำนาจสั่งการ
ของสมาชิกหน่วยงานก�ำกับดูแลเท่านั้น
6. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องต้องรับประกันว่าหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลแต่ละแห่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมทางการเงินทีจ่ ะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานและมี ง บประมาณสาธารณะรายปี ท                ี่
แยกมาเป็นของตน อันอาจเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดของรัฐ
หรือชาติ
มาตรา 53 เงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับสมาชิกหน่วยงานก�ำกับดูแล
1. รัฐสมาชิกจะต้องจัดการให้สมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ได้รับแต่งตั้งด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดย
- รัฐสภา
- รัฐบาล
- ประมุขของรัฐ หรือ
- หน่วยงานอิสระที่ได้รับความไว้วางใจให้ท�ำหน้าที่แต่งตั้ง
ภายใต้กฎหมายของรัฐสมาชิก
2. สมาชิกแต่ละรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ ประสบการณ์
และทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ�ำนาจ
3. หน้าที่ของสมาชิกแต่ละรายจะจบลงเมื่อครบวาระด�ำรง
ต�ำแหน่ง ลาออก หรือเกษียณอายุตามก�ำหนดโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
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ของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
4. สมาชิกจะถูกปลดในกรณีประพฤติมชิ อบอย่างร้ายแรงเท่านัน้
หรือหากสมาชิกไม่สามารถบรรลุเงือ่ นไขทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อีกต่อไป

ได้แก่

มาตรา 54  กฎว่าด้วยการตั้งหน่วยงานก�ำกับดูแล
1. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องก�ำหนดให้มสี งิ่ เหล่านีต้ ามกฎหมาย
(a) ที่ตั้งของหน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่ง
(b) คุณสมบัติและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ          
ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแล
แต่ละแห่ง
(c) กฎและกระบวนการส� ำ หรั บ การแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก ของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่ง
(d) ระยะเวลาของสมั ย การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของสมาชิ ก            
หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าสี่ปี
ยกเว้นส�ำหรับการแต่งตั้งครั้งแรกหลังวันที่ 24 เมษายน
2016 ซึง่ ในส่วนทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมีระยะเวลาสัน้ กว่าเมือ่
จ�ำเป็นต้องคุม้ ครองความเป็นอิสระของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลโดยการจัดกระบวนการแต่งตั้งให้เหลื่อมกัน
(e) การแสดงให้เห็นว่าสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแล
แต่ละแห่งมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกด�ำรงต�ำแหน่งซ�้ำ
ได้หรือไม่และหากรับต�ำแหน่งซ�้ำได้ จะสามารถมีสิทธิ
ด�ำรงต�ำแหน่งซ�้ำได้กี่สมัย
(f) เงือ่ นไขทีก่ ำ� กับพันธกรณีตา่ ง ๆ ของสมาชิกและเจ้าหน้าที่
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ของหน่วยงานก�ำกับดูแลแต่และแห่ง การห้ามการปฎิบตั ิ
การงานและการรับผลประโยชน์ที่ขัดกับการท�ำหน้าที่
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในระหว่างและหลังการด�ำรงต�ำแหน่ง
และขัดกับกฎก�ำกับการยุติการจ้างงาน
2. สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะ
ต้องมีภาระในการท�ำตามการรักษาความลับทางวิชาชีพโดยสอดคล้อง
กับกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก ทั้งในระหว่างและหลังจากการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง โดยค�ำนึงถึงข้อมูลลับใด ๆ ก็ตามที่เป็นที่รับรู้ต่อสมาชิก
และเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจหรือใช้อ�ำนาจของตน ระหว่างที่
ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าทีว่ า่ ด้วยการรักษาความลับทางวิชาชีพจะบังคับใช้กบั
การรายงานถึงการละเมิดข้อก�ำหนดนี้โดยบุคคลธรรมดาเป็นการเฉพาะ
ด้วย
หมวด 2
อ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจ และอ�ำนาจ
มาตรา 55 อ�ำนาจหน้าที่
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องมีอ�ำนาจหน้าที่ใน          
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการใช้อ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นทางการโดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดนีใ้ นดินแดนของรัฐสมาชิก
ของตน
2. เมื่อการประมวลผลถูกด�ำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณะ              
ที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักในข้อ (c) หรือ
(e) ของอนุมาตรา  1 ในมาตรา  6 หน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐสมาชิก                
ทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีอำ� นาจหน้าที่ ในกรณีดงั กล่าวมาตรา 56 จะไม่บงั คับใช้
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3. หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับ
การปฏิ บั ติ ก ารประมวลผลของศาลที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นกระบวนการ
ยุติธรรม
มาตรา 56 อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลหลัก
1. หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลสถานประกอบการหลั ก หรื อ สถาน
ประกอบการหนึ่งเดียวของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักส�ำหรับการ
ประมวลผลข้ามพรมแดนทีด่ ำ� เนินการโดยผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลโดย
สอดคล้องกับกระบวนการที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา  60 ซึ่งจะต้องไม่ส่ง
ผลเสียใดต่อมาตรา 55
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
รับมือการร้องเรียนทีถ่ กู ยืน่ มาหรือการละเมิดข้อก�ำหนดนีท้ อี่ าจเป็นไปได้
โดยการระงับการบังคับใช้อนุมาตรา 1 หากประเด็นหลักสัมพันธ์กบั สถาน
ประกอบการในรัฐสมาชิกทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยูเ่ ท่านัน้ หรือมีผลกระ
ทบอย่างเห็นได้ชดั ต่อผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลในรัฐสมาชิกทีส่ ถานประกอบ
การตั้งอยู่เท่านั้น
3. ในกรณีที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 2 ของมาตรานี้ หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลจะต้องแจ้งข้อมูลว่าด้วยประเด็นดังกล่าวไปยังหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลหลักโดยไม่ล่าช้าภายในระยะเวลาสองสัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง
ข้อมูลหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักจะต้องวินิจฉัยว่าจะรับมือกรณีดังกล่าว
โดยสอดคล้องกับกระบวนการที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา 60 หรือไม่ โดย
พิจารณาร่วมกับว่ามีสถานประกอบการของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
ในรัฐสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแลได้รบั แจ้งข้อมูลหรือไม่โดยละเอียด
4. เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักวินิจฉัยแล้วว่าจะรับมือกรณี          
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ดังกล่าว กระบวนการที่ถูกก�ำหนดไว้ในมาตรา  60 จะมีผลบังคับใช้           
หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักทีแ่ จ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักอาจ
ส่งร่างค�ำวินิจฉัยให้กับหน่วยงานก�ำกับดูแลหลัก หน่วยงานก�ำกับดูแล
หลักจะต้องพิจารณาร่างดังกล่าวร่วมด้วยโดยละเอียดอย่างถึงที่สุดเมื่อ
เตรียมร่างการวินิจฉัยดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 3 ของมาตรา 60
5. เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักวินิจฉัยว่าจะไม่รับมือกรณี                  
ดังกล่าว หน่วยงานก�ำกับดูแลทีแ่ จ้งข้อมูลให้กบั หน่วยงานก�ำกับดูแลหลัก
จะต้องรับมือกับกรณีดังกล่าวโดยสอดคล้องกับมาตรา 61 และ 62
6. หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักจะต้องเป็นคู่เจรจาแต่เพียงผู้เดียว
กับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลส�ำหรับการประมวลผลข้ามพรมแดน
มาตรา 57 ภารกิจ
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องปฏิบตั ภิ ารกิจดังต่อไปนี้
ในดินแดนของตน โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อภารกิจอื่น ๆ ที่ระบุไว้
ในข้อก�ำหนดนี้
(a) ตรวจตราและบังคับการปรับใช้ข้อก�ำหนดนี้
(b) ส่งเสริมการตระหนักรู้ของสาธารณะและความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยง กฎ การคุ้มครองและสิทธิที่เกี่ยวกับ
การประมวลผล กิจกรรมทีเ่ จาะจงไปยังผูเ้ ยาว์จะต้องได้
รับความสนใจเป็นการเฉพาะ
(c) แนะน� ำ รั ฐ สภาแห่ ง ชาติ รั ฐ บาล และสถาบั น และ               
หน่วยงานอืน่ ๆ ถึงมาตรการทางกฎหมายและทางการ
บริหารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ธรรมดาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล โดย
สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐสมาชิก
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(d) ส่งเสริมการตระหนักรูถ้ งึ พันธกรณีภายใต้ขอ้ ก�ำหนดนีใ้ ห้
กับผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล
(e) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลภายใต้ข้อก�ำหนดนี้แก่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเมื่อ
ถูกร้องขอ และร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลในรัฐ
สมาชิกอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุผลเช่นนั้นเมื่อเห็นสมควร
(f) จัดการกับค�ำร้องทีย่ นื่ โดยผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลหรือโดย
หน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมโดยสอดคล้องกับมาตรา 
80 และสืบสวนในประเด็นหลักของค�ำร้องในขอบเขต
ตามสมควรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผล
ของการสืบสวนต่อผูร้ อ้ งเรียนภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการสืบสวนนอกเหนือไปจากที่
ต้องการให้เป็นแต่ตน้ หรือการปฏิบตั กิ ารร่วมกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่น ๆ หากจ�ำเป็น
(g) ให้ความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและการให้
ความช่วยเหลือระหว่างกันกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั แิ ละการบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนด
นี้ให้เป็นมาตรฐานเดียว
(h) จัดการด�ำเนินการสืบสวนว่าด้วยการปรับใช้ขอ้ ก�ำหนดนี้
อันรวมถึงทีเ่ กิดขึน้ จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลอื่นหรือหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจอื่น
(i) ตรวจตราความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงตราบเท่าทีค่ วามเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารและแนวทางการประกอบธุรกิจ
(j) รับเอาข้อสัญญามาตรฐานดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 8
ของมาตรา 28 และข้อ (d) ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 46
มาบังคับใช้
(k) จัดท�ำและรักษารายการทีเ่ กีย่ วกับเงือ่ นไขจ�ำเป็นส�ำหรับ
การประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูล
ตามอนุมาตรา 2 ของมาตรา 36
(l) ให้คำ� แนะน�ำว่าด้วยปฏิบตั กิ ารประมวลผลดังทีถ่ กู อ้างถึง
ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 36
(m) สนับสนุนให้มีการจัดท�ำจรรยาบรรณตามอนุมาตรา  1
ในมาตรา  40 และจัดให้มีการเสนอความเห็นและการ             
เห็นชอบต่อจรรยาบรรณดังกล่าวที่จะท�ำให้เกิดการ
คุ้มครองที่เหมาะสมตามอนุมาตรา 5 ของมาตรา 40
(n) สนับสนุนการจัดตั้งกลไกการรับรองการคุ้มครองข้อมูล
และการจัดท�ำตราและเครื่องหมายการคุ้มครองข้อมูล
ตามอนุมาตรา  1 ในมาตรา  42 และการรับรองเกณฑ์
การรับรองตามอนุมาตรา 5 ในมาตรา 42
(o) ด�ำเนินการทบทวนการรับรองเป็นระยะๆ ที่ออกโดย
สอดคล้องกับอนุมาตรา 7 ในมาตรา 42 หากบังคับได้
(p) ร่างและเผยแพร่เกณฑ์ส�ำหรับการรับรองอ�ำนาจแก่
หน่วยงานส�ำหรับการตรวจตราจรรยาบรรณตามมาตรา 
41 และส�ำหรับหน่วยงานรับรองตามมาตรา 43
(q) จัดการด�ำเนินการรับรองอ�ำนาจของหน่วยงานส�ำหรับ
ตรวจตราจรรยาบรรณตามมาตรา 41 และส�ำหรับหน่วย
งานรับรองตามมาตรา 43
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(r) ให้อำ� นาจข้อสัญญามาตรฐานและบทเฉพาะกาลดังทีถ่ กู
อ้างถึงในอนุมาตรา 3 ของมาตรา 46
(s) ให้ ค วามเห็ น ชอบกฎของบรรษั ท ที่ มี ผ ลผู ก พั น ตาม        
มาตรา 47
(t) มีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมของคณะกรรมการ
(u) เก็บรักษาบันทึกภายในว่าด้วยการละเมิดข้อก�ำหนดนี้
และมาตรการที่ ถู ก น� ำ มาปฏิ บั ติ โ ดยสอดคล้ อ งกั บ
อนุมาตรา 2 ในมาตรา 58 และ
(v) ท�ำให้ภารกิจอืน่ ๆ ซึง่ สัมพันธ์กบั การคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลลุล่วง
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องช่วยให้การยื่นค�ำร้อง
ดังทีถ่ กู อ้างถึงในข้อ (f) ของอนุมาตรานีเ้ ป็นไปโดยง่าย โดยมาตรการเช่น
แบบยื่นค�ำร้องที่สามารถกรอกได้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ห้าม
การสื่อสารด้วยวิธีอื่น
3. การปฏิบตั กิ ารกิจของหน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้อง
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยส�ำหรับผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลและเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูล
หากบังคับได้
4. หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลอาจเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มเท่ า ที                ่
เหมาะสมตามค่าใช้จา่ ยในการบริหารหรือปฏิเสธจะปฏิบตั ติ ามค�ำขอเมือ่
ค�ำขอไม่มีมูลอย่างชัดแจ้งหรือเกินกว่าเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
ลักษณะเฉพาะทีซ่ ำ�้ ซ้อนอย่างชัดเจน หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องรับภาระ
ในการแสดงถึงลักษณะเฉพาะที่ไม่มีมูลหรือเกินกว่าเหตุอย่างชัดเจน         
ของค�ำร้อง
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มาตรา 58 อ�ำนาจ
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องมีอำ� นาจในการสืบสวน
ดังต่อไปนี้ทั้งหมด อันประกอบด้วย
(a) ออกค�ำสัง่ กับผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลและหากบังคับได้
ผู้แทนของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเพื่อจัดหาข้อมูล
ใดๆ ก็ตามที่จ�ำเป็นส�ำหรับหน่วยงานก�ำกับดูแลในการ
ปฏิบัติภารกิจ
(b) ด�ำเนินการสืบสวนในรูปแบบการตรวจสอบการคุม้ ครอง
ข้อมูล
(c) ด�ำเนินการทบทวนการรับรองทีอ่ อกตามอนุมาตรา 7 ใน
มาตรา 42
(d) แจ้งผู้ควบคุมถึงการละเมิดข้อก�ำหนดนี้ที่อ้างว่าเกิดขึ้น
(e) ด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดและข้อมูลทั้งหมดที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติ
ภารกิจ
(f) ด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงสถานที่ใด ๆ ก็ตาม
ของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล อันรวมถึงอุปกรณ์และ
เครือ่ งมือประมวลผลใด ๆ ก็ตามโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
ของสหภาพและรัฐสมาชิก
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องมีอ�ำนาจในการแก้ไข
การกระท�ำผิดดังต่อไปนี้ ได้แก่
(a) ตั ก เตื อ นผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลถึ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ประมวลผลที่เจตนาให้เกิดข้นว่ามีแนวโน้มจะละเมิด
บทบัญญัติในข้อก�ำหนดนี้
(b) ต� ำ หนิ โ ทษผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลที่ ป ฏิ บั ติ ก าร
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ประมวลผลละเมิดข้อก�ำหนดนี้
(c) ออกค�ำสั่งกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในการปฏิบัติ
ตามค�ำขอของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้สิทธิของตน
ตามข้อก�ำหนดนี้
(d) ออกค�ำสั่งกับผู้ควบคุมหรือประมวลผลให้จัดการท�ำให้
ปฏิ บั ติ ก ารประมวลผลเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นข้ อ
ก�ำหนดนี้ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงและในเวลาที่เฉพาะ
เจาะจงตามที่เห็นสมควร
(e) ออกค�ำสั่งกับผู้ควบคุมให้สื่อสารกับผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลถึงการล่วงล�้ำข้อมูล
(f) ก�ำหนดขอบเขตชัว่ คราวหรือโดยสมบูรณ์ตอ่ การประมวล
ผลอันรวมถึงการห้าม
(g) ออกค�ำสั่งให้มีการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
จ�ำกัดการประมวลผลตามมาตรา 16 17 และ 18 และ
แจ้งถึงผู้รับที่ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นถูกเปิดเผยตาม
อนุมาตรา 2 ในมาตรา 17 และมาตรา 19
(h) ยกเลิกการรับรองหรือออกค�ำสั่งให้หน่วยงานรับรอง
ยกเลิกการรับรองที่ออกตามมาตรา  42 และ 43 หรือ
ออกค�ำสั่งให้หน่วยงานรับรองไม่ออกการรับรองให้หาก
ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขจ�ำเป็นส�ำหรับการได้รบั การรับรอง
อีกต่อไป
(i) ก�ำหนดใช้โทษปรับทางปกครองตามมาตรา 83 โดยเพิม่ เติม
หรือแทนที่มาตรการต่าง ๆ ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรานี้
โดยขึ้นกับพฤติการณ์แล้วแต่กรณี
(j) ออกค�ำสัง่ ระงับการไหลเวียนข้อมูลไปยังผูร้ บั ในประเทศ
ที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ
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3. หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลแต่ ล ะแห่ ง จะต้ อ งมี อ� ำ นาจในการ
อนุญาตและให้ค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
(a) แนะน�ำผู้ควบคุมโดยสอดคล้องกับกระบวนการปรึกษา
หารือก่อนการประมวลผลดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 36
(b) ให้ความเห็นต่อรัฐสภาแห่งชาติ รัฐบาลของรัฐสมาชิก
หรือสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ โดยสอดคล้องกับ
กฎหมายของรัฐสมาชิกเช่นเดียวกับต่อสาธารณะใน
ประเด็นใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลไม่ว่าจะเริ่มด้วยหน่วยงานก�ำกับดูแลเองหรือด้วย
ค�ำขอจากผู้อื่น
(c) ให้อำ� นาจการประมวลผลตามทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 5
ของมาตรา 36 หากกฎหมายของรัฐสมาชิกก�ำหนดไว้วา่
จ�ำเป็นต้องมีการอนุญาตก่อนด�ำเนินการประมวลผล
(d) ให้ความเห็นและการเห็นชอบกับร่างจรรยาบรรณตาม
อนุมาตรา 5 ในมาตรา 40
(e) รับรองอ�ำนาจหน่วยงานรับรองตามมาตรา 43
(f) ให้การรับรองและการเห็นชอบกับเกณฑ์ส�ำหรับการ
รับรองโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา 5 ในมาตรา 42
(g) รับเอาข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา 8 ของมาตรา 28 และข้อ (d) ของอนุมาตรา 2
ในมาตรา 46 มาใช้
(h) ให้ อ� ำ นาจข้ อ สั ญ ญาตามที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ในข้ อ (a) ของ
อนุมาตรา 3 ในมาตรา 46
(i) ให้อำ� นาจการจัดการทางการบริหารดังทีถ่ กู อ้างอิงถึงใน
ข้อ (b) ของอนุมาตรา 3 ในมาตรา 46
199

GDPR ฉบับภาษาไทย

(j) ให้ความเห็นชอบกับกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพันตาม
มาตรา 47
4. การใช้อ�ำนาจที่หน่วยงานก�ำกับดูแลได้รับมอบหมายมาตาม
มาตรานีจ้ ะต้องอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองตามสมควร อันรวมถึงการเยียวยา
ตามกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และกระบวนการอันควรแห่ง
กฎหมายดังทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายของสหภาพและรัฐสมาชิกโดยสอดคล้อง
กับกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป
5. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องก�ำหนดไว้ในกฎหมายให้หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลจะต้องมีอ�ำนาจในการน�ำกรณีการละเมิดข้อก�ำหนดนี้เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจทางยุตธิ รรมและเริม่ หรือ
มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกระบวนการทางกฎหมายเมื่อเห็นสมควร เพื่อ
บังคับตามบทบัญญัติในข้อก�ำหนดนี้
6. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องก�ำหนดไว้ในกฎหมายให้หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนาจเพิ่มเติมดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1, 2 และ 3
การใช้อ�ำนาจดังกล่าวจะต้องไม่ท�ำให้การปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
ตามบรรพ 7 เสียหาย
มาตรา 59 การรายงานกิจกรรม
หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องจัดเตรียมรายงานประจ�ำปี
ซึง่ อาจรวมเอารายการของประเภทการละเมิดทีถ่ กู แจ้งและประเภทของ
มาตรการที่ถูกด�ำเนินการโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา  2 ในมาตรา  58
รายงานเหล่านัน้ จะถูกส่งต่อไปยังรัฐสภาแห่งชาติ รัฐบาลและหน่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้ถกู ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐสมาชิก รายงานจะ
ต้องถูกท�ำให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการ
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บรรพ 7
ความร่วมมือและความเป็นมาตรฐานเดียว
หมวด 1
ความร่วมมือ
มาตรา 60 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักและ
หน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสอดคล้องกับมาตรานี้ในความพยายามบรรลุ
ฉันทามติ หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ จะ
ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักอาจขอหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการช่วยเหลือระหว่างกันตามมาตรา  61 และอาจ
ด�ำเนินการปฏิบัติการร่วมตามมาตรา 62 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อด�ำเนิน
การสืบสวนหรือเพื่อตรวจตราการน�ำมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุม
หรือผู้ประมวลผลที่ตั้งอยู่ในรัฐสมาชิกอื่นไปปฏิบัติ
3. หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
อื่นที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรงโดยไม่
ล่าช้า หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักจะต้องยื่นร่างค�ำวินิจฉัยไปยังหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขอความเห็นและการพิจารณาถึงมุมมอง
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ที่ควรมี
4. เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานใดได้
แสดงออกถึงการคัดค้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีเหตุผล
รองรับต่อร่างค�ำวินิจฉัยภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์หลังจากเข้าปรึกษา
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หารือโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา 3 ของมาตรานี้ หน่วยงานก�ำกับดูแล
หลักหากไม่ปฏิบัติตามการคัดค้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ             
มีเหตุผลรองรับ หรือให้ความเห็นว่าการคัดค้านไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าวโดยตรงหรือไม่มีเหตุผลรองรับแล้วจะต้องส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่
กลไกความเป็นมาตรฐานเดียวดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 63
5. เมื่ อ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลหลั ก เจตนาจะปฏิ บั ติ ต ามการ
คัดค้านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรงและมีเหตุผลรองรับแล้ว
หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลหลั ก จะต้ อ งส่ ง ร่ า งค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ ท บทวนแก้ ไข
เรียบร้อยแล้วไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขอความเห็น
ร่างค�ำวินจิ ฉัยทีท่ บทวนแก้ไขแล้วจะต้องเข้าสูก่ ระบวนการทีถ่ กู อ้างอิงถึง
ในอนุมาตรา 4 ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์
6. เมื่ อ ไม่ มี ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งใดคั ด ค้ า นร่ า ง                
ค�ำวินจิ ฉัยทีถ่ กู ส่งโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักภายในระยะเวลาทีถ่ กู อ้าง
ถึงในอนุมาตรา 4 และ 5 หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถือว่าเห็นด้วยกับร่างค�ำวินิจฉัยดังกล่าวและถูก
ผูกพันโดยร่างค�ำวินิจฉัยนั้น
7. หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักจะต้องรับเอาการวินจิ ฉัยมาปฏิบตั ิ
และแจ้งต่อสถานประกอบการหลักหรือสถานประกอบการหนึง่ เดียวของ
ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลตามแต่กรณี และแจ้งข้อมูลของการวินจิ ฉัยที่
เป็นประเด็นดังกล่าวอันรวมถึงสรุปข้อเท็จจริงและหลักการและเหตุผล
ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องและคณะกรรมการ หน่วยงานก�ำกับดูแลทีร่ บั ค�ำร้องจะต้องแจ้ง
ข้อมูลว่าด้วยการวินิจฉัยดังกล่าวให้กับผู้ร้องเรียน
8. เมื่ อ ค� ำ ร้ อ งถู ก ยกหรื อ ปฏิ เ สธโดยการระงั บ การบั ง คั บ ใช้                
ข้อก�ำหนดนี้บางส่วนตามอ�ำนาจในอนุมาตรา 7 หน่วยงานก�ำกับดูแลที่
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รับค�ำร้องจะต้องรับค�ำวินจิ ฉัยมาปฏิบตั แิ ละแจ้งผูร้ อ้ งเรียนและแจ้งข้อมูล
ไปยังผู้ควบคุมถึงกรณีดังกล่าว
9. เมือ่ หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องว่าจะยกหรือปฏิเสธบางส่วนของค�ำร้องและด�ำเนิน
การกับส่วนอืน่ ๆ ของค�ำร้อง จะต้องรับเอาค�ำวินจิ ฉัยทีแ่ ยกกันไปด�ำเนิน
การส�ำหรับแต่ละส่วนของประเด็นปัญหาดังกล่าว หน่วยงานก�ำกับดูแล
หลักจะต้องรับเอาค�ำวินิจฉัยไปปฏิบัติส�ำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินการโดยสัมพันธ์กับผู้ควบคุม จะต้องแจ้งไปยังสถานประกอบการ
หลักหรือสถานประกอบการหนึ่งเดียวของผู้ควบคุมและประมวลผลใน
ดินแดนของรัฐสมาชิกและจะต้องแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีดังกล่าว ในขณะที่
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อผู้ร้องเรียนจะต้องรับค�ำวินิจฉัย
ส�ำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกหรือปฏิเสธค�ำร้องของผู้ร้องเรียน                  
ดังกล่าวไปปฏิบัติและจะต้องแจ้งถึงการปฏิบัติดังกล่าวไปยังผู้ร้องเรียน
และแจ้งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในกรณีดังกล่าว
10. หลังจากได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยจากหน่วยงานก�ำกับดูแลหลัก
ตามอนุมาตรา  7 และ 9 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องด�ำเนิน
มาตรการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับรับประกันการปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลในบริบทของสถานประกอบการทั้งหมด
ของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในสหภาพ ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล         
จะต้องแจ้งถึงมาตรการที่ด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยต่อ
หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักที่จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมีเหตุที่จะพิจารณาว่า 
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ         
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น จะต้องบังคับใช้
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มาตรการเร่งด่วนตามมาตรา 66
12. หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นภายใต้มาตรานี้ระหว่างกันโดยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน
มาตรา 61 ความช่วยเหลือระหว่างกัน
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และความช่วยเหลือแก่กันเมื่อน�ำข้อก�ำหนดนี้ไปปฏิบัติและบังคับใช้ใน
แนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และน�ำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อการ
ร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ความช่วยเหลือ
ระหว่างกันจะต้องครอบคลุมการขอข้อมูลและมาตรการก�ำกับดูแลต่างๆ  
เช่ น การขอด� ำ เนิ น การเพื่ อ รั บ อนุ ญ าตและปรึ ก ษาหารื อ ก่ อ นการ               
ประมวลผล การตรวจจับและสืบสวน เป็นการเฉพาะ
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องด�ำเนินมาตรกการที่
จ�ำเป็นต้องมีเพื่อตอบสนองต่อค�ำขอจากหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นโดย           
ไม่ล่าช้าหากไม่มีเหตุอันควรและอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน
หลั ง จากได้ รั บ ค� ำ ขอ มาตรการดั ง กล่ า วอาจรวมการส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องในประเด็นว่าด้วยการด�ำเนินการสอบสวนไว้ด้วย
3. การขอความช่วยเหลือจะต้องมีข้อมูลที่จ�ำเป็นอันรวมถึง
วัตถุประสงค์และเหตุผลของการขอ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันจะต้องใช้          
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกขอมาเท่านั้น
4. หน่วยงานก�ำกับดูแลที่รับค�ำขอจะต้องไปม่ปฏิเสธค�ำขอ            
เว้นแต่
(a) หน่วยงานดังกล่าวไม่มอี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็น
หลักของค�ำขอหรือมาตรการที่ถูกร้องขอให้ด�ำเนินการ
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(b) การปฏิบัติตามค�ำขอจะน�ำไปสู่การละเมิดข้อก�ำหนดนี้
หรือกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกทีม่ อี ำ� นาจเหนือ
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่รับค�ำขอดังกล่าว
5. หน่วยงานก�ำกับดูแลทีร่ บั ค�ำขอจะต้องแจ้งข้อมูลของผลหรือ
ความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อค�ำขอแล้ว
แต่กรณี หน่วยงานก�ำกับดูแลที่รับค�ำขอจะต้องให้เหตุผลส�ำหรับการ
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค�ำขอตามอนุมาตรา 4
6. โดยทัว่ ไปแล้วหน่วยงานก�ำกับดูแลทีร่ บั ค�ำขอจะต้องให้ขอ้ มูล
ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นขอด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบ
มาตรฐาน
7. หน่วยงานก�ำกับดูที่รับค�ำขอจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ก็ตามที่หน่วยงานดังกล่าวด�ำเนินการตาม
ค�ำขอความช่วยเหลือระหว่างกัน หน่วยงานก�ำกับดูแลอาจตกลงกันถึง
กฎในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานส�ำหรับค่าใช้จ่ายเฉพาะ
อันเป็นผลจากการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันภายใต้เหตุการณ์อนั เป็น
ข้อยกเว้น
8. เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลมิได้จัดหาข้อมูลตามที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา  5 ของมาตรานี้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับค�ำขอจาก              
หน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น หน่วยงานก�ำกับดูแลที่ขออาจรับเอามาตรการ
คุ้มครองชั่วคราวบนดินแดนของรัฐสมาชิกไปปฏิบัติโดยสอดคล้องกับ
อนุมาตรา  1 ในมาตรา  55 ในกรณีดังกล่าวจะถือว่ามีความจ�ำเป็น             
เร่งด่วนในการปฏิบัติตามอนุมาตรา  1 ในมาตรา  66 และจ�ำเป็นต้องมี
ค�ำวินจิ ฉัยทีม่ ผี ลผูกพันอย่างเร่งด่วนจากคณะกรรมการตามอนุมาตรา 2
ในมาตรา 66
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9. คณะกรรมาธิการอาจระบุเจาะจงถึงรูปแบบและกระบวนการ
ส�ำหรับการช่วยเหลือระหว่างกันที่ถูกอ้างถึงในมาตรานี้และการจัดข้อ
ตกลงส� ำ หรั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล โดยวิ ธี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะหว่ า ง               
หน่วยงานก�ำกับดูแล และระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลกับคณะกรรมการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีมาตรฐานดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  6 ของ
มาตรานี้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติวิธีปฏิบัติ บทบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ดังกล่าวจะต้องถูกรับมาใช้โดยสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบทีถ่ กู
อ้างถึงในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 93
มาตรา 62 การปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานก�ำกับดูแล
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องจัดการด�ำเนินการ
ปฏิบตั กิ ารร่วมต่าง ๆ เช่น การสืบสวนร่วมและการร่วมบังคับใช้มาตรการ
ที่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐสมาชิกอื่น ๆ มี
ส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเห็นสมควร
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องมีสทิ ธิเข้า
ร่วมในปฏิบตั กิ ารร่วมเมือ่ ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลมีสถานประกอบการ
ในรัฐสมาชิกมากว่าหนึ่งแห่งหรือเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนมาก
อย่างมีนัยส�ำคัญในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐมีแนวโน้มจะได้รับผล
กระทบอย่างชัดเจนจากปฏิบัติการประมวลผล หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มี
อ�ำนาจหน้าที่ตามอนุมาตรา  1 หรือ 4 ของมาตรา  56 จะต้องเชิญ               
หน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐมามีส่วนในปฏิบัติการร่วม
และต้องตอบสนองต่อค�ำขอของหน่วยงานก�ำกับดูแลโดยไม่ล่าช้า
3. หน่วยงานก�ำกับดูแลอาจมอบหมายอ�ำนาจอันรวมถึงอ�ำนาจ
ในการสืบสวนให้กับสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งถูกส่งมา
เพือ่ ช่วยเหลือปฏิบตั ภิ ารกิจจากหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ในปฏิบตั กิ ารร่วม
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โดยสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐสมาชิกหรือตราบเท่าทีก่ ฎหมายของรัฐ
สมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เป็นแม่งานอนุญาต หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลอาจอนุญาตให้สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งมาช่วยปฏิบัติภารกิจ
จากหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ให้ใช้อำ� นาจในการสืบสวนโดยสอดคล้องกับ
กฎหมายของรัฐสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีส่ ง่ ก�ำลังมาช่วยปฏิบตั ิ
ภารกิจ อ�ำนาจในการสืบสวนดังกล่าวอาจถูกใช้ภายใต้การก�ำกับและเมือ่
มีสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เป็นแม่งานอยู่ด้วย
เท่านั้น สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่ส่งก�ำลังมาช่วย
ปฏิบัติภารกิจจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐสมาชิกของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เป็นแม่งาน
4. เมือ่ เจ้าหน้าทีท่ ถี่ กู ส่งมาเพือ่ ช่วยปฏิบตั ภิ ารกิจจากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่นปฏิบัติการในรัฐสมาชิกอื่น รัฐสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่เป็นแม่งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด
อันรวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดย              
เจ้าหน้าทีใ่ นระหว่างปฏิบตั กิ ารโดยสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐสมาชิก
ที่เป็นเจ้าของดินแดนที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติการอยู่ โดยสอดคล้อง
กับอนุมาตรา 1
5. รัฐสมาชิกที่เป็นเจ้าของดินแดนที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นจะ
ต้องแก้ไขความเสียหายดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่สามารถบังคับใช้ได้กับ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากเจ้าหน้าทีข่ องตน รัฐสมาชิกของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่ส่งก�ำลังมาช่วยปฏิบัติภารกิจที่เจ้าหน้าที่ของตนได้สร้างความ            
เสียหายต่อบุคคลใด ๆ ในดินแดนของรัฐสมาชิกอื่นจะต้องชดใช้ให้กับ               
รัฐสมาชิกนั้นเต็มจ�ำนวนที่ได้จ่ายให้กับบุคคลที่มีสิทธิในผลประโยชน์                
ดังกล่าว
6. ในกรณีทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในอนุมาตรา 1 รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้อง              
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งดเว้นจากการเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐสมาชิกอื่นที่เกี่ยวกับความ            
เสียหายซึ่งถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 4 โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อการ
ใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ของหน่วยงานก�ำกับดูแลเองโดยสัมพันธ์กบั การใช้สทิ ธิของ
บุคคลที่สาม และโดยข้อยกเว้นในอนุมาตรา 5
7. เมื่อเจตนาให้มีการปฏิบัติการร่วมขึ้นแล้วและมีหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ มิได้ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทใี่ ห้ไว้ใน
ประโยคที่ 2 ของอนุมาตรา 2 ในมาตรานี้ภายในหนึ่งเดือน หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอืน่ ๆ อาจรับเอามาตรการเฉพาะกาลในดินแดนของรัฐสมาชิก
ของตนมาใช้โดยสอดคล้องกับมาตรา  55 ในกรณีดังกล่าวจะต้องถือว่า
เป็นไปตามเงือ่ นไขของความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบตั ติ ามอนุมาตรา 1
ในมาตรา 66 และจ�ำเป็นต้องมีความเห็นหรือการวินิจฉัยเร่งด่วนซึ่งมีผล
ผูกพันจากคณะกรรมการตามอนุมาตรา 2 ในมาตรา 66
หมวด 2
ความเป็นมาตรฐานเดียว
มาตรา 63 กลไกความเป็นมาตรฐานเดียว
เพื่อมีส่วนช่วยให้การบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้เป็นไปในมาตรฐาน
เดียวทั่วทั้งสหภาพ หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องร่วมมือระหว่างกันและ
ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงโดยผ่านกลไก
ความเป็นมาตรฐานเดียวตามที่ระบุไว้ในหมวดนี้
มาตรา 64 ความเห็นของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการจะต้องออกความเห็นเมือ่ หน่วยงานก�ำกับดูแล
ทีม่ อี ำ� นาจแสดงเจตนาจะรับมาตรการใดๆ ดังทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ มาปฏิบตั ิ
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เพื่อให้บรรลุผลเช่นนั้น หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจจะต้องสื่อสารไป
ถึงคณะกรรมการเกี่ยวกับร่างค�ำวินิจฉัย เมื่อ
(a) มีเป้าหมายในการรับรายการปฏิบัติการประมวลผล
จ� ำ เป็ น ต้ อ งผ่ า นเงื่ อ นไขจ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การประเมิ น
สถานการณ์ผลกระทบการคุม้ ครองข้อมูลตามอนุมาตรา 
4 ในมาตรา 35 มาใช้
(b) เกีย่ วข้องกับเนือ้ หาส�ำคัญตามอนุมาตรา 7 ในมาตรา 40
เพื่อพิจารณาว่าร่างจรรยาบรรณหรือการแก้ไขหรือการ
เพิ่มเติมจรรยาบรรณเป็นไปตามข้อก�ำหนดนี้หรือไม่
(c) มีเป้าหมายเพือ่ เห็นชอบเกณฑ์สำ� หรับการรับรองอ�ำนาจ
หน่วยงานสาธารณะตามอนุมาตรา 3 ในมาตรา 41 หรือ
หน่วยงานรับรองตามอนุมาตรา 3 ในมาตรา 43
(d) มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ก� ำ หนดข้ อ สั ญ ญาคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล
มาตรฐานดังที่ถูกอ้างถึงในข้อ (d) ของอนุมาตรา 2 ใน
มาตรา 46 และอนุมาตรา 8 ในมาตรา 28
(e) มีเป้าหมายเพื่อให้อ�ำนาจข้อสัญญาดังที่ถูกอ้างถึงในข้อ
(a) ของอนุมาตรา 3 ในมาตรา 46 หรือ
(f) มีเป้าหมายเพือ่ เห็นชอบกฎของบรรษัททีม่ ผี ลผูกพันตาม
เจตนาของมาตรา 47
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลใด ๆ ประธานคณะกรรมการหรือคณะ
กรรมาธิการอาจขอให้คณะกรรมการตรวจสอบประเด็นการบังคับใช้
ทั่วไปหรือประเด็นที่มีผลในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐโดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการได้มาซึง่ ความเห็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ หน่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ ี
อ�ำนาจมิได้ปฏิบัติตามพันธกรณีส�ำหรับการช่วยเหลือระหว่างกันโดย
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สอดคล้องกับมาตรา  61 หรือส�ำหรับการปฏิบัติการร่วมโดยสอดคล้อง
กับมาตรา 62
3. ในกรณีที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  1 และ 2 คณะกรรมการ                      
จะต้องออกความเห็นถึงประเด็นปัญหาที่ถูกส่งมายังคณะกรรมการ               
ภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการยังไม่มีความเห็นในประเด็นเดียวกันนั้น
ความเห็นดังกล่าวจะต้องถูกรับไปปฏิบัติภายในแปดสัปดาห์โดยอาศัย
เสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจขยาย                      
เพิม่ เติมได้อกี หกสัปดาห์โดยพิจารณาถึงความซับซ้อนของประเด็นปัญหา
ดังกล่าวร่วมด้วยโดยละเอียด ในประเด็นของร่างค�ำวินิจฉัยดังที่ถูกอ้าง
ถึงในอนุมาตรา 1 ซึง่ จะต้องเป็นทีร่ บั รูก้ นั ในหมูส่ มาชิกของคณะกรรมการ
โดยทั่วกันโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา  5 แล้ว หากไม่มีสมาชิกรายใด
คั ด ค้ า นร่ า งดั ง กล่ า วภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสมตามที่ ป ระธาน                     
คณะกรรมการได้ชี้ให้เห็นแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกเห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัย
4. หน่วยงานก�ำกับดูแลและคณะกรรมการจะต้องสื่อสารโดย    
ไม่ล่าช้าด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบมาตรฐานส�ำหรับข้อมูล                 
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงอันรวมถึงการสรุปข้อเท็จจริง              
ร่างค�ำวินิจฉัย เหตุผลที่ท�ำให้การประกาศใช้มาตรการดังกล่าวจ�ำเป็น
ตามแต่กรณี และมุมมองของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. ประธานคณะกรรมการจะต้องแจ้งข้อมูลโดยไม่ล่าช้าด้วย             
