Deutsche Auslandsvertretung Bangkok

Stand 25.06.2018

ข้ อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้ อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้ อบังคับพืน' ฐานเกี+ยวกับการคุ้มครองข้ อมูล)

1. ใครเป็ นผู้รับผิดชอบในการใช้ ข้อมูลและใครคือหน่ วยงานคุ้มครองข้ อมูล
หน่วยงานทีรับผิดชอบเกียวกับข้ อมูลคือสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุ งเทพฯ, 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุม่
มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120, info@bangk.auswaertiges-amt.de,
Tel.: 02 287 9000. และกระทรวงการต่างประเทศ (ทีอยู่ตามไปรษณีย์: Auswärtiges Amt,
D-11013 Berlin)
หน่วยงานคุ้มครองข้ อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสามารถติดต่อได้ ตามทีอยู่ด้านล่าง
Werderscher Markt 1
D-10117 Berlin
Email: dsb-r@auswaertiges-amt.de
Tel.: +49 30 5000 2711
Fax: +49 30 5000 5 1733
2. เมือยืนคําร้ องขอวีซ่าสถานทูตนําข้ อมูลใดมาใช้ และข้ อมูลนั'นมาจากทีใด
การดําเนินการเกียวกับข้ อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ในขอบข่ายแบบฟอร์ มคําร้ องขอวีซา่ ซึงตามระเบียบการประกอบด้ วย
นามสกุล นามสกุลเดิม ชือต้ น วันและสถานทีเกิดทีระบุไว้ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ทีอยู่ปัจจุบนั หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ อาชีพ ข้ อมูลการเดินทาง (ประเภทหนังสือเดินทาง หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศและหน่วยงานทีออกให้ วันทีออก
หนังสือเดินทาง อายุการใช้ งาน) รู ป และยังรวมถึงลายนิ >วมือของท่าน
ข้ อมูลทีกล่าวมาข้ างต้ นนี >มาจากการกรอกข้ อมูลของท่านตามขันตอนการขอวี
>
ซา่
3. ในกรณีทีเป็ นผู้ออกหนังสื อเชิญให้ กับบุคคลอืน เพือ ขอวีซ่า สถานทูตนําข้ อมูลใดมาใช้ และข้ อมูลนั'นมาจากทีใด
ข้ อมูลทีขอให้ กรอกในแบบฟอร์ มคําร้ องขอวีซา่ เกียวกับผู้เชิญนันเป็
> นส่วนหนึงของข้ อมูลเกียวกับบุคคลทีถูกนําไปใช้ โดยเฉพาะ
นามสกุล และชือต้ น ทีอยู่ หมายเลขโทรสาร และอีเมล์ของท่าน
ข้ อมูลทีกล่าวมาข้ างต้ นนี >มาจากจดหมายเชิญของท่านและการให้ ข้อมูลจากผู้ยืนคําร้ องในขันตอนการขอวี
>
ซา่
4. ทําไมจะต้ องให้ ข้อมูลและจะเกิดอะไรขึน' หากไม่ ให้ ข้อมูล
เนืองจากมีความจําเป็ นและกฎหมายระบุไว้ จงึ ต้ องให้ ข้อมูลในการดําเนินการตามขันตอนการยื
>
นคําร้ องขอวีซ่า ท่านมีหน้ าที
ตามมาตรา 82 ว่าด้ วยข้ อกฎหมายการพํานัก (gemäß §82 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)) ทีจะต้ องให้
ข้ อมูลทีกําหนดไว้ ในการดําเนินการยืนคําร้ องขอวีซา่ และให้ ข้อมูลทีจําเป็ น หากท่านไม่ยินยอมให้ ข้อมูลทีจําเป็ น คําร้ องขอวีซา่
