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General Data Protection Regulation (GDPR: 2016)
General Data Protection Regulation 2016 (Regulation 2016/679)
แทนที่ Data Protection Directive 1995 (Directive 95/46/EC)


EU Commission รับรองวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 แต่ยงั ไม่บงั คับใช้กบั ประเทศสมาชิก EU
จนกระทังเดื
่ อนพฤษภาคม ค.ศ. 2018
วัตถุประสงค์:
 ให้ประชาชนมีสทิ ธิควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึง่ ถือเป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
GDPR Preamble (1): “The protection of natural persons in relation to the processing of personal
data is a fundamental right. Article 8 (1) of the Charter of Fundamental Rights of the European
Union …provide that everyone has the right to protection of personal data concerning him or her.”
 ให้สหภาพยุโรปมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ ป็ นอันหนึ่งอันเดียวเพือ่ ให้เกิดการเคลือ่ นย้ายโดยเสรีของ
ข้อมูล
GDPR Preamble (3):”…harmonise the protection of fundamental rights and freedom to ensure the
free flow of personal data between Member States”
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General Data Protection Regulation (GDPR: 2016)
พันธกรณี ทวไป
ั ่ (General Obligations)








Free and Easy Access ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้งา่ ยและไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
Notice and Collection แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ต้องมีความโปร่งใสในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
Consent เมื่อมีการนําข้อมูลไปประมวลผล จะต้องได้รบั ความยินยอมทีช่ ดั เจนจากเจ้าของข้อมูล (Clear and
Affirmative Consent)
Uses of Personal Information การใช้ขอ้ มูลควรเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทแ่ี จ้งเท่านัน้
Data protection by designs and by default จัดให้มรี ะบบการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตัง้ แต่ขนั ้ แรกของการ
ออกแบบบริการ และให้การตัง้ ค่าเป็ นมิตรต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy-Friendly Setting)
Data Portability ให้สทิ ธิประชาชนในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนจากผูป้ ระกอบการเพื่อโอนข้อมูลนัน้ ไปยัง
ผูป้ ระกอบการอื่นได้
Right to be Forgotten ให้สทิ ธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเรียกร้องให้มกี ารลบข้อมูลของตนออกจากระบบเมือ่ ไม่ม ี
ความจํา เป็ น ที่ผู้ป ระกอบการจะต้อ งเก็บ ข้อ มูล นัน้ ไว้ หรือ เจ้า ของข้อ มูล ไม่ ป ระสงค์ใ ห้นํ า ข้อ มูล ดัง กล่ า วไป
ประมวลผลอีกต่อไป
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General Data Protection Regulation (GDPR: 2016)
Right to be Forgotten
Google v. AEPD and Gonzáles 2014 (ECJ Ruling C-131/12)
ศาลยุโรป (European Court of Justice):
“Gonzáles ขอศาลให้บริษทั Google ลบข้อมูลทีบ่ ่งบอกว่า Gonzáles เป็ นบุคคลทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการพิจารณา
ล้มละลายซึง่ ในปั จจุบนั ไม่เป็ นความจริงอีกต่อไป
บริษทั Google ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลมีหน้าทีต่ อ้ งลบข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามจริง
(inaccurate, inadequate, irreverent or excessive) ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านัน้ สามารถนําไปประมวลผล
ได้ เมือ่ บริษทั Google เพิกเฉยต่อหน้าทีน่ ้ี ถือว่าละเมิดกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล”
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General Data Protection Regulation (GDPR: 2016)
ขอบเขตการบังคับ (Territorial Scope)





Established in EU ประชาชนและธุรกิจทีจ่ ดั ตัง้ ใน EU ได้รบั การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายนี้ไม่
ว่าการประมวลผลข้อมูลนัน้ จะเกิดขึน้ ใน EU หรือนอก EU
Adequate Decisions for Data Transfer outside EU ข้อมูลส่วนบุคคลจะโอนไปยังผูป้ ระกอบการนอกสหภาพ
ยุโรปได้กต็ ่อเมือ่ ประเทศปลายทางมีระดับมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่าสหภาพยุโรป
Preamble (101): “Transfer to third countries and international organisations may only be carried
out with full compliance with this Regulation…”
Preamble (103): The Commission may decide with effects for the entire Union that a third country
… offers an adequate level of data protection”
Expanded Territorial Reach หากผูป้ ระมวลผลข้อมูลนอกยุโรปให้บริการหรือขายสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคชาว
ยุโรป หรือ “สังเกตพฤติกรรม” ของชาวยุโรป ผูป้ ระกอบการจะต้องตกอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายฉบับนี้ดว้ ย
Art. 3 “a controller or processor not established in EU … where the processing activities are
related to the offering of goods and services …in the EU or monitoring of their behaviour”
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General Data Protection Regulation (GDPR: 2016)
การกํากับการปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance):







