แบบฟอร์ มการขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
1.

รายละเอียดเบื้องต้ นเกี่ยวกับผู้ขอ

ชื่อ นามสกุล:
หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล/ที่อยู่:
[โปรดระบุรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)]:

2.

รายละเอียดเบื้องต้ นเกี่ยวกับเจ้ าของข้ อมูล (ไม่ต้องกรอกส่ วนนีก้ รณีเจ้ าของข้ อมูลเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ขอ)

ชื่อ นามสกุล:
หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล/ที่อยู่:
[โปรดระบุรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)]:

3.

รายละเอียดของการขอใช้ สิทธิ

3.1

ประเภทการขอใช้ สิทธิ
 ขอถอนความยินยอม
 ขอเข้าถึงและ/หรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
o โปรดระบุช่องทางรับสาเนา (อีเมล/สาขาธนาคาร โปรดระบุ……………………)
 ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
 ขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอให้ลบ ทาลายหรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั เจ้าของข้อมูลได้
 ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
 ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.2

โปรดอธิบายรายละเอียดการขอใช้ สิทธิและเหตุผลในการขอ

▪

หลักฐานประกอบ [โปรดระบุ (ถ้ ามี)]
[หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น]
 กรณี สัญชาติไทย สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของข้อมูลและ/หรื อตัวแทน (ถ้ามี)
(โปรดลบข้อมูลศาสนาและกรุ๊ ปเลือดออกก่อนนาส่งธนาคาร ถ้ามี)
 กรณี ต่างชาติ สาเนาหนังสื อเดินทางเจ้าของข้อมูลและ/หรื อตัวแทน (ถ้ามี)
 หนังสื อมอบอานาจ (กรณี ผขู ้ อเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล)
 [หลักฐานอื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………..]
[หลักฐานประกอบคาขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง]
 [หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จากหน่วยงานราชการ]
 [หลักฐานอื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………..]

ข้ อสงวนสิทธิของธนาคาร
ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี้ ธนาคารอาจจาเป็ นต้องปฏิเสธคาร้องขอของท่าน
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรื อมีอานาจในการยื่นคาร้อ ง
ขอดังกล่าว อาทิ กรณี ธนาคารไม่สามารถติดต่อผูร้ ้องขอได้ 3 ครั้ง ภายใน 5 วัน กรณี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็ นต้น
(2) คาร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณี ที่ผรู ้ ้องขอไม่มีสิ ทธิ ในการขอ เข้าถึง/ลบ ข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นอยูท่ ี่ธนาคาร เป็ นต้น
(3) คาร้องขอดังกล่าวเป็ นคาร้องขอฟุ่ มเฟื อย อาทิ เป็ นคาร้องขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อ มีเนื้อหาเดียวกันซ้ า
ๆ กันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(4) ธนาคารไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูล ทาสาเนา หรื อ เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจาก
เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อคาสั่งศาล และการปฏิบตั ิตามคาขอนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอื่น อาทิ การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย หรื อ
เป็ นการเปิ ดเผยทรัพย์สินทางปัญญา หรื อ ความลับทางการค้าของบุคคลที่สามนั้น
(5) การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น หรื อ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทา เอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อที่เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจยั หรื อสถิติซ่ ึ งได้จดั ให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูล หรื อ
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของธนาคาร หรื อ การใช้อานาจรัฐที่ได้
มอบหมายให้แก่ธนาคาร หรื อเป็ นการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็ นการจาเป็ นใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประโยชน์สาธารณะ
ด้านการสาธารณสุ ข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (ในกรณี ขอใช้สิทธิ
ขอให้ลบทาลายหรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั เจ้าของข้อมูลได้)

(6) การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นไปเพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อ
การใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (ในกรณี
ขอใช้สิทธิขอให้ลบทาลายหรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั เจ้าของข้อมูลได้)
โดยปกติ ท่านจะไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชัดเจน
ว่าคาร้องขอของท่านเป็ นคาร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรื อ คาร้องขอฟุ่ มเฟื อย ธนาคารอาจคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตามสิ ทธิแก่ท่านตามสมควร
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิ ทธิ ของท่านเรี ยบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลในการพิจารณาให้ท่าน
ทราบและดาเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
การรับทราบและยินยอม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้อง รวมถึงรับทราบว่าธนาคารอาจติดต่อข้าพเจ้าที่ รายละเอียด
การติ ดต่อที่ให้ไว้ขา้ งต้นเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดาเนิ นการตามคาขอของข้าพเจ้าเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และธนาคารสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปฏิ เสธคาขอของข้าพเจ้ าในบางกรณี ที่กฎหมายกาหนดหรื อกรณี ที่ข้าพเจ้าไม่
สามารถแสดงหลักฐานประกอบคาขอให้แก่ธนาคารได้ (ถ้ามี)
ลายมือชื่ อผู้ขอ:………………………………………………..
(……..………………………………………………..)

ลายมือชื่ อเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร :
…………………………………………………………..
(…………………………………………………………)

วัน/เดือน/ปี :………………………………………………………..

