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การสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีน
หนังสือชีแ้ จงเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการส่งเสริมการสอบวัดทักษะภาษาจีนแห่งชาติ

(ต่อไปเรียก

ได้จดั เตรียมการสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีนตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ

สาธารณรัฐจีน

คณะกรรมการฯ)
(ไต้หวัน)

ได้มอบหมายไว้

ตามทีก่ ฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา ๘ กําหนด หนังสือฉบับนี้จะชีแ้ จงว่า คณะกรรมการฯ เก็บรวบรวม จัดการ
หรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านทีล่ งทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครสอบด้วยวิธอี ่นื ๆ จึงขอให้อ่านอย่างละเอียด
หากท่านยังไม่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับท่าน ขอให้ท่านและผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของท่านร่วมกันอ่านหนังสือฉบับนี้
และให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่คณะกรรมการฯ หลังจากทีผ่ แู้ ทนโดยชอบธรรมเห็นชอบกับเนื้อหาทีไ่ ด้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้
กรณีท่านให้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่ ทําการสมัครสอบ
องค์กรทางการของสาธารณรัฐจีน

(ไต้หวัน)

ประจําพืน้ ทีพ่ าํ นักของท่าน

ประจําพืน้ ทีพ่ าํ นักของท่าน

เช่น
หรือ

ครูโรงเรียน

องค์กรตัวแทนของคณะกรรมการฯ

หากท่านหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของท่านไม่เห็นชอบกับเนื้อหาทีไ่ ด้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้

ให้ตดิ ต่อคณะกรรมการฯ ตามวิธตี ดิ ต่อทีร่ ะบุในหนังสือฉบับนี้โดยเร็ว
1. วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพื่อทีค่ ณะกรรมการฯ

จะให้บริการจัดสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีนแก่ท่าน

โดยมีวตั ถุประสงค์ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติ

การจัดการสอบ

การจัดทําใบรายงานผลสอบ/ใบรับรอง ฯลฯ คณะกรรมการฯ จักต้องเก็บรวบรวม

การแจ้งเตือน

การเก็บค่าบริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.2 คณะกรรมการฯ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น คะแนนสอบ ประวัตกิ ารเรียน สถานภาพการทํางาน ฯลฯ
เพื่อผลประโยชน์อนั ชอบธรรม

เช่น

การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตขิ องสมาชิก/ผูส้ มัครสอบ/ข้อมูลการสอบ

ส่งเสริมการสอบรายการต่างๆ/กิจกรรม/การสรรหาบุคลากร ฯลฯ
2. ชนิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ ะบุตวั ตน : ชื่อ-นามสกุล วันเกิด เพศ สัญชาติ เลขทีห่ นังสือเดินทาง
เลขทีใ่ บถิน่ ทีอ่ ยู่สาํ หรับคนต่างชาติในไต้หวัน (ARC) หรือเลขทีเ่ อกสารอื่นๆ ทีร่ ะบุตวั ตนได้
2.2 ข้อมูลติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์บา้ น เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ทีอ่ ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ ฯลฯ
2.3 ประวัตสิ ว่ นบุคคล : ภาษาแม่ สือ่ สารกับสมาชิกในครอบครัวด้วยภาษาจีนหรือไม่ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานทีท่ าํ งาน ฯลฯ
3. ระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัตไิ ว้ให้เป็ นอย่างอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับตัง้ แต่การสอบครัง้

สุดท้ายของท่านหรือวันสมัครสอบ (วันสิน้ สุดการสอบ) คณะกรรมการฯ

จะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในขอบเขต วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
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3.2 เมื่อท่านขอให้ลบล้างบัญชีสมาชิกหรือข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัตไิ ว้ให้เก็บรักษาข้อมูล
หรือกรณีทค่ี ณะกรรมการฯ

สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ คณะกรรมการฯ

จะไม่เก็บรักษาข้อมูลทีส่ ามารถบ่งชีใ้ ห้เห็นลักษณะ เฉพาะตัวของท่านอีกต่อไป
4. คณะกรรมการฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
คณะกรรมการฯ

จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในพืน้ ทีส่ าธารณรัฐจีน

(ไต้หวัน)