อาจถูกปฏิเสธโดยไม่ได้ รับค่าธรรมเนียมคืน
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5. ข้ อมูลจะถูกนําไปใช้ เพือจุดประสงค์ ใดและตามข้ อกฎหมายใด
ข้ อมูลส่วนตัวของท่านจะนําไปใช้ เพือประกอบกระบวนการยืนขอวีซา่
กฎหมายพื >นฐานได้ แก่ Art.6 Abs. 1 lit. c) และ e), Abs. 2 Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 767/2008 (VIS-Verordnung) และ Verordnung (EG)
Nr. 810/2009 (Visakodex) รวมทังข้
> อกฎหมายแนบท้ าย อีกทัง> กฎหมายว่าด้ วยการมีถินพํานัก มาตรา 72a ff.
(AufenthG) และ ระเบียบข้ อบังคับว่าด้ วยการมีถินพํานัก มาตรา 69 (AufenthV) เช่นเดียวกับระเบียบปฏิบตั ิวา่
ด้ วยกฎหมายทะเบียนกลางสําหรับบุคคลต่างด้ าว (AZRG-DV) กฎหมายการแจ้ งเตือนข้ อมูลในระบบวีซ่า (VWDG)
และยังรวมถึงตัวบทกฎหมายเฉพาะอืนๆ หรื อ มาตรา 3 ตามกฎหมายการคุ้มครองข้ อมูลแห่งรัฐ (BDSG 2018)
6. ข้ อมูลจะถูกนําไปใช้ นานเท่ าใด
ข้ อมูลของท่านจะถูกลบทันทีทีข้ อมูลของท่านไม่จําเป็ นสําหรับการดําเนินการตามขันตอนการยื
>
นขอวีซา่ ตามกฎการยกเลิก
ข้ อมูลจะใช้ เวลาสองปี หลังจากสิ >นสุดกระบวนการยืนคําร้ องขอวีซ่า อย่างช้ าทีสุดคือใช้ เวลาห้ าปี หลังจากการพิจารณาคําร้ อง
ขอวีซา่
7. ใครได้รับข้ อมูล
ข้ อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังบุคคลทีสามเมือจําเป็ นสําหรับการดําเนินการเพือขอวีซา่ ระหว่างขันตอนการดํ
>
าเนินการอาจมีการ
ส่งข้ อมูลส่วนตัวของท่านไปยังหน่วยงานรัฐทีรับผิดชอบในประเทศเยอรมัน ส่งไปยังแผนกวีซา่ ประเทศอืนในกลุ่มสมาชิกเชง
เก้ น หรื อส่งไปยังหน่วยงานรัฐทีรับผิดชอบในพื >นทีทีท่านมีถินพํานักอยู่ ในกรณีทีจําเป็ นข้ อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังหน่วยงาน
ภายนอกทีได้ รับมอบหมายให้ ดําเนินการระหว่างขันตอนการพิ
>
จารณาวีซ่า การส่งข้ อมูลให้ กบั หน่วยงานทีอยู่ภายนอกกลุ่ม
สหภาพยุโรปนันจะดํ
> าเนินการภายใต้ ข้อกฎหมายหัวข้ อ V der DS-GVO เท่านัน>
8. ในฐานะบุคคลทีเกีย วข้ องสามารถใช้ สิทธิในการคุ้มครองข้ อมูลใดได้บ้าง
ท่านสามารถขอข้ อมูลทีเก็บไว้ เกียวกับตัวท่านจากหน่วยงานทีรับผิดชอบทีได้ กล่าวไว้ เบื >องต้ น นอกจากนันภายใต้
>
เงือนไขที
ชัดเจนท่านสามารถขอแก้ ไข ลบ หรื อ จํากัดการใช้ ข้อมูลของท่านได้ และภายใต้ เงือนไขทีชัดเจนท่านสามารถคัดค้ านการใช้
ข้ อมูลของท่านได้
9. สามารถร้ องเรียนได้ ทีใด
ท่านมีสิทธิทีจะร้ องเรี ยนทีหน่วยงานเก็บข้ อมูลกลางเกียวกับการนําข้ อมูลของผู้ขอคําร้ องไปใช้ งาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
สมาชิกทีท่านมีถินพํานักอยู่ ทีท่านทํางาน หรื อสถานทีซึงคาดว่ามีการละเมิดการคุ้มครองข้ อมูล

