แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้ำและบุคคลทั่วไป
(Data Subject Right Request Form for customers and ordinary persons)
ข้อมูลของท่ำนในเอกสำรนี้จะถูกนำมำใช้เพื่ อประมวลผลตำมคำขอใช้สิทธิข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเท่ำนั้น ท่ำนสำมำรถอ่ำนประกำศ
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของธนำคำรได้ที่ www.ttbbank.com/th/policy/privacy สำหรับภำษำไทยและ
www.ttbbank.com/en/policy/privacy สำหรับภำษำอังกฤษ Your personal data provided in this form will be used to process
your request. Please visit our privacy policy at www.ttbbank.com/th/policy/privacy for Thai version
www.ttbbank.com/en/policy/privacy for English.

คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ทธิ ใ ช้ สิ ทธิ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล Qualification of data subject who would like to exercise
his/her right
1. ท่ำนจะต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีตำมมำตรำ 20 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล หำกอำยุต่ำกว่ำนี้จะต้องให้ ผู้ใช้อำนำจปกครองตำม
กฎหมำย เช่น บิดำและมำรดำ ดำเนินกำรแทน และธนำคำรจะจัดส่ งข้อมูลให้แก่ผู้ร้องขอ You can only submit a request if you are
above 20 years of age and are permitted to submit a request independently. If this is not the case, your legal representative
(a parent, for example) must submit the request. the response will then also be sent to that person.
2. ท่ำนจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมสัมพั นธ์กับธนำคำรหรือมีกำรอนุญำตให้ธนำคำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่ อปