คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ ……………………………...
ข้อมูลของผู้ย่นื คำร้อง
ชื่อ:
ที่อยู่:
เบอร์ติดต่อ:
Email:

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

ผู้ยื่นคำร้องเป็ น
☐

เจ้าของข้อมูล

☐

ตัวแทนของเจ้าของข้อมูล
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล (เฉพาะในกรณีที่ผยู้ ื่นคาร้องเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล)
ชื่อ:
…………………………………………………………………………………...
ที่อยู่:
…………………………………………………………………………………...
เบอร์ติดต่อ:
…………………………………………………………………………………...
Email:
…………………………………………………………………………………...

เอกสำรประกอบคำร้องขอ
ผูย้ ื่นคาร้องได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบตัวตนของเจ้าของข้อมูลและผูย้ ื่นคาร้อง (ในกรณีที่ผู้
ยื่นคาร้องเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล) รวมถึงอานาจในการยื่นคาร้องขอฉบับนี้ เพื่อให้ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รี
เทล จากัด (“บริษัทฯ”) สามารถดาเนินการตามสิทธิที่รอ้ งขอได้อย่างถูกต้อง
เอกสำรพิสูจน์ตัวตนของเจ้ำของข้อมูลและผู้ยื่นคำร้อง
☐

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีสญ
ั ชาติไทย)

☐

สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสญ
ั ชาติไทย)

☐

อื่น ๆ เช่น สาเนาใบอนุญาตขับขี่ (ในกรณีที่ไม่สามารถให้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนา
หนังสือเดินทางได้)

เอกสำรพิสูจน์อำนำจดำเนินกำรแทน (เฉพำะในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล)
☐

หนังสือมอบอานาจที่เจ้าของข้อมูลให้อานาจผูย้ ื่นคาร้องดาเนินการติดต่อร้องขอใช้สิทธิแทนเจ้าของ
ข้อมูลตามคาร้องขอฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยเจ้าของข้อมูลและผูย้ ื่นคาร้อง และลงวันที่ก่อนวันที่ยื่น
คาร้องขอฉบับนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อ มูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาร้อ งตามที่บ ริษั ทฯ
เห็นสมควร หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่สามารถแสดงให้เห็น อย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอานาจใน
การยื่นคาร้องขอดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคาร้องขอของผูย้ ื่นคาร้อง
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลกับบริษัทฯ
☐

เจ้าของข้อ มูลเป็ นลูกค้า ของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือ หุ้น กรรมการ หรือ พนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ
(โปรดระบุชื่อบริษัทลูกค้า)
……………………………………………………………….

☐

เจ้าของข้อมูลเป็ นผูจ้ ัดหาสินค้า ผูค้ า้ ผูร้ บั เหมาหรือผูใ้ ห้บริการของบริษัทฯ หรือผูถ้ ือหุน้ กรรมการ
หรือพนักงานของจัดหาสินค้า ผูค้ า้ ผูร้ บั เหมาหรือผูใ้ ห้บริการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อบริษัทผูจ้ ดั หา
สินค้า ผูค้ า้ ผูร้ บั เหมาหรือผูใ้ ห้บริการ)
……………………………………………………………….

☐

เจ้าของข้อมูลเป็ นผูถ้ ือหุน้ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อตาแหน่งงานของเจ้าของ
ข้อมูลในบริษัทฯ)
……………………………………………………………….

☐

เจ้าของข้อมูลเป็ นสมัครงานเพื่อตาแหน่งงานที่บริษัทฯ (โปรดระบุชื่อตาแหน่งงานที่เจ้าของข้อมูล
สมัครกับบริษัทฯ)
……………………………………………………………….

☐

อื่น ๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………….

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้
☐

สิทธิในการถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้

☐

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอสาเนาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน

☐

สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ที่ได้ให้ไว้กับเรา หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น หากกระทาได้
ในทางเทคนิค ท่านมีสิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของบน
ฐานความยินยอม หรือเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญา

☐

สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพืน้ ฐานอันเป็ น
กรณีโดยเฉพาะของท่าน โดยท่านมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อ มูลที่เป็ นประโยชน์ท่ี
เกี่ ย วข้อ งกับ การตลาดโดยตรงดัง กล่ า ว นอกจากนี้ ท่ า นยัง มี สิ ท ธิ ดัง กล่ า วหาก (ก) บริ ษั ท ฯ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการดาเนิน
ภารกิจ เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือ (ข) บริษัทฯ ประมวลผลข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการ
ศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

☐

สิทธิ ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิ ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่ กฎหมาย
อนุญาตให้กระทาได้ แต่ทั้งนีส้ ิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทัง้ หมด เราจะพิจารณาคาขออย่างละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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☐

สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านสามารถร้องขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ใน
บางกรณี ได้แก่ (ก) หากท่านกาลังโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลของท่าน (ข) หากการประมวลผล
ข้อมูลของท่านผิดกฎหมาย แต่ท่านร้องขอให้ระงับการประมวลผลแทนการลบข้อมูลส่วนบุคคล (ค)
หากข้อ มูลของท่านไม่จ าเป็ นอี กต่อไป แต่ท่านร้อ งขอให้เก็บรักษาข้อ มูลส่วนบุคคลไว้เพื่อ ก่อตั้ง
ปฏิบตั ิตาม หรือยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (ง) หากบริษัทฯ ร้องขอข้อมูลของท่านใน
การประเมินคาขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน

☐

สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูล: ในกรณีที่ท่านพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถกู ต้อง หรือไม่
สมบูรณ์ ท่านสามารถขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ลำดับที่

กำรดำเนินกำรที่ร้องขอ

ข้อมูลส่วนบุคคล

1.
2.

กรุณาชีแ้ จงเหตุผลประกอบในการร้องขอข้างต้น พร้อมทั้งเอกสาร ข้อมูล และหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริษัทฯ ดาเนินการตอบสนองต่อคาร้องขอของผูย้ ื่นคาร้องต่อไป
………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………..…………………………..………………
ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผยู้ ื่นคาร้องทราบว่า หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจาเป็ นต้องปฏิเสธคาร้องขอของ
ผูย้ ื่นคาร้องเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) ผูย้ ื่นคาร้องไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือ มี
อานาจในการยื่นคาร้องขอดังกล่าว
(2) คาร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทฯ หรือ
เจ้าของข้อมูลไม่มีสิทธิตามที่รอ้ งขอ เป็ นต้น
(3) คาร้องขอดังกล่าวเป็ นคาร้องขอฟุ่มเฟื อย เช่น เป็ นคาร้องขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ มี
เนือ้ หาเดียวกันซา้ ซ้อนกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(4) บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคาร้องขอของเจ้าของข้อมูล โดย
เจ้าของข้อมูลสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้ในหัวข้อ [“สิทธิของท่าน”] ในเอกสารการแจ้ง
ข้อ มูล การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Privacy Notice) ซึ่ ง ปรากฏที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท ฯ ที่
https://www.starbucks.co.th/online-policies/privacy-notice/
ทัง้ นี้ โดยปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ดี
หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคาร้องขอดังกล่าวเป็ นคาร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คาร้อ งขอที่ซ า้ ซ้อนเกินสมควร
บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามสมควร
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เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลในการพิจารณา
ให้ผยู้ ื่นคาร้องและเจ้าของข้อมูลทราบและดาเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รบั คาร้อง อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคาขอของผูย้ ื่นคาร้องมีความซับซ้อน หรือมีการยื่นคาขอหลายคาขอ โดย
ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผูย้ ื่นคาร้องและคอยรายงานความคืบหน้าให้ทราบ
กำรรับทรำบและยินยอม
ข้อ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อ มูลและ/หรือ ผู้ยื่นคาร้อ งซึ่งเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อ มูลที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมได้จ ากคาร้อ งขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลฉบับนี้ จะถูกนาไปใช้เพื่อ ดาเนินการตามคาร้อ งขอใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”) เท่านั้น โดยข้อมูลในคาร้องขอใช้สิทธิฉบับนี้ อาจถูกเปิ ดเผยไปยังบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ เท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น และจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามคาร้องขอของ
เจ้าของข้อมูลเสร็จสิน้ หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคาขอใช้สิทธิข องเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิน้ สุด
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจปฏิบตั ิตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกาหนด
ผูย้ ื่นคาร้องได้อ่านและเข้าใจเนือ้ หาของคาร้องขอฉบับนีอ้ ย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แจ้ง
ให้แก่บริษัทฯ ทราบนัน้ เป็ นความจริง ถูกต้อง ผูย้ ื่นคาร้องเข้าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอานาจและตัวตนของผูย้ ื่น
คาร้องและเจ้าของข้อมูลนัน้ เป็ นการจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาดาเนินการตามคาร้องขอของผูย้ ื่นคาร้อง หากผูย้ ื่นคา
ร้องให้ขอ้ มูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายกับผูย้ ื่นคาร้อง และบริษัทฯ
อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาร้องเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินการตาม สิทธิของเจ้าของข้อ มูล
เป็ นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ลงนาม …………………………………………. ผูย้ ื่นคาร้อง
(……………………………………………..)
หมายเหตุ: กรุณาส่งแบบคาร้องขอที่ได้กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน พร้อมทัง้ เอกสารประกอบทัง้ หมดให้บริษัทฯ
ที่ ห า ก ท่ า น มี ปั ญ ห า ห รื อ ข้ อ ส ง สั ย ป ร ะ ก า ร ใ ด ใ น ก า ร ก ร อ ก แ บ บ ค า ข อ ก รุ ณ า ติ ด ต่ อ บ ริ ษั ท ฯ ที่
customercomment@coffee-concepts.co.th หรือทางโทรศัพท์ที่ 02-339-0996
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