บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
แบบคําขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
โดยที พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุค คล พ.ศ.
("พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุคคล") ได้กาํ หนดสิ ท ธิ บ าง
ประการซึ งเกี ยวข้องกับ ข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของคุณ ตามนโยบายข้อมูลส่ วนบุค คลของ บริ ษ ัท หลัก ทรั พย์ เอสบี ไอ ไทย
ออนไลน์ จํากัด www.sbito.co.th / pdpa ท่านอาจร้องขอใช้สิทธิ บางประการซึ งเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายข้อมู ลส่ วนบุ คคลของ บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบี ไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด (บริ ษ ัท)ได้ตามเงือนไขที กําหนดไว้ใน
กฎหมาย และขันตอนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
ข้อมูลส่ วนบุคคลทีปรากฎในแบบฟอร์ มนีเป็ นข้อมูลทีจําเป็ นเพือให้บริ ษทั บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
(บริ ษทั ) สามารถพิสูจน์ตวั ตนของท่าน และดําเนินการตามคําขอของท่านได้ ข้อมูลทีท่านให้จะถูกเก็บรวบรวมและใช้เพือ
บ่งชีข้อมูลส่ วนบุคคลทีท่านร้องขอ และดําเนิ นการตามคําขอของท่านตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที
ท่านให้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะเสร็ จสิ นขันตอนทีเกียวข้อง
เพือป้องกันมิให้บุคคลภายนอกทีไม่มีอาํ นาจใช้คาํ ขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ และเพือทีจะ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน บริ ษทั จําเป็ นต้องพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่านก่ อนที จะดําเนิ นการตามคําขอของท่าน
โปรดส่ งคําขอของท่านโดยกรอกข้อมูล พร้อมทังแนบสําเนาเอกสารตามทีกําหนด ไปที
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน เลขที
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-1499 หรื อ Email: Sbito_PDPA_Committee@sbito.co.th
ถ้าคําขอของท่านถูกต้อง และรายละเอียดทีท่านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์จะถือว่าบริ ษทั ได้รับทราบคําขอของท่านและ
เริ มต้นพิจารณาดําเนินการตามคําขอของท่าน
ถ้าคําขอทีท่านส่ งถึงบริ ษทั ไม่ถูกต้อง (เช่น ไม่มีขอ้ พิสูจน์หรื อรายละเอียดทีจําเป็ น) บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบเหตุผลทีคํา
ขอของท่านถูกปฏิเสธ
ส่ วนที รายละเอียดของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (กรณีลูกค้าบริ ษทั โปรดกรอกทุกหัวข้อ)
รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรอกข้อมูลตามทีให้ไว้กบั บริ ษทั เท่านัน)
ชือ-นามสกุล
ทีอยู่ ในการจัดส่งเอกสาร
เลขทีบัญชี
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
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กรณีมอบอํานาจ โปรดระบุรายละเอียดของท่านในฐานะผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อมทังแนบสําเนาบัตรประชาชน และหนังสื อ
มอบอํานาจ)
รายละเอียดของผูร้ ับมอบอํานาจ
ชือ-นามสกุล
ทีอยู่ ในการจัดส่งเอกสาร
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ส่ วนที คําขอของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
โปรดทําเครื องหมายในช่องข้างล่างนีเพือระบุสิทธิทีท่านประสงค์จะใช้ และให้ขอ้ มูลทีเกียวข้องโดยละเอียด เพือให้บริ ษทั
สามารถดําเนิ น การตามคํา ขอของท่ านได้ โปรดให้ ข ้อ มู ล เบื องต้น มากที สุ ด เท่ าที จะเป็ นไปได้ โดยเฉพาะข้อ มู ล ที
เฉพาะเจาะจงเกียวกับกิจกรรมการประมวลผล บริ การ แผนก บุคคล หรื อเหตุการณ์ทีเกียวข้อง โปรดระบุบระยะเวลา วันที
ชื อหรื อประเภทของเอกสาร การอ้างอิงแฟ้มข้อมูล และข้อมูลอืนใดทีอาจช่วยบริ ษทั ในการดําเนิ นการตามคําขอของท่าน
เท่าทีท่านทราบ
สิทธิ
 1. สิทธิการเข้าถึง

ข้ อมูลโดยละเอียด
. โปรดระบุขอ้ มูลทีร้องขอ

. โปรดให้เหตุผลของท่าน

. โปรดระบุช่องทางทีต้องการขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล (กรณี ขอรับสําเนา)
 ทางอีเมล
 ทางไปรษณีย ์
 2. สิทธิการแก้ ไขให้
ถูกต้ อง

. โปรดระบุขอ้ มูลทีต้องการแก้ไขหรื อทําให้สมบูรณ์

. โปรดระบุขอ้ มูลทีถูกต้องและสมบูรณ์ตามความเห็นของท่าน
. โปรดแนบสําเนาเอกสารหลักฐานทีเป็ นข้อมูลทีถูกต้อง
2
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สิทธิ
 3. สิทธิในการลบ
ข้ อมูล

