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FACTSHEET เอกสารขอ้เท็จจรงิ 

COLLECTING AND STORING การรวบรวมและการจดัเก็บ 

customer information in COVID-19 ขอ้มลูลกูคา้ในชว่ง COVID-19 

As COVID-19 restrictions ease around Australia, contact 
tracing will remain an important tool to control the spread of 
the virus. 

ในขณะทีม่กีารผอ่นคลายมาตรการจ ากดั COVID-19 ท ัว่ออสเตรเลยี 
การตดิตามผูส้มัผสัโรคจะยงัคงเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการควบคมุการแ
พรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 

Your business may need to request the personal information of 
customers. This information will help contact tracers if someone 
who works for you or one of your customers tests positive for 
COVID-19. 

ธรุกจิของคณุอาจจ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ 
ขอ้มลูนีจ้ะชว่ยเจา้หนา้ทีต่ดิตามผูส้มัผัสเชือ้ 
หากมบีางคนทีท่ างานใหค้ณุหรอืลกูคา้ของคณุเขา้รับการตรวจหาเชือ้ COVID-
19 แลว้มผีลเป็นบวก  

This guideline provides information about how to manage the 
privacy of customers’ personal information in accordance with 
privacy laws and good privacy practice. 

แนวทางนีจ้ะใหข้อ้มลูเกีย่วกับวธิกีารจัดการกับความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูสว่น
บคุคลของลกูคา้ตามกฎหมายความเป็นสว่นตัวและแนวปฏบิัตทิี่
ดดีา้นความเป็นสว่นตัว 

Collecting and storing information about customers is a standard 
practice for many businesses. For example, businesses commonly 
store and collect information when taking bookings, fulfilling 
orders, taking payments and confirming appointments. 

การรวบรวมและการจัดเก็บขอ้มลูเกีย่วกับลกูคา้ถอืเป็นแนวปฏบิัตมิาตรฐานส าห
รับธรุกจิจ านวนมาก ตัวอยา่งเชน่ 
ธรุกจิท่ัวไปจะจัดเก็บและรวบรวมขอ้มลูเมือ่มกีารรับจอง การตอบรับใบสัง่ซือ้ 
การรับช าระเงนิ และการยนืยันการนัดหมาย 

Health services and businesses with an annual turnover of more 
than $3 million per year must comply with the Privacy Act 1988 
(Cth) in the way that information is collected, used and disclosed. 
For more information, please contact the Office of the Australian 
Information Commissioner at www.OAIC.gov.au 

บรกิารดา้นสขุภาพและธรุกจิตา่ง ๆ ทีม่ผีลประกอบการมากกวา่ 3 
ลา้นเหรยีญตอ่ปีจะตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตคิวามเป็นสว่นตัว (Privacy 
Act 1988 - Cth) ในดา้นการรวมรวม ใชส้อย และเปิดเผยขอ้มลู 
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
กรณุาตดิตอ่ส านักงานคณะกรรมาธกิารขอ้มลูแหง่ออสเตรเลยี (Office of the 
Australian Information Commissioner) ที ่www.OAIC.gov.au 
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Even if your business is not covered by the Privacy Act, it is good 
privacy practice to tell people: 

แมว้า่ธรุกจิของคณุจะไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตพ้ระราชบัญญัตคิวามเป็นสว่นตัว แต่
ก็เป็นแนวปฏบิัตทิีด่ดีา้นความเป็นสว่นตัวทีค่ณุจะแจง้ผูค้นวา่ 

• why you are asking for the information, 

• who will have access to the information, 

• how the information will be kept safe. 

• เพราะเหตใุดคณุจงึขอขอ้มลู 

• ใครทีม่สีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลู 
• ขอ้มลูถกูจัดเก็บไวอ้ยา่งปลอดภัยอยา่งไร 

Make sure you stick to those rules ใหแ้นใ่จวา่ คณุปฏบิตัติามกฎเหลา่นีอ้ยา่งเครง่ครดั 

Any requirement in the Public Health Direction to keep a record of 
name, contact phone number and date and time of visit requires 
the record to be kept for 28 days. After that time, the record can 
be securely destroyed. 

ขอ้ก าหนดใด ๆ ทีม่อียูใ่นแนวทางสาธารณสขุมไีวเ้พือ่เก็บบันทกึขอ้มลูชือ่ 
หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้วนัและเวลาของการมาเยอืน ซึง่จ าเป็นตอ้งเก็บ
บันทกึขอ้มลูไวเ้ป็นเวลา 28 วนั และหลังจากนัน้ ขอ้มลูสามารถ 
ท าลายทิง้ไดอ้ยา่งปลอดภัย 

To see if your business needs to keep these records, please visit 
the Public Health Direction. 

เพือ่ดวูา่ ธรุกจิของคณุจ าเป็นตอ้งเก็บบันทกึขอ้มลูเหลา่นีห้รอืไม ่กรณุาไปที ่
แนวทางสาธารณสขุ (Public Health Direction) 

This information is correct as of 19 June 2020. For the latest 
advice on restrictions please check covid19.act.gov.au or call the 
COVID-19 helpline on (02) 6207 7244. 

ขอ้มลูนีถ้กูตอ้ง ณ วนัที ่19 มถินุายน 2020 
ส าหรับค าแนะน าลา่สดุในเรือ่งมาตรการจ ากัดตา่ง ๆ กรณุาดทูีเ่ว็บไซต ์
covid19.act.gov.au หรอืโทรหาสาย COVID-19 Helpline ที ่02 6207 7244 

The Business Resource Kit includes: guidelines for creating a 
COVID Safety Plan; posters for displaying in your business 
premises; fact sheets and case studies to provide up to date 
information and clear advice; and other useful resources. Find the 
kit at www.covid19.act.gov.au/resources 

ชุดความรูท้างธุรกจิ (The Business Resource Kit) ประกอบดว้ย 
แนวทางส าหรับการเตรยีมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID 
โปสเตอรส์ าหรับใชแ้สดงในสถานประกอบธรุกจิของคณุ เอกสารขอ้เท็จจรงิ 
และกรณีศกึษาทีใ่หข้อ้มลูลา่สดุและค าแนะน าทีช่ดัเจน 
อกีทัง้ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนอ์ืน่ ๆ คน้หาชดุความรูน้ีไ้ดท้ีเ่ว็บไซต ์
www.covid19.act.gov.au/resources 

Canberra Business Advice and Support Service: Business owners 
can receive up to four hours of free, tailored advice and access 
online business development resources. Call (02) 6297 3121. 

Canberra Business Advice and Support Service: 
เจา้ของธรุกจิสามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูออนไลนด์า้นการพัฒนาธรุกจิและรับ
ค าแนะน าทีป่รับมาเป็นเฉพาะไดฟ้ร ี4 ชัว่โมง โทร (02) 6297 3121 
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