แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล /
Request Form Regarding Personal Data
ส่วนที่ 1 : สำหรับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
[Part 1: For personal data subject (Please fill in all data)]

ชื่อ - นามสกุล :
[Name-Surname]

ทีอ่ ยู่ :
[Address]

อีเมล :

เบอร์โทรศัพท์ :

[E-mail]

[Mobile no.]

ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มกี ารกาหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้
โดยท่ำนมีควำมประสงค์จะจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
[According to the Personal Data Protection Act, 2019, by which the rights of the personal data subject are set, you intend to manage
your personal data as follows: (please tick as appropriate)]

☐ สิทธิขอถอนความยินยอม [Right to withdraw consent]
☐ สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล [Right to access]
☐ สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล [Right to data portability]
☐ สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล [Right to object]
☐ สิทธิขอให้ลบหรือทาลายข้อมูล [Right to erasure]
☐ สิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูล [Right to restriction of processing]
☐ สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล [Right to rectification]
รายละเอียด [Detail]

เอกสารประกอบคาร้อง [Attached Documentation]:
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีสญ
ั ชาติไทย) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
[A copy of ID card (Thai Nationals), or copy of passport with a certified true copy in Thai or English (Non-Thai Nationals)]

☐ อื่นๆ (ระบุ) [Others (Please specify]
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้น รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นแบบฟอร์มทัง้ หมดนี้ ถูกต้องและเป็ นจริง
ทุกประการ [I hereby certify that the data mentioned above, including all Attached Documentation, are correct and true in all respects.]
หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้อความหรือเอกสาร ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดใน
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทุกประการ [If later it is found that the text or documents are incorrect, I agree to be liable for any damages
incurred in all respects.]
ลงชื่อ
ผูร้ อ้ งให้ความยินยอม
(Signature)

(
Date
ฟอร์มบังคับใช้วนั ที่ 01 กรกฎาคม 2564

(Patient)

)
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ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อที่ [You can contact the personal data protection officer by contacting:]
Call Center
063-904-8899
ทีอ่ ยู่ [Address:]
บริษทั โอโอโกเนีย จากัด เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชัน้ ล๊อบบี้ ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
[Oogonia Company Limited, no. 1126 / 2, Vanit 2 Building, Lobby Floor, New Petchburi Road, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok 10400]

เบอร์โทรศัพท์ [Phone No:] 02-035-1400
อีเมล์ [E-mail]
services@thaisuperiorart.com
ทัง้ นี้ เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว
บริษทั ฯ จะดาเนินการแจ้งให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษทั ฯ ทราบโดยทันที และจะดาเนินการ
ตามคาขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาขอและเอกสารประกอบโดยครบถ้วน เว้นแต่การดาเนินตาม
คาขอของท่านจะละเมิดนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
[However, when the company receives a “Request Form Regarding Personal Data”, with attached required documentation,
the company will immediately notify the relevant persons in the company, who will process your request within 30 days from
the date of receiving the request and completed required documents, unless performing your request violates the privacy policy
of another person or is against the law.]

หากท่านประสงค์ให้บริษทั ฯ ระงับการประมวลผล เพิกถอน คัดค้าน หรือลบข้อมูลของท่าน โปรดทราบว่าอาจมี
บางบริการทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
[If you wish to have the company suspend processing, to change, to object to, or to delete your data, please note that some
of these services may not be provided by the company. The company is unable to provide any of these services without proper
personal identification data.]

ส่วนที่ 2 : สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ [Part 2: For office use only]
ชื่อ – นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ : .
ส่งคาร้องขอให้กบั ฝ่ าย : .

ฟอร์มบังคับใช้วนั ที่ 01 กรกฎาคม 2564

แผนก :
อีเมล :
เมื่อวันที่ / เวลา :
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