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
(a) สมาชิกคณะกรรมการและคณะกรรมาธิการ ถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นนั้น ๆ ที่ถูกสื่อสารมาโดยใช้
รู ป แบบมาตรฐาน เมื่ อ จ� ำ เป็ น กองเลขานุ ก ารของ                 
คณะกรรมการจะต้องจัดหาบทแปลของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงในประเด็นนั้น ๆ
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(b) หน่วยงานก�ำกับดูแลที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 และ 2
และคณะกรรมาธิ ก ารที่ อ อกความเห็ น และเผยแพร่          
ความเห็นนั้น ตามแต่กรณี
6. หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจจะต้องไม่รับร่างค�ำวินิจฉัยที่
ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 มาใช้ภายในช่วงเวลาทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 3
7. หน่วยงานก�ำกับดูแลที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 จะต้อง
พิจารณาถึงความเห็นของคณะกรรมการร่วมด้วยโดยละเอียดถึงที่สุด
และจะต้องสือ่ สารไปยังประธานคณะกรรมการด้วยวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์
ภายในสองสัปดาห์หลังจากได้รับความเห็นว่าหน่วยงานก�ำกับดูแล                    
ดังกล่าวยังคงยืนยันตามร่างค�ำวินิจฉัยหรือแก้ไขและหากมีการแก้ไข                 
ร่างค�ำวินิจฉัย โดยให้ใช้เป็นรูปแบบมาตรฐาน
8. อนุมาตรา 1 ในมาตรา 65 จะบังคับใช้เมื่อหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลทีเ่ กีย่ วข้องแจ้งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 7 ของมาตรานีว้ า่ หน่วยงานก�ำกับดูแลไม่มเี จตนา
จะปฏิบตั ติ ามความเห็นของคณะกรรมการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดย
ให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นดังกล่าว
มาตรา 65 การระงับข้อพิพาทโดยคณะกรรมการ
1. เพื่อรับประกันถึงการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้อย่างถูกต้องและ
มีมาตรฐานเดียวกันในกรณีต่าง ๆ ทุกกรณี คณะกรรมการต้องรับเอา             
ค�ำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันมาปฏิบัติในกรณีดังต่อไปนี้
(a) ในกรณีที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 4 ของมาตรา 60 เมื่อ
หน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องได้มขี อ้ คัดค้านทีเ่ กีย่ วข้อง
ในประเด็นดังกล่าวโดยตรงและมีเหตุผลรองรับต่อร่าง
ค�ำวินิจฉัยของหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักหรือหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลหลักปฏิเสธการคัดค้านดังกล่าวโดยถือว่า              
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ไม่อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่มีเหตุผล
รองรับโดยเฉพาะอย่างอย่างในกรณีที่ว่าเกิดการละเมิด
ข้อก�ำหนดนี้หรือไม่
(b) เมื่ อ มี มุ ม มองที่ ขั ด แย้ ง กั น ว่ า หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลที่
เกี่ยวข้องหน่วยงานใดมีอ�ำนาจต่อที่ท�ำการหลัก
(c) เมือ่ หน่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ อี ำ� นาจมิได้ขอความเห็นจาก
คณะกรรมการในกรณีที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 ของ
มาตรา 64 หรือไม่ปฏิบตั ติ ามความเห็นของคณะกรรมการ
ทีอ่ อกภายใต้มาตรา 64 ในกรณีดงั กล่าวหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมาธิการอาจ
สื่อสารในประเด็นดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
2. ค�ำวินิจฉัยที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 จะต้องถูกรับมาปฏิบัติ
ภายในหนึ่ ง เดื อ นหลั ง จากที่ ป ระเด็ น ส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วถู ก ส่ ง ไปให้
คณะกรรมการตัดสินและมีการลงความเห็นด้วยเสียงข้างมากสองในสาม
ของคณะกรรมการ ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายได้อีกหนึ่งเดือนโดย
พิจารณาถึงความซับซ้อนของประเด็นดังกล่าวด้วย ค�ำวินิจฉัยที่ถูก
อ้างถึงในอนุมาตรา  1 จะต้องมีเหตุผลรองรับและระบุเจาะจงลงไปยัง
หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลเหล่านั้น
3. เมื่อคณะกรรมการสามารถรับเอาค�ำวินิจฉัยมาปฏิบัติได้
ภายในระยะเวลาที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  2 คณะกรรมการจะต้องรับ        
ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวมาปฏิบัติภายในสองสัปดาห์นับจากสิ้นสุดระยะเวลา
สองเดื อ นที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ในอนุ ม าตรา  2 โดยอาศั ย เสี ย งข้ า งมากใน                         
คณะกรรมการ เมื่อเสียงในคณะกรรมการแบ่งเป็นสองฝ่ายเท่ากัน               
การรับข้อวินิจฉัยจะถูกตัดสินโดยคะแนนเสียงของประธาน
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4. หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เ กี่ยวข้อ งจะต้ อ งไม่ รั บค� ำ วิ นิจฉั ย                  
ว่าด้วยประเด็นส�ำคัญที่ถูกส่งไปยังคณะกรรมการภายใต้อนุมาตรา  1              
ในระหว่างช่วงเวลาที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 2 หรือ 3
5. ประธานคณะกรรมการจะต้องแจ้งค�ำวินิจฉัยที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา 1 ไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ล่าช้าหากไม่มี
เหตุ อั น ควร คณะกรรมการจะต้ อ งแจ้ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไปยั ง คณะ
กรรมาธิการด้วย ค�ำวินจิ ฉัยต้องถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการ
โดยไม่ลา่ ช้าหลังจากทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลได้รบั แจ้งถึงค�ำวินจิ ฉัยสุดท้าย
ดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 6
6. หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลหลั ก หรื อ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลที                      ่
รั บ ค� ำ ร้ อง ตามแต่ก รณี จะต้องรับค�ำวินิจ ฉั ย สุ ดท้ า ยตามหลั ก ของ                  
ค�ำวินิจฉัยในอนุมาตรา 1 ของมาตรานี้โดยไม่ล่าช้าหากไม่มีเหตุอันควร
และโดยช้าที่สุดคือภายในหนึ่งเดือนหลังจากคณะกรรมการได้แจ้ง                   
ค�ำวินิจฉัยมา  หน่วยงานก�ำกับดูแลหลักหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลที                         ่
รับค�ำร้อง ตามแต่กรณี จะต้องแจ้งข้อมูลไปยังคณะกรรมการถึงวันที่               
ค�ำวินิจฉัยสุดท้ายถูกแจ้งไปยังผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลและผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลตามล�ำดับ ค�ำวินิจฉัยสุดท้ายของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกรับมาปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขอื่นที่ถูกก�ำหนดไว้ใน
อนุมาตรา 7, 8 และ 9 ของมาตรา 60 ค�ำวินิจฉัยสุดท้ายจะถูกอ้างไปถึง
ค�ำวินจิ ฉัยทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรานี้ และจะระบุเจาะจงว่า
ค�ำวินิจฉัยที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตราดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
คณะกรรมการโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา  5 ของมาตรานี้ ค�ำวินิจฉัย
สุดท้ายจะต้องมีค�ำวินิจฉัยที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรานี้แนบ
ไปด้วย
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มาตรา 66 กระบวนวิธีพิจารณาอย่างเร่งด่วน
1. เมื่ อ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาว่า มี ค วาม
จ�ำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลภายใต้เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น หน่วยงานก�ำกับดูแล
อาจรับเอามาตรการคุ้มครองชั่วคราวซึ่งมีเจตนาในการสร้างผลทาง
กฎหมายในดิ น แดนของตนโดยมี ร ะยะเวลาของความสมบู ร ณ์ ต าม
กฎหมายที่แน่ชัดซึ่งจะต้องไม่เกินสามเดือน มาปฏิบัติได้ทันทีโดยอาศัย
การระงับการบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดนีบ้ างส่วนจากกลไกความเป็นมาตรฐาน
เดียวที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 63, 64 และ 65 หรือกระบวนการที่ถูกอ้างถึง
ในมาตรา  60 หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องสื่อสารถึงมาตรการดังกล่าว
และเหตุผลในการรับมาปฏิบตั ไิ ปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการโดยไม่ล่าช้า
2. เมือ่ หน่วยงานก�ำกับดูแลได้ดำ� เนินมาตรการตามอนุมาตรา 1
และพิจารณาว่ามาตรการสุดท้ายจ�ำเป็นต่อการรับมาปฏิบัติ หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอาจขอความเห็นโดยเร่งด่วนหรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันโดย
เร่งด่วนจากคณะกรรมการได้ โดยให้เหตุผลส�ำหรับการขอความเห็น             
หรือค�ำวินิจฉัยดังกล่าว
3. หน่วยงานก�ำกับดูแลใด ๆ อาจขอความเห็นเร่งด่วนหรือ               
ค�ำวิ นิ จ ฉัย เร่ งด่ วนที่มีผลผูก พันตามแต่กรณีจากคณะกรรมการเมื่ อ                 
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจมิได้ด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ที่จ�ำเป็นเร่งด่วนในการด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล โดยให้เหตุผลส�ำหรับการขอความเห็นหรือ
ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวซึ่งรวมถึงส�ำหรับความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติ
4. ความเห็นเร่งด่วนหรือค�ำวินิจฉัยเร่งด่วนที่มีผลผูกพันที่ถูก
อ้างถึงในอนุมาตรา 2 และ 3 ของมาตรานี้จะต้องถูกรับมาปฏิบัติภายใน
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สองสัปดาห์โดยอาศัยเสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการโดยการ
ระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางส่วนตามอนุมาตรา 3 ในมาตรา  64
และอนุมาตรา 2 ในมาตรา 65
มาตรา 67 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
คณะกรรมาธิการอาจรับเอาบทบัญญัติวิธีปฏิบัติที่มีขอบเขต
ทั่วไปเพื่อระบุเจาะจงลงไปถึงการจัดข้อตกลงส�ำหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลโดยวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล และระหว่าง
หน่วยงานก�ำกับดูแลกับคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบ
มาตรฐานที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 64
บทบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ อ าจถู ก รั บ ไปปฏิ บั ติ โ ดยสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการตรวจสอบที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 93
หมวด 3
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลยุโรป
มาตรา 68 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลยุโรป
1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลยุโรป (“คณะกรรมการ”) ถูก
ตั้งขึ้นตามข้อก�ำหนดนี้ในฐานะของหน่วยงานหนึ่งของสหภาพและมี
สภาพนิติบุคคล
2. ประธานคณะกรรมการจะเป็นผู้แทนคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยหัวหน้าของหน่วยงาน
ก� ำ กั บ ดู แ ลหน่ ว ยงานหนึ่ ง จากรั ฐ สมาชิ ก แต่ ล ะรั ฐ และที่ ป รึ ก ษาการ
คุ้มครองข้อมูลยุโรปหรือผู้แทนของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐและที่ปรึกษาการ
คุ้มครองข้อมูลยุโรป
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4. เมือ่ มีหน่วยงานก�ำกับดูแลมากกว่าหนึง่ แห่งทีร่ บั ผิดชอบการ
ตรวจตราการบังคับใช้บทบัญญัติตามข้อก�ำหนดนี้ในรัฐสมาชิก จะต้อง
แต่งตั้งผู้แทนร่วมโดยสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐสมาชิกดังกล่าว
5. คณะกรรมาธิการจะต้องมีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
การประชุมของคณะกรรมการโดยไม่มีสิทธิออกเสียง คณะกรรมาธิการ
จะต้องก�ำหนดให้มผี แู้ ทน ประธานคณะกรรมการจะต้องสือ่ สารกับคณะ
กรรมาธิการถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
6. ในกรณีทถี่ กู อ้างถึงในมาตรา 65 ทีป่ รึกษาการคุม้ ครองข้อมูล
ยุโรปจะมีสิทธิออกเสียงเฉพาะกับการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ            
และกฎที่สามารถบังคับใช้กับสถาบัน หน่วยงาน ส�ำนักงาน และองค์กร
ต่าง ๆ ของสหภาพที่สอดคล้องกับสาระส�ำคัญของข้อก�ำหนดนี้
มาตรา 69 ความเป็นอิสระ
1. คณะกรรมการจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระเมือ่ ปฏิบตั ิ
ภารกิจหรือใช้อ�ำนาจของตนตามมาตรา 70 และ 71
2. คณะกรรมการจะต้องไม่ขอและไม่ปฏิบัติตามการชี้น�ำจาก          
ผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจของตน โดยจะต้องไม่ส่งผลเสีย              
ใด ๆ ต่อค�ำขอของคณะกรรมาธิการดังทีถ่ กู อ้างถึงในข้อ (b) ในอนุมาตรา 
1 และ 2 ของมาตรา 70
มาตรา 70 ภารกิจของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการจะต้องรับประกันถึงการปรับใช้ข้อก�ำหนดนี้
อย่างเป็นมาตรฐานเดียว เพื่อให้บรรลุผลเช่นนั้นคณะกรรมการจะต้อง
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้ ไม่วา่ จะด้วยการริเริม่ ด้วยตนเองหรือโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมาธิการเมื่อเกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรง
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(a) ตรวจตราและรั บ ประกั น การปรั บ ใช้ ข ้ อ ก� ำ หนดนี้ ใ ห้               
เป็นไปอย่างถูกต้องในกรณีต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในมาตรา 64 และ 65 โดยไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อหน่วย
งานก�ำกับดูแลในระดับชาติ
(b) ให้ค�ำแก่ปรึกษาคณะกรรมาธิการในประเด็นใด ๆ ก็ตาม
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหภาพ
อันรวมถึงว่าด้วยการแก้ไขข้อก�ำหนดนีใ้ ด ๆ ทีถ่ กู เสนอมา
(c) ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ ค ณะกรรมาธิ ก ารถึ ง รู ป แบบและ
กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ควบคุม
ผู้ประมวลผลและหน่วยงานก�ำกับดูแลส�ำหรับกฎของ
บรรษัทที่มีผลผูกพัน
(d) ออกแนวทาง ข้อเสนอแนะ และวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
การลบการเชื่อมโยง ส�ำเนา  หรือการท�ำซ�้ำข้อมูลจาก
บริการสื่อสารที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะดังที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา 2 ของมาตรา 17
(e) ตรวจสอบประเด็นปัญหาใด ๆ ก็ตามทีค่ รอบคลุมถึงการ
ปรับใช้ขอ้ ก�ำหนดนี้ และออกแนวทาง ข้อเสนอแนะ และ
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนการปรับใช้ข้อก�ำหนดนี้
อย่างเป็นมาตรฐานเดียว ไม่ว่าจะโดยการริเริ่มของคณะ
กรรมการเองหรือจากค�ำขอของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง
หรือจากค�ำขอของคณะกรรมาธิการ
(f) ออกแนวทาง ข้ อ เสนอแนะ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด                  
โดยสอดคล้องกับข้อ (e) ของอนุมาตรานีส้ ำ� หรับการระบุ
เพิม่ เติมถึงเกณฑ์และเงือ่ นไขส�ำหรับการวินจิ ฉัยบนฐาน
ของการท�ำโพรไฟล์ตามอนุมาตรา 2 ในมาตรา 22
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(g) ออกแนวทาง ข้อเสนอแนะ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
สอดคล้องกับข้อ (e) ของอนุมาตรานี้ส�ำหรับการพิสูจน์
ความผิดในการล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลและก�ำหนดถึง
“ความล่ า ช้ า โดยไม่ มี เ หตุ อั น ควร” ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ใน
อนุมาตรา 1 และ 2 ในมาตรา 33 และส�ำหรับเงื่อนไข
เฉพาะบางประการที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจ�ำเป็น
ต้องแจ้งเกี่ยวกับการล่วงล�้ำข้อมูล
(h) ออกแนวทาง ข้อเสนอแนะ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
สอดคล้องกับข้อ (e) ของอนุมาตรานี้ดังที่สถานการณ์
การล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิด
ความเสีย่ งในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา
ดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 34
(i) ออกแนวทาง ข้อเสนอแนะ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
สอดคล้องกับข้อ (e) ของอนุมาตรานีส้ ำ� หรับวัตถุประสงค์
ในการระบุเพิ่มเติมถึงเกณฑ์และเงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับ
การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานของกฎของ
บรรษั ท ที่ มี ผ ลผู ก พั น ซึ่ ง ผู ้ ค วบคุ ม ยึ ด ถื อ และกฎของ
บรรษัทที่มีผลผูกพันซึ่งผู้ประมวลผลยึดถือ และว่าด้วย
เงื่อนไขจ�ำเป็นเพิ่มเติมอื่นใดส�ำหรับการรับประกันการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 47
(j) ออกแนวทาง ข้อเสนอแนะ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
สอดคล้องกับข้อ (e) ในอนุมาตรานี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การระบุเพิม่ เติมถึงเกณฑ์และเงือ่ นไขจ�ำเป็นส�ำหรับการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักของอนุมาตรา  1
ในมาตรา 49
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(k) จัดท�ำแนวทางส�ำหรับหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปรับใช้มาตรการที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1, 2, 3            
ในมาตรา  58 และวางรูปแบบค่าปรับทางปกครองตาม
มาตรา 83
(l) ทบทวนการบังคับใช้แนวทาง ข้อเสนอแนะ และการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดตามที่ถูกอ้างถึงในข้อ (e) และ (f) ใน
สถานการณ์จริง
(m) ออกแนวทาง ข้อเสนอแนะ และการปฏิบัติที่ดีที่สุด             
โดยสอดคล้องกับข้อ (e) ของอนุมาตรานี้ส�ำหรับการ            
จัดตัง้ กระบวนการร่มวส�ำหรับการรายงานผลการละเมิด
ข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดตั้งกระบวนการร่วมส�ำหรับ
การรายงานผลการละเมิดข้อก�ำหนดนี้ตามอนุมาตรา 2
ในมาตรา 54 ส�ำหรับบุคคลธรรมดา
(n) สนับสนุนการจัดท�ำจรรยาบรรณและการจัดตั้งกลไก
รับรองการคุ้มครองข้อมูลและตราและเครื่องหมายการ
คุ้มครองข้อมูลตามมาตรา 40 และ 42
(o) ด�ำเนินกระบวนการรับรองอ� ำ นาจหน่ วยงานรั บรอง               
และการทบทวนเป็นระยะของหน่วยงานดังกล่าวตาม
มาตรา 43 และจัดท�ำทะเบียนสาธารณะส�ำหรับหน่วยงาน
ตามอนุมาตรา  6 ในมาตรา  43 และผู้ควบคุมหรือ                       
ผู ้ ป ระมวลผลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองอ� ำ นาจซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ น
ประเทศที่สามตามอนุมาตรา 7 ของมาตรา 42
(p) ระบุเจาะจงถึงเงื่อนไขจ�ำเป็นที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 3
ในมาตรา  43 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อรับรองอ�ำนาจ         
หน่วยงานรับรองภายใต้มาตรา 42
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(q) ให้ความเห็นว่าด้วยเงือ่ นไขจ�ำเป็นส�ำหรับการรับรองตาม
ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  8 ในมาตรา  42 ต่อคณะ
กรรมาธิการ
(r) ให้ ค วามเห็ น ว่ า ด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ ต ามที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ใน
อนุมาตรา 7 ในมาตรา 12 ต่อคณะกรรมาธิการ
(s) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการเพือ่ ประเมินสถานการณ์
ถึงระดับของการคุ้มครองในประเทศที่สามหรือองค์การ
ระหว่ า งประเทศว่ า เพี ย งพอหรื อ ไม่ อั น รวมถึ ง การ
ประเมินสถานการณ์วา่ ในประเทศทีส่ าม ดินแดนหรือเขต
การปกครองทีเ่ ฉพาะเจาะจงลงไปภายในประเทศทีส่ าม
หรือองค์การระหว่างประเทศไม่สามารถรับประกันถึง
การคุม้ ครองทีเ่ พียงพอได้อกี ต่อไป คณะกรรมการจะต้อง
จัดการงานเอกสารที่จ�ำเป็นทั้งหมดอันรวมถึงหนังสือ
โต้ตอบกับรัฐบาลประเทศที่สามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศทีส่ าม ดินแดนหรือเขตการปกครองทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงลงไปในประเทศที่สาม หรือหนังสือโต้ตอบกับ
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุผลเช่นนั้น
(t) ออกความเห็นว่าด้วยร่างค�ำวินจิ ฉัยของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลตามกลไกความเป็นมาตรฐานเดียวที่ถูกอ้างถึงใน
อนุมาตรา  1 ในมาตรา  64 ในประเด็นเนื้อหาที่ถูกส่ง
มาตามอนุมาตรา 2 ในมาตรา 46 และออกค�ำวินิจฉัยที่
มีผลผูกพันตามมาตรา 65 ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ถูกอ้างถึง
ในมาตรา 66
(u) ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีและการ
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ปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลต่าง ๆ
(v) ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมและช่วยให้การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรบุคคลระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลต่าง ๆ และ
รวมถึงระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลกับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลในประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศเป็น
ไปได้โดยง่ายเมื่อเห็นสมควร
(w) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและงานเอกสารว่าด้วย          
ข้อกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลและการปฏิบัติกับ
หน่วยงานก�ำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลทั่วโลก
(x) ให้ความเห็นว่าด้วยจรรยาบรรณซึ่งถูกร่างขึ้นมาเพื่อใช้
ในระดับสหภาพตามอนุมาตรา 9 ของมาตรา 40 และ
(y) รักษาทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของค�ำวินจิ ฉัยโดยหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลและศาลว่าด้วยประเด็นที่ถูกจัดการโดยใช้
กลไกความเป็นมาตรฐานเดียวซึง่ เข้าถึงได้โดยสาธารณะ
2. เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารขอค� ำ ปรึ ก ษาจากคณะกรรมการ                  
คณะกรรมการอาจชี้ให้เห็นขีดจ�ำกัดด้านเวลาได้โดยพิจารณาถึงความ              
เร่งด่วนของประเด็นปัญหาร่วมด้วยโดยละเอียด
3. คณะกรรมการจะต้องส่งต่อความเห็น แนวทาง ข้อเสนอแนะ
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ท่ี สุ ด ไปยั ง คณะกรรมาธิ ก ารและกองงานที่ ไ ด้ รั บ                     
มอบหมาย ดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  93 และท�ำให้สิ่งเหล่านั้นเข้าถึงได้
โดยสาธารณะ
4. คณะกรรมการจะต้องปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายทีม่ ผี ลประโยชน์
และให้โอกาสในการแสดงความเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อ    
เห็นสมควร คณะกรรมการจะต้องท�ำให้ผลของกระบวนการปรึกษาหารือ
เข้าถึงได้โดยสาธารณะและจะต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อมาตรา 76
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มาตรา 71 การรายงาน
1. คณะกรรมการจะต้องจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีในประเด็น
ของการคุม้ ครองบุคคลธรรมดาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผล
ภายในสหภาพ และในประเทศที่สามและองค์การระหว่างประเทศเมื่อ
เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง รายการจะต้องถูกท�ำให้เป็น
สาธารณะและส่งต่อไปยังสภายุโรป ทีป่ ระชุมยุโรป และคณะกรรมาธิการ
2. รายงานประจ� ำ ปี จ ะต้ อ งรวมเอาการทบทวนแนวทาง                  
ข้อเสนอแนะและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ถูกอ้างถึงในข้อ (l) ของอนุมาตรา 1
ในมาตรา  70 เช่ น เดี ย วกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ มี ผ ลผู ก พั น ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง ใน
มาตรา 65
มาตรา 72 กระบวนการ
1. คณะกรรมการจะต้องมีค�ำวินิจฉัยโดยเสียงข้างมากของ
สมาชิก เว้นแต่ว่าข้อก�ำหนดนี้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2. คณะกรรมการจะต้องรับเอากฎของกระบวนการของตนไป
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมากสองในสามของสมาชิกและจัดการการปฏิบตั กิ าร
ด้วยตนเอง
มาตรา 73 ประธานคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการจะต้องเลือกประธานคณะกรรมการและ                
รองประธานอีกสองคนจากสมาชิกคณะกรรมการด้วยเสียงข้างมาก
2. ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งของประธานคณะกรรมการคือ
ห้าปี และสามารถต่ออายุการท�ำงานได้หนึ่งครั้ง
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(a) จัดประชุมคณะกรรมการและเตรียมวาระการประชุม
(b) แจ้ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ ค ณะกรรมการรั บ มาปฏิ บั ติ ต าม
มาตรา 65 ไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(c) รับประกันว่าการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการจะ
เป็นไปอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกลไกความเป็นมาตรฐานเดียวที่ถูกอ้างถึง
ในมาตรา 63
2. คณะกรรมการจะต้องวางแนวทางการแบ่งภาระงานระหว่าง
ประธานคณะกรรมการและรองประธานไว้ในกฎว่าด้วยกระบวนการ
ด�ำเนินการของคณะกรรมการ
มาตรา 75 กองเลขานุการ
1. คณะกรรมการจะต้องมีกองเลขานุการซึง่ ถูกจัดหามาให้โดยที่
ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลยุโรป
2. กองเลขานุการจะต้องปฏิบตั ภิ ารกิจโดยการชีน้ ำ� ของประธาน
คณะกรรมการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
3. พนั ก งานของที่ ป รึ ก ษาการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ยุ โรปที่ มี ส ่ ว น
เกีย่ วข้องในการด�ำเนินการด�ำเนินภารกิจทีค่ ณะกรรมการได้รบั มอบหมาย
มาโดยข้อก�ำหนดนีจ้ ะอยูใ่ นสายการบังคับบัญชาทีแ่ ยกขาดจากพนักงาน
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินภารกิจทีท่ ปี่ รึกษาการคุม้ ครองข้อมูลยุโรป
ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการและที่ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลยุโรปจะต้อง
จัดท�ำและเผยแพร่บนั ทึกความเข้าใจอันส่งผลให้มาตรานีถ้ กู น�ำไปปฏิบตั ิ
ก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันในความร่วมมือ และสามารถบังคับใช้กบั พนักงาน
ของที่ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลยุโรปที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนิน
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ภารกิจที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายโดยข้อก�ำหนดนี้
5. กองเลขานุการจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล การบริหารจัดการและการเดินทางให้กับคณะกรรมการ
6. กองเลขานุการจะต้องรับผิดชอบต่อสิง่ เหล่านีเ้ ป็นการเฉพาะ
ได้แก่
(a) กิจการตามปกติทั่วไปของคณะกรรมการ
(b) การสื่อสารระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการ
(c) การสื่อสารกับสถาบันอื่น ๆ และกับสาธารณะ
(d) การใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับการสื่อสารภายใน
และภายนอก
(e) การแปลข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ โดยตรง
(f) การจัดเตรียมและติดตามผลการประชุมของคณะกรรมการ
(g) จัดเตรียมร่างและเผยแพร่ความเห็น ค�ำวินิจฉัยว่าด้วย
การระงับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล และ
เอกสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการรับมาปฏิบัติ
มาตรา 76 การรักษาความลับ
1. การปรึกษาหารือของคณะกรรมการจะต้องเป็นความลับเมือ่
คณะกรรมการเห็นว่าจ�ำเป็นดังที่บัญญัติไว้ในกฎว่าด้วยกระบวนการ
2. การเข้าถึงเอกสารที่ถูกส่งมายังคณะกรรมการ ผู้ช�ำนาญการ
และผูแ้ ทนของบุคคลทีส่ ามจะต้องถูกก�ำกับโดยข้อก�ำหนดที่ (EC) 1049/
2001 ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป3
3 Regulation (EC) No. 1049/2001 of the European Parliament and of the

Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament,
Council and Commission documents (OJ L 145, 31.5.2001, p. 43).
