แบบฟอร์ มคําขอใช้ สทิ ธิสาํ หรั บเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท สยามโอเชีCยนเวิร์ล กรุ งเทพ จํากัด
คําชี&แจง
ภายใต้ พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. >?@> ได้ ให้ สทิ ธิแก่ทา่ นซึงJ เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล ในการ
ขอใช้ สทิ ธิดําเนินการต่อข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึงJ อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้ อมูลส่วน
บุคคล บริ ษัทเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของท่านและจะดําเนินการเกีJยวกับการขอใช้ สทิ ธิของท่านอย่างเหมาะสม

• โปรดกรอกแบบฟอร์ มการขอใช้ สทิ ธิสาํ หรับเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และเป็ นข้ อมูลทีJตรงตามความเป็ นจริงทุก
ประการ โดยบริ ษัทจะดําเนินการตามคําขอของท่าน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันทําการ นับจากวันทีJได้ รับคําขอและข้ อมูลต่างๆ

รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้ วน
• ข้ อมูลส่วนบุคคลทีJทา่ นกรอกในแบบคําขอ ฉบับนี Z จะถูกใช้ เพืJอดําเนินการตามทีJทา่ นขอใช้ สทิ ธิ ซึงJ การให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน
กรณีนี Zกระทําด้ วยความสมัครใจ เมืJอท่านให้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ ว ท่านยินยอมให้ บริ ษัทสามารถทําการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
• โปรดส่งแบบคําขอฉบับนี Z พร้ อมทังเอกสารการยื
Z
นยันตัวตนของท่าน (สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง ) รวมถึง
ข้ อมูลต่างๆ และเอกสารหลักฐานประกอบ ทาง E-Mail dpo.bangkok@merlinentertainments.biz หรื อจัดส่งทางไปรษณีย์ ไป
ยังเจ้ าหน้ าทีJค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล ตามทีJอยูต่ อ่ ไปนี Z
บริ ษัท สยามโอเชีJยนเวิร์ล กรุงเทพ จํากัด
ชันZ บี1-บี2 สยามพารากอน
991 ถนนพระราม 1, ปทุมวัน,
กรุงเทพฯ 10330, ประเทศไทย

• ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ทีJนีJ
( https://www.visitsealife.com/bangkok/policies/privacy-policy/ )
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ส่ วนทีC 1 : รายละเอียดเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชืJอ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
ทีJอยูท่ ีJสามารถติดต่อได้
เบอร์ โทรติดต่อ

Email
c ยืJนคําขอด้ วยตัวเอง
c ยืJนคําขอโดยตัวแทน: ผู้ใช้ อํานาจปกครองของผู้เยาว์*, ผู้อนุบาลของผู้ไร้ ความสามารถ, ผู้พิทกั ษ์ ของคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(*ผูเ้ ยาว์ หมายถึง บุคคลผูม้ ี อายุตํ9ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรื อไม่มีฐานะเสมื อนบุคคลทีบ9 รรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา 27
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์)

รายละเอียดข้ อมูลตัวแทน (ผู้ใช้ อํานาจปกครองของผู้เยาว์*, ผู้อนุบาลของผู้ไร้ ความสามารถ, ผู้พิทกั ษ์ ของคนเสมือนไร้ ความสามารถ)
ชืJอ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
ทีJอยูท่ ีJสามารถติดต่อได้
เบอร์ โทรติดต่อ

Email
เอกสารยืนยันตัวตน
เพืJอให้ แน่ใจว่าบริ ษัทจะส่งมอบข้ อมูลไปยังบุคคลทีJถกู ต้ อง โปรดยืJนเอกสารพิสจู น์ตวั ตน เพืJอยืนยันว่าท่านมีสทิ ธิได้ รับข้ อมูลตามคําขอใช้ สทิ ธิ
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถยืJนหลักฐานในการยืนยันตัวตนทีJเพียงพอ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธทีJจะให้ ข้อมูลส่วนบุคคลตามคําขอ
กรณียืJนคําขอด้ วยตนเอง:
c สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง(กรณีตา่ งชาติ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณียืJนคําขอโดยตัวแทน:
c สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง(กรณีตา่ งชาติ) ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ
c สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง(กรณีตา่ งชาติ) ของตัวแทนเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ
c สําเนาสูตบ
ิ ตั ร หรื อ สําเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นผู้เยาว์) และ
c สําเนาหลักฐานการแต่งตังให้
Z เป็ นตัวแทนของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล (ผู้ใช้ อํานาจปกครอง, ผู้อนุบาล, หรื อผู้พิทกั ษ์ )

ส่ วนทีC 2 : ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
c ลูกค้ าปั จจุบนั

c ลูกค้ าเก่า

c พันธมิตรทางธุรกิจ

c ผู้ให้ บริ การ/ผู้จดั จําหน่าย

c ผู้สมัครงาน

c พนักงานปั จจุบนั

c อดีตพนักงาน

c นักศึกษาฝึ กงาน

c ผู้มาติดต่อ

c ผู้ใช้ งานเว็บไซต์

c อืJน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................
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ส่ วนทีC 3 : สิทธิสาํ หรั บเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
c ขอถอนความยินยอมในการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล

สิทธิทีJเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลต้ องการให้ ดําเนินการ

c ขอเข้ าถึง ขอรับสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึงJ ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ทีJตนไม่ได้ ให้ ความยินยอม
c ขอรับข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อขอให้ โอนข้ อมูลส่วนบุคคล
c ขอคัดค้ านการเก็บรวมรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
c ขอให้ ลบ ทําลาย ข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อทําให้ เป็ นข้ อมูลทีJไม่สามารถระบุตวั ตนได้
c ขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
c ขอให้ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด

