คำร้องขอใช้สิทธิในกำรลบข้อมูล/ทำลำย/ทำให้ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อมูลของผู้ยนื่ คำร้องขอ
รายละเอียดผูย้ ื่นคาขอ
ชื่อ ...................................................................................................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................
เบอร์โทรติดต่อ .......................................................... Email................................................................
• กรณีที่ผยู้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลเอง
ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดังต่อไปนี ้ เพื่อการตรวจสอบตัวตน และถิ่นที่อยู่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการตาม
สิทธิที่รอ้ งขอได้อย่างถูกต้อง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาพาสปอร์ต
 อื่นๆ (ถ้ามี)
•กรณีผยู้ ื่นคาร้องเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล1
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล
ชื่อ ..............................................................................................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ .......................................................... Email................................................................
ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดังต่อไปนี ้ เพื่อการตรวจสอบอานาจ ตัวตน และถิ่นที่อยูข่ องผูย้ ื่นคาร้องและเจ้าของ
ข้อมูล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการตามสิทธิที่รอ้ งขอได้อย่างถูกต้อง
 หนังสือมอบอานาจ
และ (ต้องมี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่านและเจ้าของข้อมูล
1

หมายเหตุ : หนังสือมอบอานาจต้องมีลกั ษณะดังนี ้
1. เนือ้ ความอย่างน้อยระบุ “ให้อานาจผูย้ ื่นคาร้องในการดาเนินการติดต่อร้องขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลดาเนินการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผูม้ อบอานาจไม่ได้ให้
ความยินยอม รวมถึงดาเนินการที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ”
2. มีการลงนามโดยผูม้ อบอานาจอย่างชัดเจน
3. ลงวันที่ก่อนวันที่ยื่นคาร้องขอ

 อื่นๆ (ถ้ามี)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ ื่นคาร้อง หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่
สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูล หรือมีอานาจในการยื่นคาร้องขอดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธคาร้องขอของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะให้ลบ/ทำลำย/ทำให้ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้
ลาดับที่
ข้อมูลส่วนบุคคล
การดาเนินการที่ตอ้ งการ(ลบ/ทาลาย/ทาให้ไม่สามารถระบุตวั ตน)
1.
2.
3.
เหตุผลประกอบกำรร้องขอ
กรุ ณาชีแ้ จ้งเหตุผลในการร้องขอให้ดาเนินการขอเข้าถึง/ลบ/ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล พร้อมทัง้ เอกสาร ข้อมูล
หลักฐานประกอบเพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบพิจารณาและดาเนินการตามสิทธิของท่านต่อไป
 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่
บริษัทฯ ได้แจ้งไว้
 เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการประมวลผล และบริษัทฯ ไม่มีอานาจในการประมวลผลด้วยฐานอื่นที่ชอบ
ด้วยกฎหมายต่อไป
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทาการคัดค้านการประมวลผล โดยบริษัทฯ ไม่สามารถอ้างความยินยอมในการให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทาการคัดค้านการประมวลผลที่มีลกั ษณะเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งลบ/ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(โปรดระบุ ..............................................................................................................................)
ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทฯ อาจจาเป็ นต้องปฏิเสธคาร้องขอของท่าน เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอานาจในการยื่นคาร้องขอ
2. คาร้องไม่สมเหตุสมผล อาทิ ผูร้ อ้ งขอไม่มีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ที่
บริษัทฯ
3. คาร้องดังกล่าวเป็ นคาร้องขอฟุ่ มเฟื อย เช่น มีลกั ษณะเดียวกัน หรือมีเนือ้ หาเดียวกันซา้ ๆ โดยไม่มีเหตุอนั สมควร

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรือ จดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจยั หรือสถิติ ซึง่ ได้จดั ให้มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล หรือเป็ นการ
จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือการใช้อานาจรัฐที่ ได้รบั
มอบหมาย หรือเป็ นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหวที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นไปเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
โดยปกติ ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากการร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏเป็ นที่ชดั เจนว่าคาร้องขอของ
ท่านเป็ นคาร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือคาร้องขอฟุ่ มเฟื อย บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการตามสมควร
เมื่อพิจารณาคาร้องขอของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทา่ นทราบและดาเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอ
ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล
ท่านได้อา่ นและเข้าใจเนือ้ หาของคาร้องฉบับนีอ้ ย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งแก่บริษั ทฯ นัน้ เป็ นความ
จริง ถูกต้อง ท่านเข้าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอานาจ ตัวตน และถิ่น ที่อยู่ให้แก่บริษัทฯ ทราบนัน้ เป็ นการจาเป็ นอย่างยิ่ง
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามสิทธิที่ท่านร้องขอ หากท่านให้ขอ้ มูลผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต อาจมีความผิดตามกฎหมายได้
และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้การดาเนินการตามคาเรียกร้องของท่านเป็ นไปได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนต่อไปในการนี ้ ท่านจึงได้ลงนามไว้ เพื่อเป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ ....................................................ผูย้ ื่นคาร้อง
(..................................................................)
วันที่.............................................................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น
สำหรับเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ได้รบั คาขอ : _______________________________________________________________________
วันที่บนั ทึกในระบบ : ____________________________________________________________________
ผลเมื่อพิจำรณำ
วันที่ตอบรับ: __________________________________________________________________________
ยอมรับ/ปฏิเสธ และเหตุผล : _______________________________________________________________
ค่าธรรมเนียม (หากมี) : ___________________________________________________________________
วันที่ดาเนินการ: ________________________________________________________________________
ดาเนินการโดย : ________________________________________________________________________

