แบบคำร้องขอใช้สทิ ธิของเจ้ำของข้อมูล (Right of Data Subject Form)
สิทธิของเจ้ำของข้อมูล
ท่านมีสทิ ธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสทิ ธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
สวนบุคคลที่ทา่ นได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริษัทฯ
(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้บริษัทฯ ทา
สาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิ ดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ นไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่ ทา่ นได้
(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (right to rectification): ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถกู ต้อง หรือ
เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษัทฯ ทาการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบางประการ
ได้
(5) สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสทิ ธิในการให้บริษัทฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสทิ ธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทา่ นให้
ไว้กบั บริษัทฯ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้
(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสทิ ธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) / เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ของเราได้ เพือ่
ดาเนินการ ยื่นคาร้องขอดาเนินการตามสิทธิขา้ งต้น ได้ที่ bkn.medicalrecord@bangkokhospitalkhonkaen.com บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ขอนแก่น จากัด เลขที่ 888 หมู่ 16 ถนนมะลิวลั ย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 043-042-762
หรือ ท่านสามารถ ศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สทิ ธิตา่ งๆ ได้ที่ เว็บไซต์กระทรวง ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
http://www.mdes.go.th
ทัง้ นี ้ ท่านไม่จาเป็ นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดาเนินตามสิทธิขา้ งต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องของ
ท่านภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ ราได้รบั คาร้องขอดังกล่าว
ในกรณี ที่เราหรือ ลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่าน
สามารถร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้ ที่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 120 หมู่ 3
ชัน้ 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่ E-mail: http://www.mdes.go.th หรือโทร 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลของผู้ยนื่ คำร้องขอ
รำยละเอียดผู้ยนื่ คำขอ
ชือ่ :
[ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
ที่อยู:่

[ที่อยู]่

เบอร์ติดต่อ:

[โทรศัพท์]

Email:

[email]

ท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือไม่?
❒ ผูย้ ื่นคาร้องขอเป็ นบุคคลเดียวกับเจ้าของข้อมูล
ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดังต่อไปนีเ้ พื่อการตรวจสอบตัวตน และถิ่นทีอ่ ยูข่ องผูย้ นื่ คาร้อง เพือ่ ให้เราสามารถดาเนินการตามสิทธิที่รอ้ งขอได้
อย่างถูกต้อง

เอกสารพิสจู น์ตวั ตนและ /หรือพิสจู น์ถิ่นที่อยู่
❒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีสญ
ั ชาติไทย)
❒ สาเนา Passport (กรณีตา่ งชาติ)
❒ [อื่นๆ (ถ้ามี)]
❒

ผูย้ ื่นคาร้องเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล

รายละเอียดเจ้าของข้อมูล
ชื่อ:

[ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]

ที่อยู:่

[ที่อยู]่

เบอร์ติดต่อ:

[โทรศัพท์]

Email:

[email]

ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดังต่อไปนี ้ เพื่อการตรวจสอบอานาจ ตัวตน และถิ่น ที่อยูข่ องผูย้ ื่นคาร้องและเจ้าของข้อมูล เพื่อให้เราสามารถ
ดาเนินการตามสิทธิที่รอ้ งขอได้อย่างถูกต้อง
เอกสารพิสจู น์อานาจดาเนินการแทน
❒ หนังสือมอบอานาจ
หมายเหตุ: หนังสือมอบอานาจจะต้องมีลกั ษณะดังนี ้
(1) เนือ้ ความอย่างน้อยระบุ “ให้อานาจผูย้ ื่นคาร้องในการดาเนินการติดต่อร้องขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลดาเนินการ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผูม้ อบอานาจไม่ได้ให้ความ
ยินยอม รวมถึงดาเนินการที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ”
(2) มีการลงนามโดยผูม้ อบอานาจอย่างชัดเจน
(3) ลงวันที่ก่อนวันที่ยื่นคาร้องขอ

