บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited.
______________________________________________________________________________________________________________________________

หนังสื อคำร้ องขอใช้ สิทธิเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
Personal Data Protection Act. (PDPA) of Right Form
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ให้ควำมเคำรพท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิ เกี่ยวกับกำรประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนภำยใต้พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริ ษทั เคำรพสิ ทธิ ควำมเป็ นส่ วนตัวของท่ำนและจะดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับข้อ
กังวลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม
ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิ ได้โดยกำรกรอกรำยละเอียดในคำขอนี้ และทำเครื่ องหมำย “” ในช่องว่ำง (หัวข้อที่มีเครื่ องหมำย * เป็ นหัวข้อที่จำเป็ นสำหรับกำร
ด ำเนิ น กำรตำมค ำขอ) และยื่น ค ำขอนี้ ด้ว ยตนเองหรื อโดยมอบอ ำนำจ มำที่ บ ริ ษ ัท และ/หรื อ โดยทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำยัง จดหมำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail)
DPO@phillip.co.th
โปรดอ่ำนและทำควำมเข้ ำใจก่ อนกำรกรอกหนังสื อคำร้ องขอใช้ สิทธิเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ท่ำนต้องระบุรำยละเอียดข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งท่ำนจะใช้สิทธิ ของท่ำนโดยชัดเจนและเพียงพอ และบริ ษทั อำจขอเอกสำรเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรยืนยันตัวตน
ของท่ำนในกำรใช้สิทธิ เพื่อให้บริ ษทั ใช้ประกอบกำรดำเนิ นตำมคำขอของท่ำนได้ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
2. บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคซึ้งท่ำนได้ให้ไว้ดงั ในหนังสื อนี้เพื่อกำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของท่ำนโดยอำจมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวภำยใน บริ ษทั หรื อ
ต่อผูร้ ับจ้ำงหรื อผูใ้ ห้บริ กำรของบริ ษทั เพื่อกำรดำเนิ นกำรตำมวัตถุประสงค์ในกำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของท่ำนอย่ำงไม่ชกั ช้ำภำยใน 30 วัน
3. บริ ษทั อำจจำเป็ นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่ำนหำก
(1) ท่ำนไม่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนได้วำ่ ผูย้ นื่ คำร้องเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรื อมีอำนำจในกำรยืน่ คำร้ องขอดังกล่ำว
(2) คำร้องขอดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล อำทิ กรณี ที่ผรู ้ ้องขอไม่มีสิทธิ ในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นอยูท่ ี่บริ ษทั เป็ นต้น
(3) คำร้องขอดังกล่ำวเป็ นคำร้องขอฟุ่ มเฟื อย อำทิ เป็ นคำร้องขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อ มี เนื้อหำเดียวกันซ้ ำๆ กันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(4) บริ ษทั ไม่สำมำรถดำเนิ นกำรตำมคำร้ องขอของท่ำนได้ด้วยเหตุผลเป็ นกำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยหรื อคำสั่งศำล และกำรปฏิ บตั ิ ตำมคำขอนั้นจะส่ งผล
กระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคลอื่น
รำยละเอียดผูย้ นื่ คำขอ
ชื่อ-นำมสกุล*: .............................................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ* : ………………………………………………………....
ที่อยู่ *:...................................................................................................................................................................Email *: ………………………………………………….
 ยืน่ คำขอด้วยตนเอง
 ยืน่ คำขอโดยตัวแทน (แนบสำเนำหนังสื อมอบอำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบ)1
เพื่อขอใช้สิทธิ :
 สิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
 สิ ทธิ ในกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 สิ ทธิในกำรลบข้อมูล
 สิ ทธิในกำรระงับใช้ขอ้ มูล
 สิ ทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูล
 สิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
คำอธิบำยคำขอของท่ำน * (โปรดระบุเหตุผลหรื อควำมจำเป็ นในกำรใช้สิทธิ ของท่ำนโดยสังเขป)
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………………………ผูย้ นื่ คำร้อง
(……………………………………………………...)
วันที่………………………………………………………

หมำยเหตุ: หนังสื อมอบอำนำจจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
(1) เนื้อควำมอย่ำงน้อยระบุ “ให้อำนำจผูย้ นื่ คำร้องในกำรดำเนินกำรติดต่อร้องขอใช้สิทธิเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลแทนเจ้ำขอข้อมูลส่ วนบุคคล”
(2) มีกำรลงนำมโดยผูม้ อบอำนำจและผูร้ ับมอบอำนำจอย่ำงชัดเจน (3) ลงวันที่ก่อนวันที่ยนื่ คำร้องขอ
1
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สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคลเท่ ำนั้น
 ยอมรับ

 ปฏิเสธ

เหตุผลในกำรปฏิเสธ : ....................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
วันที่ดำเนินกำร : ...........................................ดำเนินกำรโดย : ......................................................................วันที่บนั ทึกในระบบ : ..............................................................................

