แบบฟอร์ มคำขอใช้ สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ให้สิทธิ แก่เจ้าของข้อมูลในการขอใช้สิทธิ ต่าง ๆ ต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั อูเอโน ไฟน์ เคมีคลั ส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จากัด (“ บริ ษทั ฯ”) ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูล
ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มพร้อมกับแนบเอกสารตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
1. ข้ อมูลของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................เลขที่บตั รประชาชน / หนังสื อเดินทาง...........................................................
บ้านเลขที่...............................หมู่บา้ น / อาคาร....................................หมู่ที่............... ตรอก / ซอย......................................................
ถนน ...................................................แขวง / ตาบล.............................................. เขต / อาเภอ...........................................................
จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณี ย ์ .................................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ........................................................อีเมล................................................................................................
2. ข้ อมูลของตัวแทนเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................เลขที่บตั รประชาชน / หนังสื อเดินทาง...........................................................
บ้านเลขที่...............................หมู่บา้ น / อาคาร....................................หมู่ที่............... ตรอก / ซอย......................................................
ถนน ...................................................แขวง / ตาบล.............................................. เขต / อาเภอ...........................................................
จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณี ย ์ .................................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ........................................................อีเมล................................................................................................
3. เอกสำรประกอบคำร้ อง
3.1 สำหรับเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหนังสื อเดินทางพร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง
3.2 สำหรับตัวแทนเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหนังสื อเดินทางของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง
 หนังสื อมอบอานาจของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล

4. รำยละเอียดคำขอ
4.1 ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคลกับบริษทั ฯ
 ลูกค้า

 พันธมิตรทางธุรกิจ

 ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน / ผูฝ้ ึ กงาน

 ผูใ้ ห้บริ การ / ผูจ้ ดั จาหน่าย

 ผูม้ าติดต่อ

 อื่น ๆ..................................................................
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4.2 ส่ วนที่ 1 : สิ ทธิของเจ้ ำของข้ อมูลที่ต้องกำรให้ บริษทั ฯ ดำเนินกำร (ตำมมำตรำ 30 ถึง 36 ของพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562)
**โปรดทำเครื่ องหมำย () หน้ ำรำยกำรสิทธิรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรื อหลำยรำยกำรที่ประสงค์ให้ บริษทั ฯ ดำเนินกำร โปรดกรอกรำยละเอียดกำรใช้ สิทธิ
ที่เกีย่ วข้ อง
รำยกำรสิ ทธิ
1. กำรเข้ ำถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
 1.1 ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล



1.2 ขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล



1.3 ขอให้เปิ ดเผยการได้มา

2. กำรแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคล
 2.1 ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล / เพิม่ เติม

รำยละเอียดกำรใช้ สิทธิ
ชื่อเอกสารที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ..................................................................................................................
ช่องทางการรับข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อ 1.1-1.2)
 ไปรษณี ยต์ ามที่อยูท่ ี่ระบุในข้อ 1
 อีเมลที่ระบุในข้อ 1
ด้วยตนเอง

จากเดิม..................................................................................................................................................
เปลี่ยนเป็ น / เพิ่มเป็ น.............................................................................................................................
เหตุผล...................................................................................................................................................

3. กำรโอนย้ ำยข้ อมูลส่ วนบุคคล



3.1ขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น



3.2ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น



ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ / รายละเอียดของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (เฉพาะข้อ3.1-3.2)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4. กำรคัดค้ ำนกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
 ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
กิจกรรมการประมวลผลของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งการคัดค้าน (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
นาไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

นาไปประมวลผลเพื่อการวิจยั / สถิติ
นาไปประมวลผลเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ / ตามอานาจรัฐที่ได้รับมอบหมาย
นาไปประมวลผลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ / ของบุคคล/ของนิติบุคคลอื่น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการใช้สิทธิ
...............................................................................................................................................................
5. กำรลบ/ทำลำยข้ อมูลส่ วนบุคคล




5.1 ขอให้ลบ / ทาลาย
5.2 ขอให้ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถ
ระบุตวั ตนได้

สาเหตุที่ตอ้ งการใช้สิทธิ (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

 หมดความจาเป็ นในการเก็บ
 ได้ถอนความยินยอมในการประมวลผล

 การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ได้ทาการคัดค้านการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการใช้สิทธิ
...............................................................................................................................................................
6. ขอระงับกำรใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล



6.1 ขอระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล

สาเหตุที่ตอ้ งการใช้สิทธิ (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ระหว่างรอบริ ษทั ฯ ตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ร้องขอ
ระหว่างรอบริ ษทั ฯ ตรวจสอบการใช้สิทธิคดั ค้านตามที่ร้องขอ
แทนการลบข้อมูล............................................................................................ ที่ถูกประมวลผล
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย / หมดความจาเป็ นในการเก็บ
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ส่ วนที่2 : สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (ตำมมำตรำ 19 วรรค 5 แห่ ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล)
**โปรดทำเครื่ องหมำย () หน้ ำรำยกำรสิทธิรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรื อหลำยรำยกำรที่ประสงค์ให้ บริษทั ฯ ดำเนินกำร โปรดกรอกรำยละเอียดกำรใช้ สิทธิ
ที่เกีย่ วข้ อง
ท่านต้องการใช้สิทธิ ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้แก่บริ ษทั ฯ ที่มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุ งการให้บริ การขาย
เพื่อการสถิติ ศึกษา วิจยั วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อนาเสนอและขายผลิตภัณฑ์
 ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีควำมอ่ อนไหว เช่น ที่อยู่ เลขบัตรประจาตัวประชาชน เชื้อชาติ ศาสนา เป็ นต้น (โปรดระบุในช่องว่าง)
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
4.3 เหตุผลในกำรขอใช้ สิทธิต่ำง ๆ
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
5. ช่ องทำงตอบรับผลพิจำรณำ
บริ ษทั ฯ จะส่งผลการพิจารณาของบริ ษทั ฯ ให้กบั เจ้าของข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบุในข้อที่ 1 ทาง อีเมล  ไปรษณี ย ์
6. เงื่อนไขและข้ อสงวนสิทธิของบริษทั ฯ
6.1 บริ ษทั ฯ อาจจาเป็ นต้องปฏิเสธคาขอของท่านในกรณี ดงั ต่อไปนี้
6.1.1คาขอของท่านไม่สมเหตุสมผล เช่น ท่านไม่มีอานาจในการขอใช้สิทธิ หรื อท่านได้ขอใช้สิทธิ ในลักษณะเดียวกันหรื อมีเนื้ อหาเดียวกัน
บ่อยครั้งโดยไม่มีสาเหตุอนั สมควร เป็ นต้น
6.1.2 กรณี ท่านขอใช้สิทธิ คดั ค้านการประมวลผลโดยใช้ฐานผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ สามารถพิสูจน์ได้วา่ การใช้
ข้อมูลนั้นเป็ นไปเพื่อเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่าสิ ทธิ ของท่าน หรื อเพื่อการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายตามมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.ฯ บริ ษทั ฯ อาจประมวลข้อมูล
นั้นต่อไป
6.1.3 ในกรณี ที่มีการลบหรื อทาลายข้อมูลนั้นจะส่ งผลกระทบต่อเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ภาระผูกพันตามกฎหมายประโยชน์
สาธารณะด้านสาธารณสุข การศึกษาวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ หรื อการยกขึ้นต่อสู ้หรื อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ อาจจะ
ไม่ลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาขอของท่านตามมาตรา 33 แห่ ง พ.ร.บ.
6.1.4 ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ถูกทาลาย ลบ หรื อถูกทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านตามแนวทางและวิธีปฏิบตั ิของการเก็บ
รักษาข้อมูลของบริ ษทั ฯ แล้ว
6.2 บริ ษทั ฯ จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาร้อง เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย หากปรากฎว่าคาขอของท่านเป็ นคาขอฟุ่ มเฟื อยที่มีลกั ษณะ
เดียวกันซ้ า ๆ หรื อไม่มีมูลความจริ ง หรื อมากเกินความจาเป็ น
6.3 บริ ษทั ฯ จะดาเนินตามคาขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอและเอกสารประกอบจากท่านครบถ้วน
6.4 หากบริ ษทั ฯ ปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของท่าน บริ ษทั ฯ จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบภายใน 30 วัน
6.5 บริ ษทั ฯ อาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมในกรณี คาขอของท่านไม่ชดั เจน หรื อท่านไม่ได้ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารที่เพียงพอต่อบริ ษทั ฯ เพื่อ
ดาเนินการตามคาขอของท่าน
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7. คำยืนยันของเจ้ ำของข้ อมูล / ตัวแทนของเจ้ ำของข้ อมูล
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้ อหาของแบบฟอร์ มคาขอนี้ แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้าระบุในแบบฟอร์ มคาขอนี้ เป็ นความจริ งและข้าพเจ้ามี
สิ ทธิ ในการยื่นคาขอใช้สิทธิ ที่ระบุขา้ งต้นภายใต้ขอ้ กาหนดของพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 ข้าพเจ้ารั บทราบว่าบริ ษทั ฯ ต้องดาเนิ นการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า และอาจจาเป็ นต้องได้รับข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดาเนิ นการตามคาขอของข้าพเจ้า และหากข้าพเจ้าจงใจให้ขอ้ มูล
อันเป็ นเท็จ บริ ษทั ฯ อาจดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย

ลงชื่อ ............................................................................เจ้าของข้อมูล / ผูแ้ ทนเจ้าของข้อมูล
(............................................................................)
วันที่ ..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
รับเรื่ องวันที่
......................................................
ชื่อผูร้ ับเรื่ อง
.....................................................

ผลกำรตรวจสอบ
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
เหตุผลของกำรไม่ อนุมัติ
....................................................................................................................................................................
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