เอกสารพิสจู น์ตวั ตนและ/หรือถิ่นที่อยู่
❒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ ท่านและเจ้าของข้อมูล (กรณีสญ
ั ชาติไทย)
❒ สาเนา Passport ของ ท่านและเจ้าของข้อมูล (กรณีตา่ งชาติ)
❒ [อื่นๆ (ถ้ามี)]
เราขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ ื่นคาร้อง หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนได้วา่ ผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลในการยื่นคาร้องขอดังกล่าวหรือผูม้ ีอานาจ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคาร้องขอของท่าน
ท่านต้องการใช้สทิ ธิในการดาเนินการดังนี ้
❒ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
❒ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงสิทธิในการขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล และการขอให้เปิ ดเผยถึงการ
ได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ นไม่ได้ให้ความยินยอม)
❒ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
❒ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
❒ สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
❒ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
❒ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะขอให้ดำเนินกำรตำมสิทธิ

ลาดับที่

ข้อมูลส่วนบุคคล

การดาเนินการ
(สิทธิที่ระบุขา้ งต้น)

1.
2.
เหตุผลประกอบคำร้องขอ
กรุณาชีแ้ จงเหตุผลประกอบในการร้องขอให้ดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลพร้อมทัง้ เอกสาร ข้อมูล หลักฐานฐานประกอบ
เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบพิจารณา และดาเนินการตามสทธิของท่านต่อไป
❒ เจ้าของข้อมูลประสงค์จะให้ดาเนินการตามสิทธิกบั ข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อ…………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
......................................................................................................

ข้อสงวนสิทธิของผูค้ วบคุมข้อมูล
เราขอแจ้งให้ทา่ นทราบว่า หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ เราอาจจาเป็ นต้องปฏิเสธคาร้องขอของท่าน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ชดั เจนได้วา่ ผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอานาจ ในการยื่นคาร้องขอดังกล่าว
(2) คาร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณีที่ผรู้ อ้ งขอไม่มีสทิ ธิในการขอเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคล หรือไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ที่
เรา เป็ นต้น
(3) คาร้องขอดังกล่าวเป็ นคาร้องขอฟุ่มเฟื อย อาทิ เป็ นคาร้องขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรือ มีเนือ้ หาเดียวกันซา้ ๆ กัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(4) เราไม่สามารถให้ทา่ นดาเนินการตามสิทธิซงึ่ ข้อมูลส่วนบุคคลได้เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือคาสั่งศาล
โดยปกติ ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดีหากปรากฏอย่างชัดเจนว่า คาร้องขอของ
ท่านเป็ นคาร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือคาร้องขอฟุ่ มเฟื อย เราอาจคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามสิทธิแก่ทา่ นตามสมควร
อนึง่ ในกรณีทเี่ ราปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ กระทรวง
ดิจิทลั เพื่อิเศรษฐกิจและสังคม 120 หมู่ 3 ชัน้ 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่ E-mail: http://www.mdes.go.th หรือโทร 02-141-6747 (ในวันและเวลา
ราชการ)
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของทานเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งผลในการพิจารณาให้ทา่ นทราบและดาเนินการที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอ

กำรรับทรำบและยินยอม
ท่านได้อา่ นและเข้าใจเนือ้ หาของคาร้องขอฉบับนีอ้ ย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้แก่เราทราบนัน้ เป็ นความ
จริง ถูกต้อง ท่านเข้าใจดีวา่ การตรวจสอบเพื่อยืนยันอานาจตัวตน และถิ่นที่อยูน่ นั้ เป็ นการจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาดาเนินการตามสิทธิที่
ท่านร้องขอ หากท่านให้ขอ้ มูลทีผ่ ิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต ท่านอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายได้ และเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อ
การตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้การดาเนินการมสิทธิเป็ นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
ในการนี ้ ท่านจึงได้ลงนามไว้ เพื่อเป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ .............................................................................. ผูย้ ื่นคาร้อง
(……………………………………………………...) วันที่……………………

