
 
 
 
 

 
ประกาศมูลนธิิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
เร่ือง  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมลูนธิิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

ด้วยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติที่สำคัญ ในการบริหารจัดการข้อมูล                   
ส่วนบุคคล ที่อยู่ในความครอบครองของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การเก็บ
รักษา และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงออก               
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 นิยาม 

“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา ในที่น้ีให้หมายรวมถึง ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ  
       “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ในที่น้ีให้หมายรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ 
       “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน

และอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนา
หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม                     
ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่ กำหนดไว้ในมาตรา 26                       
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 ในที่น้ีให้หมายรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
มูลนิธิฯ 

       “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่
กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้
จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม 
มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด 

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลดังต่อไปนี ้
1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิตภิาวะ หมายถึง 

      1.1 บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบรบิูรณ์ขึ้นไป หรือ 
      1.2 ผู้ที่สมรสตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป หรือ 
      1.3 ผู้ที่สมรสก่อนอายุ 17 ปี โดยศาลอนุญาตให้ทำการสมรส หรือ 
      1.4 ผู้เยาว์ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น หรือ

ในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือ  การจ้างแรงงานข้างต้นให้ผู้เยาว์                  
มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 



         ทั้งนี้  ในการให้ความยินยอมใด ๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถให้                    
ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะ
ตามข้อ 1 ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย 

3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือน                    
ไร้ความสามารถ เนื่องจากมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา 
หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสีย                       
แก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำ
การแทนคนเสมือนไร้ความสามารถน้ันก่อน 

4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
เนื่องจากเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทน
คนไร้ความสามารถน้ันก่อน 

      ทั้งนี้ หากการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

      “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการ
ดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ข้อ 2 แหล่งที่มาของข้อมลูส่วนบุคคล 

โดยปกติทั่วไปมลูนิธิฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี ้
         2.1 มูลนิธิฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยมูลนิธิฯ  จะเก็บรวบรวมข้อมูล               

ส่วนบุคคลจากขั้นตอนการให้บริการ ดังน้ี 
(1) ขั้นตอนการใช้บริการกับมูลนิธิฯ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง  ๆ กับมูลนิธิฯ เช่น     

การรับข้อมูลข่าวสาร การสมัครงาน การกรอกประวัติผู้ป่วยของคลินิกทันตกรรม 
    (2) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำแบบสอบถาม 

(survey) หรือการโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล์ (email address) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างมูลนิธิฯ และเจ้าของข้อมูล                
ส่วนบุคคล 

   (3) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ  ผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s cookies)                
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

         2.2 มูลนิธิฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม โดยมูลนิธิฯ  เช่ือโดยสุจริตว่า
บุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยกับมูลนิธิฯ 

 
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

มูลนิธิฯ ใช้วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม               
โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจ
ความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมของมูลนิธิฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  



เท่านั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 
และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ข้อ 4 การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล 
     มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมูลนิธิฯ เช่น การลงทะเบียนสมัครเข้ารว่มกิจกรรม การลงทะเบียนขอ
ใช้บริการต่าง ๆ ท้ังที่ผ่านมูลนิธิฯ โดยตรงและผ่านระบบสารสนเทศของมูลนิธิฯ ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เท่าที่จำเป็นเท่าน้ัน 

4.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
     มูลนิธิฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของมูลนิธิฯ โดยใช้อย่างเหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
4.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   
     โดยปกติมูลนิธิฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลได้ให้ไว้กับมูลนิธิฯ เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเป็นไป
ตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย และในกรณีใด ๆ ที่มูลนิธิฯ  ต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย มูลนิธิฯ จะแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนท่ีจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ 

 
ข้อ 5 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
         มูลนิธิฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 

มูลนิธิฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
 
ข้อ 6 สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 
        ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับมูลนิธิฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลยังคง

ใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอน
ความยินยอมหรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของมูลนิธิฯ 
โด ยส่ งคำขอของเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคลแจ้ งให้ มู ลนิ ธิ ฯ  ท ราบ เป็ น ลายลั กษณ์ อั กษ รหรื อผ่ านทางจดหมา ย
อิเล็กทรอนิกส์ kdif.dental@gmail.com 

นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) 
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่มูลนิธิฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับมูลนิธิฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิ
ในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือสัญญา โดยหากการเพิกถอนเช่นว่านั้นส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล                
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบนั้นด้วยก่อนถอนความยินยอม 

 
 
 



(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) 
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้มูลนิธิฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้มูลนิธิฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความ
ยินยอมต่อมูลนิธิฯ ได้ 

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) 
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้มูลนิธิฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่                   

ไม่สมบูรณ์  
(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) 
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้มูลนิธิฯ ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตบุางประการได้ 
(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลสว่นบุคคล (right to restriction of processing) 
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ 
(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลสว่นบุคคล (right to data portability) 
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้มูลนิธิฯ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับมูลนิธิฯ              

ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้ 
(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) 
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการ

ได้ 
มูลนิธิฯ เคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ขอแจ้งให้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 

 
ข้อ 7 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
        มูลนิธิฯ จัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง 

การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายใน
มูลนิธิฯ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษ าความลับและ                     
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมูลนิธิฯ มีการจัดทำเอกสารหรือแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลตามความในมาตรา 39               
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และมูลนิธิฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อ              
ความเหมาะสมต่อไป มูลนิธิฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้มูลนิธิฯ  สามารถปฏิบัติตามนโยบาย
และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อ 8 ขอบเขตการบังคับใช้ 
       นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ คนไข้คลินิกทันตกรรม

พนักงานขนส่งของ/ส่งเอกสาร/วางบิล/รับเช็ค ผู้มาร่วมประชุม ผู้ศึกษาดูงาน ผู้สมัครงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในนามมูลนิธิฯ  
 
 



ข้อ 9 การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
        มูลนิธิฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ีเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้อง

กับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานมูลนิธิฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ            
โดยมูลนิธิฯ จะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการปรับปรุง และประกาศให้ทราบหลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เรียบร้อยแล้ว 

 
ข้อ 10 การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับมูลนิธิฯ 
        ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มูลนิธิฯ ยินดีตอบข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการให้บริการของมูลนิธิฯ  ต่อไป โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับ
มูลนิธิฯ ได้ที่ kdif.dental@gmail.com  หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
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