Data Protection Risk Assessment ธุรกิจทีมคี วามเสีย่ งสูง (High Risks) ต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เช่นธุรกิจทีใ่ ช้การประมวลผลข้อมูลระดับใหญ่ (Large Scale) หรือมีการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลแบบใหม่
จะต้องประเมินตนเองว่าธุรกิจของตนมีความเสีย่ งสูงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Prior Consultation with Data Protection Authority (DPA) if high risk ธุรกิจมีหน้าทีต่ อ้ งปรึกษากับ DPA ถ้า
มีการประเมินผลแล้วพบว่ามีความเสีย่ งต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
Appoint Data Processing Officer (DPO) if high risk/large scale ธุรกิจมีหน้าทีต่ อ้ งแต่งตัง้ DPO เพือ่ มาช่วย
ธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือประมวลผลข้อมูลระดับใหญ่ให้ดาํ เนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย
Notification of breach ให้ผปู้ ระกอบการแจ้งหน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (DPA) ภายใน 72 ชัวโมงหลั
่
งจากข้อมูล
ส่วนบุคคลสูญหาย ถูกทําลาย หรือมีการเข้าถึงข้อมูลจากผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั อนุญาต
Role of Data Processor กําหนดหน้าทีข่ องผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) เป็ นการเฉพาะ เช่น
หน้าทีจ่ ดั เก็บบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทีด่ าํ เนินการแทนผูค้ วบคุมข้อมูล และหน้าทีก่ ารแจ้งให้ผคู้ วบคุม
ข้อมูลทราบทันทีเมือ่ มีการละเมิดข้อมูล เป็ นต้น
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General Data Protection Regulation (GDPR: 2016)
การเอื้อประโยชน์ ต่อธุรกิจ (Pro-Business Rules):






Less notification obligations for low risk ธุรกิจทีป่ ระเมินตนเองแล้วว่าความเสีย่ งต่อการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลตํ่ามีภาระทีน่ ้อยลงต่อ DPA แต่ธุรกิจทีค่ วามเสีย่ งสูงหรือดําเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มหี น้าทีต่ อ้ ง
แจ้งและรายงานต่อ DPA ในระดับทีม่ ากกว่า
Encouraging codes of conduct ส่งเสริมให้ธุรกิจทํา Code of Conduct ในเรือ่ ง Best Practices และ
Guidelines ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น fair and transparency
requirements, collection of data, notification etc.)
Binding Corporate Rules (BCRs) เป็ นหลักการทีใ่ ห้ธุรกิจในเครือ (Intra-Group Companies) ทีป่ ระกอบธุรกิจ
ทัง้ ในและนอกสหภาพยุโรป สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกันได้โดยอิสระ และได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลตามกฎหมายฉบับนี้ถงึ แม้บริษทั ในเครือบางแห่งจะประกอบธุรกิจในประเทศทีอ่ ยูน่ อกสหภาพยุโรปก็ตาม
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General Data Protection Regulation (GDPR: 2016)
การบังคับใช้ตามกฎหมาย (Enforcement):




Data Protection Authority (DPA) ให้แต่งตัง้ หน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในประเทศสมาชิกซึง่ ทําหน้าทีก่ าํ กับ
ดูแลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป และเป็ นจุดตอบข้อซักถามของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง (Single Point of Contact)
One-Stop-Shop Enforcement สําหรับธุรกิจทีม่ สี ถานประกอบการหลายแห่งในหลายประเทศสมาชิก ธุรกิจนัน้
จะอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของ DPA ในประเทศทีธ่ ุรกิจนัน้ มีสถานประกอบการหลัก (Main Base)