รายละเอียดการขอใช้ สทิ ธิ
โปรดระบุ ข้ อมูลส่วนบุคคลทีJต้องการให้ ดําเนินการ

โปรดระบุ เหตุผลและรายละเอียดต้ องการให้ ดําเนินการ

ส่ วนทีC 4 : ข้ อสงวนสิทธิของบริษัท
1. บริษัทอาจจําเป็ นต้ องปฏิเสธคําขอของท่านในกรณีตอ่ ไปนี Z เพืJอให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีJเกีJยวข้ อง
1.1 คําขอของท่านไม่สมเหตุสมผล เช่น ท่านไม่มีอํานาจในการขอใช้ สทิ ธิ
1.2 กรณีทา่ นขอใช้ สทิ ธิคดั ค้ านการประมวลผล หากบริษัทสามารถพิสจู น์ได้ วา่ การใช้ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปเพืJอเหตุอนั ชอบด้ วยกฎหมายทีJ

2.
3.
4.
5.

สําคัญยิJงกว่าสิทธิของท่าน หรื อเพืJอการก่อตังสิ
Z ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรื อการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการ
ยกขึ Zนต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อเพืJอปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 ของพ.ร.บ.ฯ บริ ษัทอาจประมวลผลข้ อมูลนันต่
Z อไป
1.3 กรณีทา่ นขอให้ ลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วนบุคคล โดยหากกรณีทีJการลบหรื อทําลายข้ อมูลดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อเสรี ภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ภาระผูกพันตามกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะด้ านการสาธารณสุข การยกขึ Zนต่อสู้หรื อการก่อตังสิ
Z ทธิเรี ยกร้ องตาม
กฎหมาย บริ ษัทอาจไม่ลบหรื อทําลายข้ อมูลตามคําขอของท่านตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ.ฯ
1.4 ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ถกู ลบ ทําลาย หรื อถูกทําให้ เป็ นข้ อมูลทีJไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ใิ นการเก็บ
รักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจะดําเนินการตามคําขอของท่าน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันทําการ นับจากวันทีJได้ รับคําขอและข้ อมูลต่างๆ รวมถึงเอกสารหลักฐาน
ประกอบจากท่านครบถ้ วน
บริ ษัทจะไม่เก็บค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการตามคําขอของท่าน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจเรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยจากท่านตามสมควร หากปรากฏว่า
คําขอของท่าน เป็ นคําขอทีJมีลกั ษณะเดียวกันซํ Zาๆ หรื อไม่มีมลู ความจริ ง หรื อมากเกินความจําเป็ น ทังนี
Z Z ค่าธรรมเนียมจะขึ Zนอยูก่ บั ค่าใช้ จา่ ยใน
การจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หากบริ ษัทปฏิเสธคําขอของท่าน บริ ษัทจะแจ้ งเหตุผลให้ ทา่ นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีJอยูท่ ีJทา่ นได้ ให้ ไว้ ในส่วนทีJ 1 ทังนี
Z Z บริ ษัทจะ
ไม่รับผิดชอบหากข้ อมูลสูญหายระหว่างการจัดส่งโดยไปรษณีย์หรื อถูกส่งไปผิดทีJ หรื อข้ อมูลทีJจดั ส่งถูกเปิ ดออกโดยบุคคลในครอบครัวของท่าน
บริ ษัทอาจติดต่อท่านเพืJอขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิJมเติมในกรณีทีJคําขอของท่านไม่ชดั เจน หรื อท่านไม่ได้ ให้ ข้อมูล หรื อเอกสารหลักฐานประกอบ
ทีJเพียงพอแก่บริ ษัท เพืJอดําเนินการตามคําขอของท่าน
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ส่ วนทีC 5 : คํายืนยันของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล/ผู้แจ้ งความประสงค์ แทนเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจเนื Zอหาของแบบคําขอนี Zแล้ ว และยืนยันว่าข้ อมูลทีJข้าพเจ้ าระบุในแบบคําขอนี Zเป็ นความจริ ง และข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีสทิ ธิ
ในการยืJนคําขอใช้ สทิ ธิทีJระบุข้างต้ น ภายใต้ ข้อกําหนดของ พ.ร.บ.ฯ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าบริ ษัทจําเป็ นต้ องดําเนินการพิสจู น์และยืนยันตัวตนของ
ข้ าพเจ้ า (รวมถึงอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการแทนเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล กรณีข้าพเจ้ าเป็ นตัวแทนของเจ้ าของข้ อมูล) และอาจ
จําเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูลหรื อเอกสารประกอบเพิJมเติม เพืJอดําเนินการตามคําขอของข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าตระหนักดีวา่ ข้ าพเจ้ าอาจถูกดําเนินคดีทาง
กฎหมายจากบริ ษัทหากจงใจให้ ข้อมูลทีJไม่ถกู ต้ องโดยมีเจตนาทุจริ ต
ลายมือชืJอเจ้ าของข้ อมูล / ตัวแทนเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

พยาน (ถ้ ามี)

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

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

( .............................................................................. )
วันทีJ ........... /............ /............

( .............................................................................. )
วันทีJ ........... /............ /............

สําหรั บบริษัท
การรั บเรื: อง:
ชืJอ-นามสกุลผู้รับเรืJ อง ...............................................................
เบอร์ โทรผู้รับเรืJ อง .......................... E-Mail ...............................
วันทีJรับเรืJ อง: ............ /............. /.............

เลขทีJรับเรืJ อง ...........................................
การติดต่ อเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล/ตัวแทน:
ชืJอ-นามสกุลผู้ตดิ ต่อ ...............................................................................
เบอร์ โทรผู้ตดิ ต่อ ..................................... E-Mail ....................................
วันทีJตดิ ต่อ: ............ /............. /.............

รายละเอียดการดําเนินการ :
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