แบบคำร้ องกำรใช้ สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เนื่ องด้วยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฯ)
ระบุให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ อนั เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของตนตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฯ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั GPSC (บริ ษทั ) สามารถปฏิบตั ิการหน้าที่ของตนในฐานะที่
เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล ส่ วนบุ คคล บริ ษทั จึงได้จดั ทาแบบคาร้ องฉบับนี้ เพื่อจัดให้มีการใช้สิทธิ ดงั กล่า วตาม
กฎหมาย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ยื่นคำร้ อง
เพื่อการยืนยันตัวตนของผูย้ นื่ คาร้อง ขอให้ท่านโปรดใส่ ขอ้ มูลของท่านตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ชื่ อนำมสกุล
ทีอ่ ยู่
เบอร์ โทรศัพท์
ทีต่ ิดต่ อได้
อีเมล์
เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผูย้ ื่นคาร้ อง บริ ษทั ขอให้ท่านแสดงบัตรประชาชนตัวจริ งของ
ท่านในขณะที่ท่านได้ยื่นคาร้ องฉบับนี้ ทั้งนี้ หากเป็ นการยื่นคาร้ องโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ
ช่องทางอื่น ขอให้ท่านใส่ เลขประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมวันที่ออกบัตรและวันที่บตั รหมดอายุ
เลขบัตรประชาชน
วันที่ออกบัตร
วันที่บตั รหมดอายุ
ส่ วนที่ 2 สถำนะของผู้ยื่นคำขอ
ท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตามคาร้องฉบับนี้
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่

ข้าพเจ้าเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลและมีสิทธิ ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฯ ใน
การยืน่ คาร้องฉบับนี้
ข้าพเจ้าดาเนินการในนามของผูอ้ ื่น (ระบบชื่อ) (ระบุเหตุผลในการดาเนินการแทน)

ในการยืน่ คาขอแทนหรื อในนามเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาคาขอของ
ท่านและอาจปฏิเสธคาขอของท่าน เว้นแต่บริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องพิจารณาและดาเนินการตาม
คาขอของท่านที่จดั ทาแทนหรื อในนามเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น
ส่ วนที่ 3 รำยละเอียดของคำร้ อง
ข้าพเจ้าต้องการยืน่ คาขอฉบับนี้ต่อบริ ษทั ใดในกลุ่มบริ ษทั GPSC (ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล)

ท่านมีสถานะอย่างไรกับบริ ษทั ที่ท่านร้องขอ
[ ] ผูส้ มัครงาน [ ] พนักงาน [ ] อดีตพนักงาน
[ ] ลูกค้า
[ ] พนักงานของบริ ษทั ลูกค้า
[ ] คู่คา้
[ ] พนักงานของบริ ษทั คู่คา้
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)
ท่ำนต้ องกำรใช้ สิทธิของท่ำนในเรื่ องใด
[ ] สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอม (ใช้ได้เฉพาะเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริ ษทั )
[ ] สิ ทธิ ในการแก้ไขหรื อทาให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
[ ] สิ ทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล
หมำยเหตุ ขอให้ท่านโปรดระวังว่าการเลื อกใช้สิทธิ ของท่านมากกว่า 1 สิ ทธิ ซ่ ึ งอาจทาให้เกิดความสับสน
ของบริ ษทั ในการปฏิ บตั ิตามคาขอของท่าน หากท่านเลื อกใช้สิทธิ มากกว่า 1 สิ ทธิ ท่านสามารถเขีย นระบุ
เพิ่มเติมอธิ บายถึงการใช้สิทธิ ของท่าน
ขอให้ท่านโปรด อธิ บายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคาขอนั้น
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ส่ วนที่ 4 กำรดำเนินงำนของบริษัทภำยหลังจำกทีไ่ ด้ รับคำขอ
บริ ษทั ขอขอบคุ ณที่ ท่านกรุ ณาส่ งคาขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลพร้ อมทั้งเอกสารและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจารณาเรื่ องดังกล่าวและดาเนิ นการติดต่อกลับไปภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด หากมีกรณี ที่บริ ษทั อาจต้องการการอธิ บายเพิ่มเติมหรื อต้องโต้แย้งการใช้สิทธิ ของท่ าน
บริ ษ ทั จะดาเนิ นการติ ดต่ อท่ า นกลับ ไปตามรายละเอี ย ดที่ ท่ า นได้ใ ห้ไ ว้ใ นส่ ว นที่ 1 ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปฏิ เ สธหรื อ ระงับ การปฏิ บ ตั ิ ต ามค าขอของท่ า นเฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้
1) บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
2) คาขอของท่านไม่สามารถทาให้บริ ษทั เข้าใจได้วา่ บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการอย่างไรหรื อท่านมีสิทธิ
ตามพรบอย่างไร
3) ด้วยหน้าที่หรื อข้อกาหนดตามกฎหมายบริ ษทั ไม่สามารถให้ขอ้ มูลหรื อดาเนิ นการตามคาขอของ
ท่าน
4) เหตุในการปฏิเสธอื่น ตามที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฯ กาหนดไว้ และบริ ษทั สามารถใช้
เหตุดงั กล่าวได้ตามกฎหมาย
ส่ วนที่ 5 คำรับรอง
ข้า พเจ้า ขอยืนยันว่า ข้า พเจ้า ได้อ่า นและเข้า ใจเนื้ อหาและข้อก าหนดตามที่ ระบุ ไ ว้ในค าขอฉบับนี้
พร้อมทั้งรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวที่ขา้ พเจ้าให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอ
ยืนยันและรับประกันว่าในการใช้สิทธิ์ ตามเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้าพเจ้า
ไม่มีเจตนาดาเนิ นการเพื่อก่อให้เกิดความเสี ยหายกับบุคคลใดหรื อบริ ษทั ใดในกลุ่มบริ ษทั GPSC ข้าพเจ้าจึง
ได้ลงลายมือชื่อตามที่ระบุดา้ นล่างนี้
ลายมือชื่อ
ชื่อ
วันที่
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