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บรรพ 8
การเยียวยา ความรับผิด และโทษ
มาตรา 77 สิทธิในการยื่นค�ำร้องต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
1. ผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ทุ ก คนจะมี สิ ท ธิ ใ นการยื่ น ค� ำ ร้ อ ง             
ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสมาชิกที่เป็นถิ่นพ�ำนัก
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล สถานที่ท�ำงานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล           
หรือสถานที่ที่การละเมิดถูกอ้างว่าเกิดขึ้น หากผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
พิจารณาแล้วว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตนละเมิดข้อ
ก�ำหนดนี้ โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อการเยียวยาทั้งทางปกครอง
และกระบวนการยุติธรรม
2. หน่วยงานก�ำกับดูแลที่รับค�ำร้องจะต้องแจ้งข้อมูลต่อผู้ร้อง          
ว่าด้วยความคืบหน้าและผลของการร้องเรียนอันรวมถึงความเป็นไปได้
ของการเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 78
มาตรา 78 สิทธิในการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามกระบวนการ
ยุติธรรมจากหน่วยงานก�ำกับดูแล
1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ละรายจะต้องมีสิทธิในการ
เยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรมจากค�ำวินิจฉัยที่มีผล
ผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนจากหน่วยงานก�ำกับดูแล โดยจะ
ต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อการเยียวยาทางปกครองหรือการเยียวยานอก
กระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ
2. ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลแต่ละรายต้องมีสิทธิในการเยียวยาที่
มีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรม เมื่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มี
อ�ำนาจตามมาตรา 55 และ 56 มิได้จัดการกับค�ำร้องหรือมิได้แจ้งข้อมูล
ว่าด้วยความคืบหน้าหรือผลของค�ำร้องที่ยื่นมาตามมาตรา  77 ต่อผู้ถูก
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ประมวลผลข้อมูลภายในระยะเวลาสามเดือน โดยที่จะต้องไม่ส่งผลเสีย           
ใด ๆ ต่อการเยียวยาทางปกครองหรือการเยียวยานอกกระบวนการ
ยุติธรรมอื่น ๆ
3. การฟ้องคดีต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องถูกน�ำเข้าสู่การ
พิจารณาของศาลของรัฐสมาชิกที่หน่วยงานก�ำกับดูแลตั้งอยู่
4. เมื่อมีการฟ้องคดีต่อค�ำวินิจฉัยของหน่วยงานก�ำกับดูแล ซึ่ง
มี ค วามเห็ น หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการตามกลไกความเป็ น
มาตรฐานเดียววางบรรทัดฐานไว้ให้แล้ว หน่วยงานก�ำกับดูแลจะต้องส่ง
ความเห็นหรือค�ำวินิจฉัยดังกล่าวไปยังศาล
มาตรา 79 สิทธิในการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามกระบวนการ
ยุติธรรมจากผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
1. ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลแต่ละรายมีสิทธิเข้าถึงการเยียวยา                  
ที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูล               
ดั ง กล่ า วพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า สิ ท ธิ ข องตนภายใต้ ข ้ อ ก� ำ หนดนี้ ถู ก ละเมิ ด                    
อันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดนี้ โดยจะต้องไม่สง่ ผลเสียใด ๆ ต่อการเยียวยาทางปกครอง
หรือการเยียวยานอกกระบวนการยุติธรรมใด ๆ ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
การยื่นค�ำร้องไปยังหน่วยงานก�ำกับดูแลตามมาตรา 77
2. การฟ้องคดีตอ่ ผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลจะต้องถูกน�ำเข้าสู่
การพิจารณาของศาลในรัฐสมาชิกทีผ่ คู้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลมีทที่ ำ� การ
อยู่ หรืออีกทางหนึ่งคือการฟ้องคดีดังกล่าวอาจถูกน�ำเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของศาลในรัฐสมาชิกทีเ่ ป็นถิน่ พ�ำนักของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูล
เว้นแต่ผคู้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลเป็นหน่วยงานสาธารณะของรัฐสมาชิก
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ�ำนาจสาธารณะของตน
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มาตรา 80 ผู้แทนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
1. ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิในการมอบอาณัติให้             
กับหน่วยงานไม่แสวงหาผลก�ำไร องค์กร หรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นอย่าง
เหมาะสมโดยสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐสมาชิก มีเป้าประสงค์ที่ระบุ
ตามกฎหมายว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และยังคงปฏิบัติหน้าที่
ในด้านการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลในประเด็นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ถู ก ประมวลผลข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
เพื่อยื่นค�ำร้องในนามของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้สิทธิตามที่
ถูกอ้างถึงในมาตรา 77, 78 และ 79 ในนามของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
และใช้สิทธิในการรับการชดเชยดังที่ถูกอ้างถึงในมาตรา  82 ในนาม              
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเมื่อถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายของรัฐสมาชิก
2. รัฐสมาชิกอาจก�ำหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือสมาคม                 
ตามที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1 ของมาตรานี้มีสิทธิในการยื่นฟ้องกับ      
หน่วยงานก�ำกับดูแลทีม่ อี ำ� นาจตามมาตรา 77 และใช้สทิ ธิดงั ทีถ่ กู อ้างถึง
ในมาตรา  78 และ 79 ภายในรัฐสมาชิกโดยเป็นอิสระจากอาณัติของ               
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหากเห็นว่าสิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตาม             
ข้อก�ำหนดนี้ถูกละเมิดอันเนื่องจากผลของการประมวลผล
มาตรา 81 การระงับกระบวนการพิจารณา
1. เมื่อศาลที่มีอ�ำนาจในรัฐสมาชิกมีข้อมูลว่าด้วยกระบวนการ
พิ จ ารณาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น หลั ก เดี ย วกั น โดยที่ เ กี่ ย วข้ อ งการ             
ประมวลผลโดยผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลรายเดี ย วกั น กั บ ที่ ยั ง อยู                  ่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลในรัฐสมาชิกอืน่ จะต้องติดต่อไปยังศาล
ในรัฐสมาชิกอืน่ เพือ่ ยืนยันถึงการมีอยูข่ องกระบวนการพิจารณาดังกล่าว
2. เมื่ อ กระบวนการพิ จ ารณาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น หลั ก
เดียวกันโดยที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลรายเดียวกัน               
227

GDPR ฉบับภาษาไทย

ที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลในรัฐสมาชิกอื่น ศาลอื่นใดที่มี
อ� ำ นาจนอกเหนื อ ไปจากศาลที่ รั บ ด� ำ เนิ น คดี เ ป็ น ศาลแรกอาจระงั บ
กระบวนการพิจารณาได้
3. เมื่อกระบวนการพิจารณานั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา              
ของศาลชั้นต้น ศาลอื่นใดนอกเหนือไปจากศาลที่เป็นฝ่ายรับด�ำเนินคดี
เป็นศาลแรกอาจปฏิเสธการพิจารณาคดีได้หากศาลที่รับด�ำเนินคดีเป็น
ศาลแรกมีเขตอ�ำนาจศาลเหนือการกระท�ำที่เป็นปัญหาและกฎหมาย
อนุญาตให้มีการรวมพิจารณาคดีได้ในกรณีที่กล่าวมา  โดยการบังคับใช้
กับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มาตรา 82 สิทธิในการได้รับการชดเชยและความรับผิด
1. บุ ค คลใดก็ ต ามที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายทางวั ต ถุ ห รื อ ความ                  
เสียหายที่ไม่ใช่ทางวัตถุอันเป็นผลจากการละเมิดข้อก�ำหนดนี้จะต้องมี
สิทธิได้รับการชดเชยจากผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจากความเสียหาย           
ที่ได้รับ
2. ผูค้ วบคุมใดก็ตามทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการประมวลผลจะต้อง
รับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยการประมวลผลทีล่ ะเมิดข้อก�ำหนดนี้
ผูป้ ระมวลผลจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ ผูป้ ระมวลผล
ได้มิปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้ที่เน้นไปที่ผู้ประมวลผลโดยเฉพาะหรือเมื่อผู้
ประมวลผลปฏิบัติหน้าที่นอกไปจากหรือขัดกับการชี้น�ำโดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ควบคุม
3. ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องพ้นจากความรับผิดใน
อนุมาตรา 2 หากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ กับเหตุการณ์ที่น�ำ
ไปสู่ความเสียหาย
4. เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลมากกว่าหนึ่งรายหรือทั้งผู้
ควบคุมและผูป้ ระมวลผลมีสว่ นเกีย่ วข้องในการประมวลผลเดียวกัน และ
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เมื่อทั้งผู้ควบคุมและ/หรือผู้ประมวลผลต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลตามอนุมาตรา  2 และ 3 ผู้ควบคุม   
หรือผู้ประมวลผลแต่ละรายจะต้องถูกถือว่ามีความผิดในการสร้างความ
เสียหายทั้งหมด เพื่อรับประกันถึงการชดเชยที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล
5. เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลได้จ่ายค่าชดเชยทั้งหมด
ส�ำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา  4 ผู้ควบคุม
หรื อ ผู ้ ป ระมวลผลดั ง กล่ า วมี สิ ท ธิ ข อการชดเชยจากผู ้ ค วบคุ ม หรื อ ผู ้
ประมวลผลอืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ นในการประมวลผลเดียวกันทีส่ ว่ นของการชดเชย
เป็นไปโดยสอดคล้องกับส่วนของความรับผิดชอบต่อความเสียหาย โดย
สอดคล้องกับอนุมาตรา 2
6. การฟ้องคดีต่อศาลส�ำหรับการใช้สิทธิเพื่อรับการชดเชยจะ
ต้องน�ำเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลทีม่ อี ำ� นาจภายใต้กฎหมายทีถ่ กู อ้างถึง
ในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 79
มาตรา 83 เงือ่ นไขทัว่ ไปส�ำหรับการก�ำหนดใช้คา่ ปรับทางปกครอง
1. หน่วยงานก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องรับประกันว่าการก�ำหนด
ใช้คา่ ปรับทางปกครองตามมาตรานี้ โดยค�ำนึงถึงการละเมิดข้อก�ำหนดนี้
ดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 4, 5 และ 6 อย่างมีประสิทธิภาพ ได้สัดส่วน
และมีผลป้องปรามในแต่ละกรณี
2. ค่าปรับทางปกครองจะต้องถูกก�ำหนดใช้เพิ่มเติมจากหรือ
แทนที่มาตรการที่ถูกอ้างถึงในข้อ (a) ถึง (h) และ (j) ของอนุมาตรา 2
ในมาตรา  58 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข เมื่อวินิจฉัยว่าจะก�ำหนดใช้ค่าปรับทาง
ปกครองหรือไม่และวินิจฉัยถึงจ�ำนวนของค่าปรับทางปกครองในแต่ละ
กรณี จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้
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(a) ลักษณะ ความร้ายแรง และระยะเวลาของการละเมิด
โดยพิจารณาร่วมกับขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับจ�ำนวนของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลและระดับของความเสียหายที่ผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลได้รับ โดยละเอียด
(b) คุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาหรือความประมาท
เลินเล่ออันน�ำไปสู่การละเมิด
(c) การด�ำเนินการใด ๆ โดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเพื่อ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
(d) ระดับความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
โดยพิ จ ารณาร่ ว มกั บ มาตรการทางเทคนิ ค และการ
จัดการที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลน�ำมาปฏิบัติตาม
มาตรา 25 และ 32 ร่วมด้วยโดยละเอียด
(e) การละเมิดใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าโดยผู้ควบคุมหรือผู้
ประมวลผลที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรง
(f) ระดับความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลเพื่อเยียวยา
ผลที่เกิดจากการละเมิดและบรรเทาผลอันก่อให้เกิด
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการละเมิด
(g) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
ละเมิด
(h) วิ ธีก ารที่ห น่วยงานก�ำกับดูแลรับ รู ้ ถึ ง การละเมิ ด โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ว่าผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลได้แจ้งถึง
การละเมิดหรือไม่ และหากแจ้งแล้ว แจ้งถึงจุดใด
(i) การปฏิบตั ติ ามมาตรการทีถ่ กู สัง่ ให้ปฏิบตั ิ เมือ่ มาตรการ
ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  2 ของมาตรา  58 เคยถูกผู้
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ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติตาม         
ค�ำสั่งมาก่อนโดยเกี่ยวข้องในประเด็นเดียวกัน
(j) การยึ ด ถื อ จรรยาบรรณที่ ผ ่ า นความเห็ น ชอบตาม         
มาตรา  40 หรือกลไกการรับรองที่ผ่านความเห็นชอบ
ตามมาตรา 42 และ
(k) ปัจจัยใด ๆ ทีจ่ ะท�ำให้ความเสียหายรุนแรงขึน้ หรือบรรเทา
ความเสียหายที่สามารถส่งผลกับสถานการณ์แวดล้อม
ของกรณีดังกล่าว เช่น การได้ประโยชน์ทางการเงิน              
หรือการเลี่ยงความสูญเสียไม่ว่าจะโดยตรงหรือไม่จาก
