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วันที่ ………………………………

แบบคำร้องขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
Data Subject Rights Request Form
ท่านสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคาร้องนี้ และยื่นคาขอนี้ดว้ ยตนเองหรือส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์
ข้อมูลผูย้ ื่นคำร้องขอ
ชื่อ-นามสกุล
…………………………………….…………………………………
เลขบัตรประจาตัวประชาชน …………………………………….…………………………………
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
…………………………………….…………………………………
อีเมล
…………………………………….…………………………………
ท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
❒ ผูย้ ่นื คาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
❒ ผูย้ ่นื คาร้องเป็ นผูแ้ ทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดระบุรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล …………………………………….…………………………………
ทีอ่ ยู่
……………………………………………………………….……..
เบอร์โทรศัพท์ ………………………………………………………………………
อีเมล
………………………………………………………………………
เอกสำรประกอบกำรขอใช้สิทธิ
เอกสารเพื่อการยืนยันตัวตนของผูย้ ่นื คาร้อง
❒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีสญ
ั ญาชาติไทย)
❒ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มสี ญ
ั ญาชาติไทย)
เอกสารประกอบการดาเนินการแทน (เฉพาะกรณีย่นื คาร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
❒ หนังสือมอบอานาจทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้อานาจผูย้ ่นื คาร้องใช้สทิ ธิแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
แบบคาร้องขอฉบับนี้ ซึง่ ลงนามโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผูย้ ่นื คาร้องและลงวันทีก่ ่อนวันทีย่ ่นื

โปรดระบุสถานะความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลกับทางบริษทั ฯ
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❒
❒
❒
❒
❒
❒

ลูกค้า / ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน / ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์
เจ้าหน้าที/่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ผูส้ มัครงาน
คู่สญ
ั ญา/ผูร้ บั เหมา
ผูต้ ดิ ต่อ
อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................
โปรดระบุสทิ ธิทท่ี ่านประสงค์จะดาเนินการ

❒ เพิกถอนความยินยอม
❒ ขอเข้าถึงหรือรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้ทาง บริษทั ฯ เปิ ดเผยทีม่ าของข้อมูลทีท่ ่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม
❒ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
❒ ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
❒ ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
❒ ขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
❒ ขอให้ บริษทั ฯโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
โปรดระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลประกอบคาร้องขอของท่าน
……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...
……………………………...……………………………...……………………………...……………..………...……………
………………...……………………………...……………………………...……………..………...…………………………
…...……………………………...……………………………...……………..………...……………………………...………
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………
………...……………………………...…
หมายเหตุ
บริษัท ฯ สงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ในคาร้องนี้ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานเกีย่ วกับคาขอเพิม่ เติม รวมถึงสงวนสิทธิในการดาเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่าข้อมูลทีท่ า่ นระบุในแบบคาร้องขอ
นี้ไม่เป็ นความจริงโดยเจตนาทุจริต
การใช้สทิ ธิของท่านอาจมีเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบอื่น ทัง้ นี้ จาเป็ นต้องมีการพิจารณาคา
ขอเป็ นรายกรณีไป บริษทั ฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ขอ้ มูลประกอบคาร้องขอของท่านอย่างครบถ้วน เพื่อให้ บริษทั
ฯ สามารถดาเนินการตามสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคาขอของท่านใน
กรณีท่ี บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือคาสั ่งศาล หรือเป็ นกรณีการใช้สทิ ธิของท่านอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในกรณีทท่ี ่านยังมีสญ
ั ญากับ บริษทั ฯ ทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ท่าน
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อยู่ ซึ่งการใช้สทิ ธิของท่านอาจเป็ นผลให้ บริษทั ฯ ไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่ท่านได้ โดย บริษทั ฯ จะดาเนินการ
แจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบของการใช้สทิ ธิต่อไป
บริษัท ฯ จะดาเนินการตามคาร้องขอของท่า นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาขอพร้อมเหตุผลและข้อ มูล
ประกอบคาขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทัง้ นี้ ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาดังกล่าว
ออกไป หาก บริษทั ฯ ได้รบั ข้อมูลไม่เพียงพอในการประกอบการดาเนินการ
ในกรณีท่ี บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องปฏิเสธคาร้องขอใช้สทิ ธิของท่าน บริษทั ฯ จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธแก่ท่าน
ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
บริษทั ฯ เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในคาร้องขอนี้เพื่อ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันสิทธิของท่านทัง้ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผูแ้ ทน และดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิของท่าน โดยอาจมีความ
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อความจาเป็ นในการดาเนินการตามคาร้องขอใช้สทิ ธิของท่านเท่านัน้ และ
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่า บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามคาร้องขอของท่านเสร็จสิน้ หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้ง
หรือปฏิเสธคาขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิน้ สุดในกรณีท่ี บริษทั ฯ ไม่อาจปฏิบตั ติ ามคาร้องขอของท่านได้
โดยมีเหตุผลอันสมควรตามทีก่ ฎหมายหรือคาสั ่งศาลกาหนด
ผู้ย่นื คาร้องได้อ่านและเข้าใจเนื้ อหาของแบบคาร้องขอฉบับนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งแก่ บริษัท ฯ. มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ รวมทัง้ ขอยืนยันและรับประกันว่าผูย้ ่นื คาร้องมีสทิ ธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จึงได้ลงลายมือชื่อตามทีร่ ะบุขา้ งล่างนี้
.......................................................... ผูย้ ่นื คาร้องขอ
(............................................................)
วันที่ .......................................
*สาหรับเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้
วันทีไ่ ด้รบั คาร้องขอ ………………………………………...
วันทีบ่ นั ทึกในระบบ …………………………………………
วันทีม่ หี นังสือตอบรับ …………………………………………
ผลการพิจารณา …………………………………………
เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี) …………………………………………
เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ าเนินการ ………………………………………...
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบคาร้องทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบทัง้ หมด ได้ท่ี บริษทั สยำมรำชธำนี
จำกัด (มหำชน) 329 ม.10 กุศลส่งสำมัคคี ซ.1 ถ.รถรำงสำยเก่ำ ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
(แบบคำร้องขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล)
** สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคาร้องขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล info@siamraj.com