ข้ อมูลโดยละเอียด
. โปรดระบุขอ้ มูลทีควรลบ

. โปรดให้เหตุผลของท่าน
 ข้อมูลส่ วนบุคคลได้หมดความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผย
 ท่านได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
 ท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 ท่ านขอคัด ค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านเพื อ
วัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบตรง

 4. สิทธิการโอนย้าย
ข้ อมูล

 ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ถูกบริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
 อืนๆ (ระบุ)
. โปรดระบุขอ้ มูลทีควรโอนย้าย

. โปรดให้เหตุผลของท่าน

3. โปรดระบุขอ้ มูลของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอืนที รับโอนข้อมูล (กรณี ทีท่านมีสิทธิ
ในการโอนย้ายข้อมูล)
 ชือผูต้ ิดต่อของผูค้ วบคุมฯ ทีรับโอน : …………………………………………..........
 หมายเลขโทรศัพท์ : ………………………………………………………….............
 อีเมลทีใช้ในการรับโอนข้อมูล : ………………………………………………...........
 5. สิทธิการคัดค้าน

. โปรดระบุขอ้ มูลทีคัดค้าน

. โปรดระบุเหตุผลทีคัดค้านวิธี การทีเกี ยวข้อง การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์อนตามที
ื
ปรากฎ
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สิทธิ

ข้ อมูลโดยละเอียด
 บริ ษทั ดําเนินการเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลอืน
 บริ ษทั ดําเนินการเพือประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้อาํ นาจรัฐทีได้มอบให้แก่บริ ษทั
 บริ ษทั ดําเนินการเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบตรง
 บริ ษั ท ดํา เนิ น การเพื อวัต ถุ ป ระสงค์ เ กี ยวกั บ การศึ ก ษาวิ จ ั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ

 6. สิทธิการระงับ
หรือจํากัด

. โปรดระบุขอ้ มูลทีจํากัด

. โปรดระบุเหตุผลทีเกียวข้อง
 ท่านได้ขอให้ บ ริ ษ ทั แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน และบริ ษทั อยู่ในขันตอนการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
 เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทีจะถูกลบหรื อทําลายตามการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน
แทน
 บริ ษทั หมดความจําเป็ นในการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการ
เก็ บ รวบรวม แต่ ท่ านมี เหตุจ าํ เป็ นต้องขอให้บ ริ ษทั เก็ บข้อมูลส่ วนบุค คลของท่าน
ต่อไปเพือก่อตังสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้อง
ตามกฎหมาย หรื อการยกขึนต่อสู้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
 ท่านได้คดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรื ออ้างประโยชน์
สาธารณะ หรื อการใช้อาํ นาจรัฐ หรื อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และบริ ษทั อยู่
ในขันตอนการตรวจสอบคําขอของท่าน
 ท่านได้ค ัด ค้านการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุค คลของท่ านโดยอาศัยหรื ออ้างการ
ศึ กษาวิจยั ทางวิท ยาศาสตร์ ประวัติศ าสตร์ หรื อสถิ ติ และบริ ษ ทั อยู่ในขันตอนการ
ตรวจสอบคําขอของท่าน
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คําขอใช้สิทธิ ใด ๆ ทีระบุขา้ งต้นของท่านอาจถูกจํากัดโดยเงือนไขและข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายทีใช้บงั คับ ทังนีอาจมีบาง
กรณีทีบริษัทสามารถปฏิเสธคําขอของท่ านได้ อย่ างสมเหตุสมผลและชอบด้ วยกฎหมาย เช่น เนื องจากหน้าทีตามกฎหมาย
ของบริ ษทั อย่างไรก็ดี ถ้าบริ ษทั ปฏิเสธคําขอของท่าน บริ ษทั จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
ส่ วนที การยืนยัน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทีให้ในแบบฟอร์มนีถูกต้อง และข้าพเจ้าเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจซึ งมีชือ
ปรากฏในแบบฟอร์มนี ข้าพเจ้าเข้าใจว่าบริ ษทั จําเป็ นต้องยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าเพือป้องกันการใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยมิชอบ และบริ ษทั อาจจําเป็ นต้องติดต่อข้าพเจ้าเพือขอข้อมูลเพิมเติม ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยว่าคําขอของข้าพเจ้าจะ
ไม่ ได้รับ การดําเนิ น การจนกว่าบริ ษทั จะได้รับ ข้อมู ลที จําเป็ นทังหมดแล้ว นอกจากนี ข้าพเจ้าเข้าใจว่าบริ ษ ัท ไม่ได้คิด
ค่าใช้จ่ายสําหรับ คําขอนี แต่หากข้าพเจ้าร้องขอข้อมูลเดียวกัน อีกครัง หรื อทําการร้ องขออย่างไม่สมเหตุสมผลหรื อเกิ น
สมควร บริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าดําเนินการตามสมควรในการดําเนินการตามคําขอของข้าพเจ้า

ลงชือ……….…………………………………………ผูย้ นขอใช้
ื
สิทธิ
(

สําหรับเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
วันทีได้รับคําขอ
วันทีบันทึกในระบบ
วันทีแจ้งผลกลับ
ผลการตรวจสอบคําร้อง : ยอมรับ / ปฏิเสธ
เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี)
ดําเนินการโดย

วันที........................................

)

:
:
:
:
:
:
:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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