การละเมิด
3. หากผูค้ วบคุมหรือผูป้ ระมวลผลละเมิดบทบัญญัตหิ ลายข้อใน
ข้อก�ำหนดนีไ้ ม่วา่ โดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ ในการประมวลผล
เดียวกันหรือการประมวลผลที่เชื่อมโยงกัน ยอดรวมของค่าปรับทาง
ปกครองจะต้องไม่เกินยอดรวมของค่าปรับส�ำหรับการละเมิดที่ร้ายแรง
ที่สุด
4. การละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ ทาง
ปกครองไม่เกิน 10,000,000 ยูโรหรือในกรณีของวิสาหกิจคือไม่เกิน        
ร้อยละ 2 ของยอดเงินหมุนเวียนทั่วโลกตลอดปีงบประมาณก่อนหน้า 
แล้วแต่ว่าสิ่งใดมูลค่าสูงกว่า
(a) พันธกรณีของผู้ควบคุมตามมาตรา  8, 11, 25 ถึง 39               
และ 42 และ 43
(b) พันธกรณีของหน่วยงานรับรองตามมาตรา 42 และ 43
(c) พันธกรณีของหน่วยงานตรวจตราตามอนุมาตรา  4 ใน
มาตรา 41
5. การละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ ทาง
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ปกครองโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา  2 ไม่เกิน 20,000,000 ยูโรหรือ             
ในกรณีของวิสาหกิจคือไม่เกินร้อยละ 4 ของยอดเงินหมุนเวียนทั่วโลก
ตลอดปีงบประมาณก่อนหน้า แล้วแต่ว่าสิ่งใดมูลค่าสูงกว่า
(a) หลั ก การพื้ น ฐานส� ำ หรั บ การประมวลผลอั น รวมถึ ง
เงื่อนไขเรื่องความยินยอมตามมาตรา 5, 6, 7 และ 9
(b) สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 12 ถึง 22
(c) การเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังผู้รับในประเทศที่สามหรือ
องค์การระหว่างประเทศตามมาตรา 44 ถึง 49
(d) พันธกรณีใด ๆ ก็ตามตามกฎหมายของรัฐสมาชิกทีถ่ กู รับ
มาปฏิบัติตามบรรพ 9
(e) การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง หรื อ การจ� ำ กั ด ขอบเขตการ
ประมวลผลทั้งชั่วคราวและโดยสมบูรณ์ หรือการระงับ
การไหลเวียนของข้อมูลโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลตาม
อนุมาตรา 2 ในมาตรา 58 หรือไม่สามารถจัดให้มีการ
เข้าถึงซึ่งละเมิดอนุมาตรา 1 ในมาตรา 58
6. การไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของหน่วยงานก�ำกับดูแลดังที่ถูกอ้าง
ถึงในอนุมาตรา 2 ของมาตรา 58 จะต้องเสียค่าปรับโดยสอดคล้องกับ
อนุมาตรา 2 ไม่เกิน 20,000,000 ยูโรหรือในกรณีของวิสาหกิจคือไม่เกิน
ร้อยละ 4 ของยอดเงินหมุนเวียนทั่วโลกตลอดปีงบประมาณก่อนหน้า 
แล้วแต่ว่าสิ่งใดมูลค่าสูงกว่า
7. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐอาจวางกฎว่าควรก�ำหนดใช้ค่าปรับทาง
ปกครองกับหน่วยงานสาธารณะทีม่ อี ำ� นาจหรือหน่วยงานสาธารณะทีต่ งั้
อยู่ในรัฐสมาชิกดังกล่าวหรือไม่ และมีขอบเขตในการบังคับใช้เพียงใด
โดยต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่ออ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแลตาม
อนุมาตรา 2 ในมาตรา 58 ในการแก้ไขต่อการกระท�ำผิดใด ๆ
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8. การใช้อำ� นาจของหน่วยงานก�ำกับดูแลภายใต้มาตรานีจ้ ะต้อง
อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกระบวนการตามสมควรโดยสอดคล้องกับ
กฎหมายของสหภาพและรัฐสมาชิกอันรวมถึงการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการอื่น ๆ อันพึงมี
9. เมือ่ ระบบกฎหมายของรัฐสมาชิกมิได้บญ
ั ญัตไิ ว้ถงึ ค่าปรับทาง
ปกครอง มาตรานี้อาจถูกบังคับใช้ในแนวทางที่การปรับเริ่มด�ำเนินการ                  
โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนาจและถูกก�ำหนดโดยศาลที่มีอ�ำนาจ                   
ในชาตินั้น โดยในขณะเดียวกันก็รับประกันว่าการเยียวยาทางกฎหมาย
มีประสิทธิภาพและมีผลเทียบเท่ากับค่าปรับทางปกครองที่หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลก�ำหนดใช้ ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ค่าปรับที่ถูกก�ำหนดใช้จะต้องมี
ประสิทธิภาพ ได้สัดส่วนและเป็นการป้องปราม รัฐสมาชิกดังกล่าวจะ
ต้องแจ้งถึงบทบัญญัตใิ นกฎหมายของตนทีร่ บั มาใช้ตามอนุมาตรานีไ้ ปยัง                  
คณะกรรมาธิการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 และแจ้งถึงการ                 
แก้ไขใด ๆ ต่อกฎหมายดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหรือการแก้ไข
กฎหมายใด ๆ ที่มีผลต่อกฎหมายดังกล่าวโดยไม่ล่าช้า
มาตรา 84  โทษ
1. รัฐสมาชิกจะต้องวางกฎว่าด้วยโทษอืน่ ๆ ทีส่ ามารถบังคับใช้
กับการละเมิดข้อก�ำหนดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดที่ไม่อยู่ภายใต้
ข้อบังคับของค่าปรับทางปกครองตามมาตรา  83 และจะต้องด�ำเนิน
มาตรการทีจ่ ำ� เป็นทัง้ หมดเพือ่ รับประกันว่ากฎดังกล่าวนัน้ ถูกน�ำไปปฏิบตั ิ
โทษดังกล่าวจะต้องมีประสิทธิภาพ ได้สัดส่วน และเป็นการป้องปราม
2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องแจ้งคณะกรรมาธิการถึงกฎหมาย
ของตนที่ถูกรับมาปฏิบัติตามอนุมาตรา  1 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม
2018 และแจ้งถึงการแก้ไขกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งส่งผล
กระทบต่อกฎหมายดังกล่าวโดยไม่ล่าช้า
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บรรพ 9
บทบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณ์ประมวลผลเฉพาะ
มาตรา 85 การประมวลผลและเสรีภาพในการแสดงออกและ
เสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร
1. รั ฐ สมาชิ ก จะต้ อ งประนี ป ระนอมเพื่ อ ท� ำ ให้ สิ ท ธิ ใ นการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อก�ำหนดนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน               
กับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันรวมถึง
การประมวลผลเพือ่ วัตถุประสงค์ทางวารสารศาสตร์และวัตถุประสงค์ใน
การแสดงออกทางวิชาการ ศิลปะ หรือวรรณกรรม
2. ส�ำหรับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวารสารศาสตร์
หรือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ศิลปะ หรือวรรณกรรม รัฐสมาชิกจะต้อง
บัญญัติให้มีข้อยกเว้นหรือการระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางมาตรา
ในบรรพ 2 (หลักการ) บรรพ 3 (สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล)               
บรรพ 4 (ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล) บรรพ 5 (การเคลื่อนย้ายข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ) บรรพ 6
(หน่วยงานก�ำกับดูแลอิสระ) บรรพ 7 (ความร่วมมือและความเป็น
มาตรฐานเดียว) บรรพ 9 (สถานการณ์การประมวลผลเฉพาะ) หากจ�ำเป็น
ต่อการท�ำให้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
รัฐสมาชิกจะต้องแจ้งคณะกรรมาธิการถึงบทบัญญัตใิ นกฎหมาย
ของตนที่รับมาปฏิบัติตามอนุมาตรา  2 และแจ้งถึงการแก้ไขกฎหมายที่
เกิดขึ้นภายหลังหรือการแก้ไขกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกฎหมาย
ดังกล่าวโดยไม่ล่าช้า
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มาตรา 86 การประมวลผลและการเข้าถึงเอกสารทางการ
ข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารทางการในความครอบครองของ
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงาน
เอกชนเพื่อปฏิบัติภารกิจอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ อาจถูก                
เปิดเผยได้โดยหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�ำนาจหรือหน่วยงานสาธารณะ
โดยสอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่มีอ�ำนาจเหนือ
หน่ ว ยงานสาธารณะที่ มี อ� ำ นาจหรื อ หน่ ว ยงานสาธารณะดั ง กล่ า ว                    
เพือ่ ให้การเข้าถึงเอกสารทางการโดยสาธารณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อก�ำหนดนี้
มาตรา 87 การประมวลผลเลขประจ�ำตัวประชาชน
รั ฐ สมาชิ ก อาจก� ำ หนดเงื่ อ นไขเฉพาะเพิ่ ม เติ ม ส� ำ หรั บ การ     
ประมวลผลเลขประจ�ำตัวประชาชนหรือเครื่องบ่งชี้อัตลักษณ์อื่น ๆ ที่
บังคับใช้เป็นการทั่วไป ในกรณีของเลขประจ�ำตัวประชาชนหรือเครื่อง  
บ่งชีอ้ ตั ลักษณ์อนื่ ๆ จะต้องถูกใช้งานโดยมีการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของ               
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตามสมควรตามข้อก�ำหนดนี้เท่านั้น
มาตรา 88 การประมวลผลในบริบทของการจ้างงาน
1. รัฐสมาชิกอาจบัญญัติกฎที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นโดยอาศัย
อ�ำนาจตามกฎหมายหรือเป็นข้อตกลงร่วมเพือ่ รับประกันถึงการคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกจ้างในบริบทของการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรับเข้าท�ำงาน การบังคับใช้สัญญาจ้างงานอันรวมถึงการปฏิบัติตาม
พันธกรณีทใี่ ห้ไว้โดยกฎหมายหรือข้อตกลงร่วม การจัดการ การวางแผน
และการจัดการองค์กรในการท�ำงาน ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ในสถานทีท่ ำ� งาน สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงาน การคุม้ ครอง
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ทรัพย์สินของนายจ้างหรือลูกค้าและเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการใช้และ
มีสทิ ธิและผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วกับการจ้างงานทัง้ ส่วนบุคคล และทีม่ รี ว่ ม
กัน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการยกเลิกความสัมพันธ์โดยการจ้างงาน
2. กฎดังกล่าวจะต้องรวมเอามาตรการที่เหมาะสมและเฉพาะ
เจาะจงเพื่อคุ้มครองผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในด้านของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ผลประโยชน์โดยชอบและสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการประมวลผลและการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลในกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มของกิจการที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจร่วมกันและตรวจตราระบบต่าง ๆ ในสถานที่ท�ำงาน
3. รั ฐ สมาชิ ก แต่ ล ะรั ฐ จะต้ อ งแจ้ ง ไปยั ง คณะกรรมการถึ ง
บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายที่รับมาปฏิบัติตามอนุมาตรา  1 ภายใน              
วันที่ 25 เมษายน 2018 และแจ้งถึงการแก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบ           
ต่อบทบัญญัติเหล่านั้นหลังจากนั้นทันทีโดยไม่ล่าช้า
มาตรา 89 การคุ้มครองและการระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้
บางส่วนเกีย่ วกับการประมวลผลเพือ่ วัตถุประสงค์ในการท�ำจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือ
ประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ
1. การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการท�ำจดหมายเหตุ               
เพื่อประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือ
ประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติจะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตามสมควรโดยสอดคล้องกับ              
ข้อก�ำหนดนี้ การคุ้มครองดังกล่าวจะต้องรับประกันว่ามาตรการทาง
เทคนิคและการจัดการนั้นถูกด�ำเนินการแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรับ
ประกันว่าหลักการใช้ขอ้ มูลให้นอ้ ยทีส่ ดุ จะไม่ถกู ละเมิด มาตรการดังกล่าว
อาจรวมเอาการปกปิดอัตลักษณ์ไว้ดว้ ย โดยต้องมีเงือ่ นไขว่าวัตถุประสงค์
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ดังกล่าวสามารถบรรลุได้ด้วยวิธีการดังกล่าว วัตถุประสงค์ที่สามารถ
บรรลุได้โดยการประมวลผลนอกเหนือไปจากทีต่ กลงไว้แต่ตน้ ทีไ่ ม่อนุญาต
ให้มกี ารระบุอตั ลักษณ์ผถู้ กู ประมวลผลข้อมูลหรือไม่อนุญาตให้มกี ารระบุ
อัตลักษณ์ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้อีกต่อไป จะสามารถบรรลุได้โดยวิธี
การดังกล่าว
2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน             
ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์                    
ทางสถิติ กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกอาจก�ำหนดให้มีการระงับ
การบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางส่วนที่ว่าด้วยสิทธิที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 15
16 18 และ 21 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการคุ้มครองดังที่ถูกอ้างถึง              
ในอนุมาตรา 1 ของมาตรานี้ตราบเท่าที่สิทธิดังกล่าวมีแนวโน้มจะท�ำให้
ผลส�ำเร็จของวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงนั้นเป็นไปไม่ได้หรือเสียหาย
อย่างร้ายแรงและการระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางส่วนจ�ำเป็น
ส�ำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ท�ำจดหมายเหตุโดยเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ กฎหมายของสหภาพ
หรื อ รั ฐ สมาชิ ก อาจก� ำ หนดให้ มี ก ารระงั บ การบั ง คั บ ใช้ ข ้ อ ก� ำ หนดนี้                    
บางส่วนที่ว่าสิทธิที่ถูกอ้างถึงในมาตรา 15 16 17 18 19 20 และ 21
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการคุ้มครองตามที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  1
ของมาตรานี้ ตราบเท่าที่สิทธิดังกล่าวมีแนวโน้มจะท�ำให้ผลส�ำเร็จของ
วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปนั้นเป็นไปไม่ได้หรือเสียหายร้ายแรง
และการระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บางส่วนจ�ำเป็นส�ำหรับการบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น
