คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล
โดยที่ บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติง้ จำกัด (“บริษัทฯ”) รับทรำบและให้ควำมสำคัญแก่ สิทธิของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลตำมที่พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ดังนัน้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีสิทธิรอ้ ง
ขอให้บริษัทฯ ดำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนตำมสิทธิของตนได้ โดยท่ำนจะต้องให้ขอ้ มูลแก่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบควำม
ถูก ต้อ งก่ อ นกำรด ำเนิ น กำร ทั้ง นี ้ เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ใ นกำรรัก ษำควำมปลอดภัย ของข้อ มูลส่ ว นบุค คลของตัว ท่ ำ นเองและ
ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
รำยละเอียดของผูร้ ้องขอ
ชื่อ:
สถำนที่ติดต่อ:
ช่องทำงกำรติดต่อ:
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคล:
เอกสำรพิสจู น์ตวั ตน:

อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
 เป็ นผูย้ ่ืนคำร้องขอ
 มิได้มำยื่นคำร้องด้วยตนเอง
กรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคลเป็ นผูม้ ำยื่นเอง
– สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำหนังสือเดินทำง
– เอกสำรธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (ถ้ำมี)
– อื่น ๆ (ถ้ำมี)
กรณีผยุ้ ่ืนคำร้องเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล
– หนังสือมอบอำนำจ (ระบุกำรใช้สิทธิท่ป
ี ระสงค์จะดำเนินกำร)
– สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำหนังสือเดินทำง (ของเจ้ำของข้อมูลและผูร้ บ
ั มอบอำนำจ)
– เอกสำรธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (ถ้ำมี)
– อื่น ๆ (ถ้ำมี)

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมข้อมูลหรือร้องขอเอกสำรอื่นใดเพิ่มเติมจำกท่ำน หรือปฏิเสธคำร้องขอของท่ำน ในกรณี
ที่บริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเอกสำรและข้อมูลที่ได้รบั มำจำกท่ำนไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่ำท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือ
เป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล ทัง้ นี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลเองและ
ของบริษัทฯ
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รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
ลำดับ
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

2.

3.

กำรใช้สิทธิทปี่ ระสงค์จะดำเนินกำร
 ขอเข้ำถึง / ขอรับสำเนำ / ขอให้เปิ ดเผยกำรได้มำ
 ขอให้ลบ / ทำลำย / ทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคล
 ขอคัดค้ำน / ระงับ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
 ขอให้แก้ไขให้ขอ้ มูลให้ถกู ต้อง / เป็ นปั จจุบน
ั
 ขอเข้ำถึง / ขอรับสำเนำ / ขอให้เปิ ดเผยกำรได้มำ
 ขอให้ลบ / ทำลำย / ทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคล
 ขอคัดค้ำน / ระงับ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
 ขอให้แก้ไขให้ขอ้ มูลให้ถกู ต้อง / เป็ นปั จจุบน
ั
 ขอเข้ำถึง / ขอรับสำเนำ / ขอให้เปิ ดเผยกำรได้มำ
 ขอให้ลบ / ทำลำย / ทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคล
 ขอคัดค้ำน / ระงับ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
 ขอให้แก้ไขให้ขอ้ มูลให้ถกู ต้อง / เป็ นปั จจุบน
ั

เหตุผลประกอบกำรใช้สิทธิ
ลำดับ
1.

เหตุผลประกอบกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

2.
3.

หมำยเหตุ โปรดให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมแก่ บริษัทฯ ถึงเหตุผลในกำรร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมุลส่วนบุคคล (ตำมลำดับ) พร้อม
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลเองและของบริษัทฯ
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ข้อสงวนสิทธิ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. เอกสำรและข้อมูลที่ได้รบั มำจำกท่ำนไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่ำท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล
2. คำร้องขอไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำกำรประมวลผล
3. บริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำคำร้องขอดังกล่ำวเป็ นคำร้องขอฟุ่ มเฟื อย เช่น เป็ นคำร้องขอที่มีเนือ้ หำเดียวกันซำ้ ๆ หรือจำนวนมำก
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
4. บริษัทฯ ต้องปฏิเสธคำร้องขอเข้ำถึง ขอรับสำเนำ หรือขอให้เปิ ดเผยกำรได้มำของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องด้วยหน้ำที่ตำม
กฎหมำยหรือตำมคำสั่งศำล และกำรปฏิบตั ิตำมคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิเสรีภำพ
ของบุคคลอื่น
5. บริษัทฯ ต้องปฏิเสธคำร้องขอให้ลบ ทำลำย หรือทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องด้วย
เป็ นกำรเก็บรักษำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรเก็บรักษำไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตำมข้อยกเว้นใน
มำตรำ 24 หรือ มำตรำ 26 ของพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัทฯ มีสิทธิ ตำมกฎหมำยที่จะพิจำรณำคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกำรดำเนินกำรใด ๆ โดยจะแจ้งผลกำร
พิจำรณำและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รบั คำร้องขอและรำยละเอียดครบถ้วน
ในกำรนี ้ ท่ำนได้อ่ำนและเข้ำใจเนือ้ หำของคำร้องฉบับนี ้โดยละเอียดแล้ว และยืนยันว่ำข้อมูลที่ท่ำนได้ให้ไว้แก่ บริษัทฯ เป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องแท้จริง และท่ำนยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำน ทัง้ นี ้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลเองและของบริษัทฯ

ลงชื่อ

ผูย้ ่ืนคำร้อง
(
วันที่

)
.

ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท
รำยละเอียดเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติง้ จำกัด
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล: คุณปิ ยะ แสงทับทิม / คุณธนวิทย์ สุทธะรัตนกุล
ที่อยู่: เลขที่ 540 อำคำร เมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 902 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมำยเลขโทรศัพท์: 02-252-5500
อีเมล์: piyas@teamactuary.com / thanawits@teamactuary.com
เว็บไซต์: www.teamactuary.com
Facebook: www.facebook.com/teamactuary
Line Official Account: @teamactuary
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