9

The US – EU Privacy Shield Framework Principles (2016)
ความเป็ นมา:
Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner 2015 (ECJ C-362/14)
 Schrems ในฐานะผูใ้ ช้บญ
ั ชี facebook เชื่อว่าข้อมูลทีเ่ ขาโพสต์ลงใน facebook ถูกโอนจากสํานักงานสาขาของ
facebook ทีป่ ระเทศไอร์แลนด์ไปยังผูใ้ ห้บริการประมวลผลข้อมูลทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา และถูกสอดแนมโดยสํานักงาน
ความมันคงแห่
่
งชาติสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานข่าวกรองอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา
 Schrems กล่าวหาว่ากฎหมายและแนวปฏิบตั ขิ องสหรัฐอเมริกา Safe Habour Privacy Principles (2001) ไม่เพียง
พอทีจ่ ะคุม้ ครองประชาชน แต่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรปสังยกคํ
่ าร้องโดยให้เหตุผลว่ามาตรการของ
อเมริกาคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอแล้ว
 ในปี ค.ศ. 2015 คดีขน้ึ ไปถึงศาล ECJ ซึง่ ในทีส่ ดุ ตัดสินให้ความตกลง Safe Habour เป็ นโมฆะ และศาลยังมีความเห็น
เพิม่ เติมว่าเนื่องจากความตกลง Safe Habour ดังกล่าวไม่ใช้บงั คับกับการดําเนินการของหน่ วยงานภาครัฐของ
สหรัฐอเมริกา
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The US – EU Privacy Shield Framework Principles (2016)
The EU-US Privacy Shield Framework Principles (2016)
แทนที่ Safe Habour Privacy Principles (2000)


หลังจาก Safe Habour เป็ นโมฆะทัง้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจึงเจรจากรอบความคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลระหว่างกันใหม่ภายใต้ความตกลงทีเ่ รียกว่า US –EU Privacy shield Framework Principles (2016)
ซึง่ EU Commission รับรองเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2016
วัตถุประสงค์:
 ส่งเสริมการการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป (Strong Transatlantic Business)
 หาทางคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกรอบกฎหมายทีม่ คี วามแตกต่างกัน
US - mixed regulation and self-regulation
EU – unified data protection rules
 มุ่งเน้ นให้ผู้ประกอบการของสหรัฐอเมริกาที่รบั ข้อ มูลส่วนบุคคลของยุโรปดําเนิ นการตามหลักการของ
Privacy Shield Principles เพือ่ ให้ผา่ นมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลของยุโรป
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The US – EU Privacy Shield Framework Principles (2016)
The EU-US Privacy Shield Framework Principles (2016)
แทนที่ Safe Habour Privacy Principles (2000)




EU จะอนุ ญาตให้มกี ารส่งข้อมูลแก่บริษทั ของ US ทีอ่ ยูใ่ นบัญชี Privacy Shield ของ US Department of
Commerce
EU ออกประกาศรับรองหลักเกณฑ์ (Adequate Decisions) ของ Privacy Shield ว่ามีมาตรฐานเพียงพอ
US Company ทีป่ ระเมินตนเองว่าเข้ามาตรฐาน สามารถเข้าไปอยูใ่ นบัญชีของ US Department of
Commerce เพือ่ รับรองว่าบริษทั นัน้ สามารถรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก EU ได้
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The US – EU Privacy Shield Framework Principles (2016)
หลักการที่สาํ คัญ:






หน้ าที่ของบริษทั (Obligations on Companies) บริษทั ต้องรับรองตัวเองว่าเข้ามาตรฐาน (Self-Certify) และ
ปฏิบตั ติ ามหลักการอื่นๆ (transparency, prompt reply to complaints, etc.)
การเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ (US Government Access) รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ภายใต้เงือ่ นไขและวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้โดยชัดแจ้งแล้วเท่านัน้ เช่น เหตุผลเรือ่ งความมันคง
่
การเยียวยา (Redress)
o เจ้าของข้อมูลร้องเรียนโดยตรงกับบริษทั
o การระงับข้อพิพาททางเลือก
o ร้องเรียนกับ Data Protection Authority (DPA)
o ร้องเรียนต่อผูต้ รวจการ (Ombudsman) ซึง่ มีหน้าทีก่ ารสืบสวนข้อเท็จจริงเพือ่ เยียวยาความเสียหาย
o Privacy Shield Panel (last resort) เพือ่ บังคับให้เป็ นไปตามคําตัดสิน
การทบทวน (Review & Monitoring)
o ทบทวนร่วมกันรายปี (Annual Joint Review)
o เปิ ดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ แสดงความคิดเห็น (NGOs หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่น)
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The End
More queries please contact:
Academy of Public Enterprise Policy, Business & Regulation (APaR)
School of Law
University of the Thai Chamber of Commerce
prapanpong_khu@utcc.ac.th
Tel +662 697 6805
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