4. เมือ่ การประมวลผลทีถ่ กู อ้างถึงในอนุมาตรา 2 และ 3 เป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในเวลาเดียวกัน การระงับการบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้
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บางส่วนจะถูกบังคับใช้กับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกอ้างถึง
ในอนุมาตราดังกล่าวเท่านั้น
มาตรา 90 พันธกรณีว่าด้วยการเป็นความลับ
1. รัฐสมาชิกอาจรับเอากฎทีใ่ ห้รายละเอียดถึงอ�ำนาจของหน่วย
งานก�ำกับดูแลที่ให้ไว้ตามข้อ (e) และ (f) ของอนุมาตรา 1 ในมาตรา 58
ซึ่งสัมพันธ์กับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจดังกล่าวมา
บังคับใช้กับพันธกรณีว่าด้วยการเป็นความลับทางวิชาชีพหรือพันธกรณี
ว่าด้วยการเป็นความลับอื่น ๆ ที่ทัดเทียมกัน เมื่อจ�ำเป็นและได้ส่วนกับ
การท�ำให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
พันธกรณีว่าด้วยการเป็นความลับภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือรัฐ
สมาชิก หรือกฎทีต่ งั้ ขึน้ โดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจในระดับชาติ กฎดังกล่าว
อาจบังคับใช้ในประเด็นของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลได้รบั หรือได้มาโดยเป็นผลจากกิจกรรมทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของพันธกรณี
ว่าด้วยการเป็นความลับเท่านั้น
2. รัฐสมาชิกจะต้องแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการถึงกฎที่รับมา
บังคับใช้ตามอนุมาตรา 1 ในมาตรา 28 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018
และการแก้ไขกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งส่งผลกระทบต่อกฎ          
เหล่านั้นโดยไม่ล่าช้า
มาตรา 91 กฎในการคุ้มครองข้อมูลที่มีอยู่ของศาสนจักรและ
สมาคมทางศาสนา
1. ศาสนจักรและสมาคมหรือชุมชนทางศาสนาทีบ่ งั คับใช้กฎซึง่
สัมพันธ์กับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมูลที่ครอบคลุมอยู่แล้วในช่วงเวลาที่ข้อก�ำหนดนี้เริ่มมีผล
บังคับใช้ในรัฐสมาชิกอาจบังคับใช้กฎดังกล่าวต่อได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎ
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ดังกล่าวถูกท�ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อก�ำหนดนี้
2. ศาสนจักรและสมาคมทางศาสนาทีบ่ งั คับใช้กฎโดยครอบคลุม
ซึ่งสอดคล้องกับอนุมาตรา  1 ของมาตรานี้จะต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เป็นอิสระ ซึ่งอาจถูกระบุเจาะจงลงไปได้
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่วางไว้ในบรรพ 6 ของข้อ
ก�ำหนดนี้

บรรพ 10
บทบัญญัติมอบอ�ำนาจและบทบัญญัติวิธีปฏิบัติ
มาตรา 92 การใช้สิทธิมอบอ�ำนาจ
1. อ�ำนาจในการรับบทบัญญัติมอบอ�ำนาจมาปฏิบัติที่คณะ
กรรมาธิการได้รับมอบหมายมาจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่วางไว้ใน
มาตรานี้
2. การมอบอ�ำนาจที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  8 ของมาตรา  12
และอนุมาตรา 8 ของมาตรา 43 จะต้องถูกมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
โดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลา นับตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป
3. การมอบอ�ำนาจที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา  8 ของมาตรา  12
และอนุมาตรา 8 ของมาตรา 43 อาจถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยสภายุโรป
การวินิจฉัยยกเลิกจะท�ำให้การมอบอ�ำนาจที่ถูกระบุเจาะจงไว้ในการ
วินจิ ฉัยดังกล่าวสิน้ สุดลง การวินจิ ฉัยจะมีผลในวันหลังจากทีม่ กี ารเผยแพร่
การวินจิ ฉัยดังกล่าวใน The Official Journal of the European Union
หรือหลังจากนั้นโดยเป็นวันที่ถูกระบุเจาะจงไว้
4. คณะกรรมาธิการจะต้องแจ้งถึงบทบัญญัตกิ ารมอบอ�ำนาจไป
ยังสภายุโรปและที่ประชุมยุโรปทันทีที่รับบทบัญญัติดังกล่าวมาปฏิบัติ
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5. บทบัญญัตกิ ารมอบอ�ำนาจทีถ่ กู รับมาปฏิบตั ติ ามอนุมาตรา 8
ในมาตรา 12 และอนุมาตรา 8 ในมาตรา 43 จะมีผลต่อเมื่อสภายุโรป
และทีป่ ระชุมยุโรปไม่ได้แสดงการคัดค้านใด ๆ ภายในระยะเวลาสามเดือน
นับตัง้ แต่การแจ้งถึงบทบัญญัตดิ งั กล่าวไปยังสภายุโรปหรือทีป่ ระชุมยุโรป
หรือหากสภายุโรปและทีป่ ระชุมยุโรปได้แจ้งข้อมูลไปยังคณะกรรมาธิการ
ว่าจะไม่คัดค้านการวินิจฉัยดังกล่าวก่อนช่วงเวลาที่ให้ไว้นั้นสิ้นสุดลง        
ช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกขยายได้อีก 3 เดือนโดยเป็นข้อเสนอของสหภาพ
ยุโรปหรือที่ประชุมยุโรป
มาตรา 93 กระบวนการของกองงาน
1. คณะกรรมาธิการจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากกองงาน           
กองงานดังกล่าวจะเป็นกองงานภายในขอบเขตความหมายของข้อก�ำหนด
ที่ (EU) 182/2011
2. มาตรา 5 ของข้อก�ำหนดที่ (EU) 182/2011 จะบังคับใช้เมื่อ
มีการอ้างอิงถึงอนุมาตรานี้
3. มาตรา 8 ของข้อก�ำหนดที่ (EU) 182/2011จะมีผลบังคับใช้
โดยเชื่อมโยงกับมาตรา  5 ของข้อก�ำหนดดังกล่าวเมื่อมีการอ้างถึง
อนุมาตรานี้

บรรพ 11
บทบัญญัติส่วนสุดท้าย

2018
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มาตรา 94 การยกเลิกค�ำสั่ง 95/46/EC
1. ค�ำสั่ง 95/46/EC ถูกยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่ 25 พฤษภาคม
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2. การอ้างอิงใด ๆ ถึงค�ำสั่งที่ถูกยกเลิกจะต้องถูกตีความใหม่
เป็นการอ้างอิงถึงข้อก�ำหนดนี้ การอ้างถึงคณะท�ำงานว่าด้วยการคุม้ ครอง
ปัจเจกบุคคลในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลทีจ่ ดั ตัง้ ตาม
มาตรา 29 ของค�ำสั่ง 95/46/EC จะต้องถูกตีความใหม่เป็นการอ้างอิง
ถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลยุโรปที่จัดตั้งตามข้อก�ำหนดนี้
มาตรา 95 ความสัมพันธ์กับค�ำสั่ง 2002/58/EC
ข้อก�ำหนดนี้จะไม่ก�ำหนดบังคับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล                
ให้มีพันธกรณีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดหา
บริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะในเครือข่ายการ
สือ่ สารในสหภาพในกรณีทบี่ คุ คลเหล่านัน้ อยูภ่ ายใต้พนั ธกรณีเฉพาะโดย
มีเป้าประสงค์เดียวกับที่ให้ไว้ในค�ำสั่ง 2002/58/EC
มาตรา 96 ความสัมพันธ์กับข้อตกลงที่บรรลุข้อตกลงแล้ว                 
ก่อนหน้า
ความตกลงระหว่างประเทศทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการเคลือ่ นย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศทีส่ ามหรือองค์การระหว่างประเทศทีบ่ รรลุ
ข้อตกลงก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2016 และเป็นไปตามกฎหมายของ
สหภาพดังที่สามารถบังคับใช้ได้ก่อนวันเวลาดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับ
ใช้จนกระทั่งถูกแก้ไข แทนที่ หรือยกเลิก
มาตรา 97 การรายงานของคณะกรรมาธิการ
1. คณะกรรมาธิการจะต้องยื่นรายงานว่าด้วยการประเมินและ
ทบทวนข้อก�ำหนดนี้ไปยังสภายุโรปและที่ประชุมยุโรปภายในวันที่ 25
พฤษภาคม 2020 และทุกสี่ปีหลังจากนั้น รายงานจะต้องถูกท�ำให้เป็น
สาธารณะ
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2. คณะกรรมาธิการจะต้องตรวจสอบการบังคับใช้และบทบาท
ของสิง่ ต่อไปนีเ้ ป็นการเฉพาะในบริบทของการประเมินและทบทวนตาม
ที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1
(a) บรรพ 5 ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับค�ำวินิจฉัยซึ่งถูกรับมา
ปฏิบตั ติ ามอนุมาตรา 3 ของมาตรา 45 ของข้อก�ำหนดนี้
และการวินจิ ฉัยทีถ่ กู รับมาปฏิบตั ติ ามหลักในอนุมาตรา 6
ของมาตรา 25 ของค�ำสั่ง 95/46/EC
(b) บรรพ 7 ว่าด้วยความร่วมมือและความเป็นมาตรฐานเดียว
3. คณะกรรมาธิการอาจขอข้อมูลจากรัฐสมาชิกและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลเพื่อวัตถุประสงค์ในอนุมาตรา 1
4. คณะกรรมาธิ ก ารจะต้ อ งพิ จ ารณาโดยละเอี ย ดถึ ง จุ ด ยื น            
และผลการศึกษาของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรปและหน่วยงานและ
แหล่งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นดังกล่าวในการด�ำเนินการประเมินและ
ทบทวนดังที่ถูกอ้างถึงในอนุมาตรา 1 และ 2
5. คณะกรรมาธิการจะต้องยืน่ ข้อเสนอในการแก้ไขข้อก�ำหนดนี้
เมื่อเห็นสมควรหากจ�ำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาโดยละเอียด
ถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและผลเนื่องด้วยสถานะของ
ความก้าวหน้าในสังคมข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 98 การทบทวนข้อกฎหมายอื่น ๆ ของสหภาพว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูล
คณะกรรมาธิการจะต้องยืน่ ข้อเสนอทางนิตบิ ญ
ั ญัตโิ ดยมีเป้าหมาย
ในการแก้ไขข้อกฎหมายอื่น ๆ ของสหภาพว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล            
ส่วนบุคคลเมื่อเห็นสมควรเพื่อรับประกันถึงการคุ้มครองบุคคลธรรมดา
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ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลให้เป็นรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน กรณีดังกล่าวจะต้องเกี่ ย วข้ อ งกั บกฎที่ เ กี่ ย วกั บ           
การคุ้มครองบุคคลธรรมดาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล           
โดยสถาบัน หน่วยงาน ส�ำนักงาน และองค์กรของสหภาพ และว่าด้วย
การเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรีเป็นการเฉพาะ
มาตรา 99 การเริ่มมีผลบังคับและการบังคับใช้
1. ข้ อ ก� ำ หนดนี้ จ ะเริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ หลั ง จากเผยแพร่ ใ น The
Official Journal of the European Union ได้ 20 วัน
2. ข้อก�ำหนดนี้จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018
เป็นต้นไป
ข้อก�ำหนดนี้จะมีผลผูกพันทุกประการและสามารถบังคับใช้
โดยตรงในรัฐสมาชิกทั้งหมด
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2016 ณ กรุงบรัสเซลส์

ส�ำหรับสภายุโรป
ประธาน
เอ็ม. ชุลซ์

ส�ำหรับที่ประชุมยุโรป
ประธาน
เจ. เอ. เฮนนิส-พลาสคาร์ต
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ผู้แปล
นคร เสรีรักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
- ผู้ก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการ Privacy Thailand
- อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสาร ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ณรงค์ ใจหาญ
- ศาสตราจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผูอ้ ำ� นวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการร่างกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
- ศาสตราจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห าร
กระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ก ฎหมายระหว่ า งประเทศ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร
- นักแปลอิสระ
- อดีตผู้ช่วยสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป มธ. 120 (สหวิทยาการสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิชานันท์ นันทศิริศรณ์
- บรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ฟ้าฮ่าม
- คณะท�ำงาน Privacy Thailand
- บรรณาธิการเว็บไซต์ www.anthillarchive.com
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Translators
Nakorn Serirak
- Assistant Professor, College of Local Administration, Khon
Kaen University
- Former Expert Commissioner, Official Information Commission
of Thailand
- Founder and Director of Privacy Thailand
Narong Jaiharn
- Professor, Faculty of Law, Thammasat University
- Director, Doctoral Program in Justice Administration, Faculty
of Law, Thammasat University
- Former Vice President for Lampang Campus, Thammasat
University
- Former Dean of the Faculty of Law, Thammasat University
Prasit Piwawatthanapanich
- Professor, Faculty of Law, Thammasat University
- Executive Committee, Doctoral Program in Justice
Administration, Faculty of Law, Thammasat University
- Former Director of the Center for International Law,
Thammasat University
Supakiat Supasaksueksakorn
- Translator
- Former Teaching Assistant, TU 120 (Interdisciplinary Social
Sciences), Thammasat University
Nhischarnun Nunthadsirisorn
- Editor, Farharm Publishing House
- Project Manager, Privacy Thailand
- Editor, www.anthillarchive.com
245

GDPR ฉบับภาษาไทย

Privacy Thailand เป็นองค์กรเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ
และผู ้ ค นที่ ท� ำ งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา วิ จั ย การพั ฒ นา
ความรู ้ และการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ความเป็นส่วนตัวในประเทศไทย
Privacy Thailand ยังด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะด้านเสรีภาพ
ในการเข้าถึงข้อมูล (freedom of information) เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น (freedom of expression) ธรรมาภิบาล
ข้อมูล (data governance) การกระจายอ�ำนาจ (decentralization) การปกครองท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง (civic education) และ
การพัฒนาธรรมาภิบาล
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว Privacy Thailand ได้ที่
www.facebook.com/privacythailand
email: admin@privacythailand.org
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