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แบบคำขอใช้ สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษทั อสมท จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน) (“บมจ.อสมท”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรให้ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
จึงได้ดำเนินกำรจัดทำ “แบบคำขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล” ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกำรรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมกฎหมำย
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อกำรดำเนินงำนขององค์กร
ทั้งนี้ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถใช้สิทธิ ต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
อันได้แก่ สิ ทธิ ในกำรขอถอนควำมยินยอม หรื อสิ ทธิ อื่นใดตำมกฎหมำยรับรอง โดยท่ำนสำมำรถกรอกรำยละเอียดของ
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล และใส่ เครื่ องหมำย ( √ ) ในช่องที่ท่ำนประสงค์ใช้สิทธิ พร้อมทั้งระบุเหตุ หรื อควำมจำเป็ นของ
ท่ำนในกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยให้เรี ยบร้อย
เมื่อดำเนินกรอกรำยละเอียดแล้วท่ำนสำมำรถยืน่ คำขอนี้ผำ่ นช่องทำงกำรติดต่อ ดังนี้
1. บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร
10310
2. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ : dpo_compliance@mcot.net
 ยืน่ ด้วยตนเอง (พร้อมยืน่ เอกสำรยืนยันตัวตน และรับรองควำมถูกต้อง)
 ยืน่ คำขอโดยตัวแทน (กรุ ณำแนบสำเนำหนังสื อมอบอำนำจ พร้อมหลักฐำนประกอบ)
รำยละเอียดของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล

ชื่อ – นำมสกุล

.............................................................................................................................................

ที่อยูเ่ พื่อกำรติดต่อ

..............................................................................................................................................

โทรศัพท์

..............................................................................................................................................

E-mail

.............................................................................................................................................
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บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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เงื่อนไขกำรดำเนินกำร
ก่อนดำเนินกำรตำมแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล กรุ ณำศึกษำรำยละเอียดนี้เพื่อประโยชน์ท่ำน
1. กรณี กำรแจ้งถอนควำมยิน ยอม บมจ.อสมท จะด ำเนิ น กำรระงับกำรเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ล
ส่วนบุคคล ตำมวัตถุประสงค์ที่อำศัยควำมยินยอมของท่ำนในกำรประมวลผล รวมถึงแจ้งให้ผปู ้ ระมวลผล หรื อตัวแทนของ
บมจ.อสมท ระงับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้วย
2. กำรถอนควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนที่ บมจ.อสมท ได้ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ หรื อควำมยินยอมที่ท่ำนได้มีต่อ บมจ.อสมท มำแล้วนั้น
3. กรณี ที่ท่ำนประสงค์ใช้สิทธิอื่นใดตำมกฎหมำย ท่ำนมีหน้ำที่ตอ้ งระบุรำยละเอียดของคำขอ รวมถึงกำรให้ขอ้ มูล
เพื่อดำเนินกำรอย่ำงเพียงพอ เพื่อที่ บมจ.อสมท จะสำมำรถดำเนินกำรได้ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ในกรณี ที่คำขอใช้
สิ ทธิไม่ชดั เจน หรื อไม่ให้ขอ้ มูลที่เพียงพอในกำรดำเนินกำร บมจ.อสมท ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำน
4. บมจ.อสมท อำจขอรำยละเอียด ข้อมูล หรื อเอกสำรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของท่ำน
ที่แจ้งมำเพื่อให้ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์น้ นั
5. บมจ.อสมท จะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของท่ ำนที่ แจ้งไว้ในเอกสำรนี้ รวมถึ งรำยละเอี ยด ข้อมูล หรื อเอกสำร
ประกอบ เพื่อด ำเนิ นกำรตำมคำขอของท่ ำน ซึ่ ง อำจมี ก ำรเปิ ดเผยข้อ มูลดังกล่ำวต่อ บริ ษ ัทในเครื อ หรื อผูร้ ั บจ้ำง หรื อ
ผูใ้ ห้บริ กำร เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ต่อไป
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 กำรแจ้ งถอนควำมยินยอม
ข้ำพเจ้ำขอถอนควำมยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน) เพื่อระงับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่อำศัยฐำนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมด
 ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะ ดังต่อไปนี้ .............................................................................................................

......................................................................................................................................................................
โดยกำรแจ้งถอนควำมยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 วัตถุประสงค์ท้ งั หมดที่อำศัยฐำนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
 วัตถุประสงค์เฉพำะในกรณี ดังต่อไปนี้ ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจ และยอมรับผลของกำรถอนควำมยินยอมนี้ ซึ่งจะมีผลให้ไม่สำมำรถใช้งำน หรื อได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร กำรให้บริ กำร กำรนำเสนอสิ นค้ำ หรื อบริ กำรต่ำง ๆ ของ บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน) รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ
และพันธมิตรทำงธุรกิจ ได้ตำมปกติ จนกว่ำ บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน) จะได้รับควำมยินยอมอีกครั้ง
 กำรขอใช้ สิทธิอื่น ๆ ตำมกฎหมำย
 สิ ทธิในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

 สิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

 สิ ทธิในกำรแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้อง

 สิ ทธิในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูล

 สิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผล

 สิ ทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูล

 สิ ทธิในกำรลบ หรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทำให้ขอ้ มมูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่อำจระบุตวั ตนได้
เหตุผล และควำมจำเป็ นในกำรใช้สิทธิของท่ำน (โปรดระบุ) ...............................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ลำยมือชื่อผูย้ นื่ คำขอ

............................................................
( ............................................................ )

วันที่

...........................................................
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กำรดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
เจ้ ำหน้ ำทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
วันที่ได้รับคำขอ
วันที่บนั ทึกข้อมูลในระบบ
กำรดำเนินกำร
วันที่มีหนังสื อตอบรับ
 ยอมรับ
 ปฏิเสธ
เหตุผลแห่งกำรปฏิเสธ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ค่ ำธรรมเนียม (หำกมี)
ค่ำธรรมเนียม
วันที่ได้รับชำระเงิน

ลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่ผดู ้ ำเนินกำร

............................................................
( ............................................................ )
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