หรือ

พืน้ ทีท่ ท่ี ่านหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของท่านพํานักอยู่ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
4.1 หลังจากท่านได้ลงทะเบียนแล้ว คณะกรรมการฯ จะสร้างและจัดการบัญชีสมาชิกแก่ท่าน
4.2 ตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารสมัครสอบของท่าน
4.3 ติดต่อท่านเพื่อยืนยันตัวบุคคลหรือการชําระค่าใช้จ่าย
4.4 แจ้งข้อมูลการสอบทีเ่ กีย่ วข้อง
4.5 จัดส่งใบรายงานผลสอบหรือใบรับรองไปยังทีอ่ ยู่ทท่ี ่านระบุไว้
4.6 ส่งข้อมูลของท่านให้องค์กรทางการของสาธารณรัฐจีน
องค์กรตัวแทนของคณะกรรมการฯ

(ไต้หวัน)

ประจําพืน้ ทีพ่ าํ นักของท่าน

โรงเรียนของท่าน

ประจําพืน้ ทีพ่ าํ นักของท่าน
หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของท่าน

เพื่อแจ้งข้อมูลการสอบหรือนําส่งใบรายงานผลสอบหรือใบรับรอง
4.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของสมาชิก/ผูส้ มัครสอบ

เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงสําหรับการวางแผนและพัฒนาการสอบ

หรือรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ
4.9 ส่งข้อมูลอื่นๆ ด้านการสอบ/กิจกรรม/การสรรหาบุคลากรแก่ท่าน
4.9 ข้อมูลของสมาชิก/ผูส้ มัครสอบทัง้ ในและนอกสาธารณรัฐจีน
ในสาธารณรัฐจีน

(ไต้หวัน)

คณะกรรมการฯ

จะใช้วธิ เี พิม่ รหัสลับ

(ไต้หวัน)

จะถูกส่ง/เก็บรักษาในฐานข้อมูลคณะกรรมการฯ

จํากัดอํานาจผูเ้ ข้าถึงข้อมูล

หรือมาตรการอืน่ ทีเ่ หมาะสม

เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านเคยให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับคณะกรรมการฯ

ท่านสามารถแจ้งขอใช้สทิ ธิดงั ต่อไปนี้กบั คณะกรรมการฯ

ผ่านทางอีเมล(service@sc-top.org.tw) โทรศัพท์ 886-2-7749-5638, โทรสาร 886-2-2601-4181 หรือวิธอี ่นื ๆ คณะกรรมการฯ
จะตอบกลับคําร้องของท่านในขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนด
5.1 การขอเข้าถึง

(สืบค้นหรือเรียกดู)

ข้อมูลของท่าน

หากท่านได้ลงทะเบียนในระบบสมัครของคณะกรรมการฯ

ท่านสามารถเรียกดูขอ้ มูลของท่านโดยการเข้าสูร่ ะบบบัญชีของท่าน
5.2 การขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบสําเนา

หรือ

รูปแบบอ่านได้ดว้ ยเครื่อง หรือรูปแบบทัวไป
่
5.3 การขอเพิม่ เติมหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน
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5.4 การขอให้หยุดหรือจํากัดการจัดการ/การใช้ขอ้ มูลของท่าน
5.5 การขอให้ลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถร้องเรียนการทีค่ ณะกรรมการฯ

เก็บรวบรวม

จัดการหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านพํานักอยู่
6. ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็ นข้อมูลจําเป็ นสําหรับการให้บริการการสอบ หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างบัญชี
การยืนยันตัวบุคคล การส่งข้อมูล ความถูกต้องของเนื้อหาใบรับรอง หรือการจัดส่งใบรายงานผลสอบ/ใบรับรอง ข้อมูลอืน่ ๆ เช่น
ขัน้ ตอนการเรียนรู้

สถานภาพการทํางาน

ฯลฯ

เป็ นข้อมูลทีค่ ณะกรรมการฯ

ใช้สาํ หรับคํานวณวิเคราะห์

ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิการสมัครสอบของท่าน
หากมีขอ้ สงสัยประการใดเกีย่ วกับหนังสือชีแ้ จงฉบับนี้ กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯ ผ่านทางอีเมล (service@sc-top.org.tw)
คณะกรรมการฯ จะชีแ้ จงให้ท่านทราบอย่างละเอียด

3 /3

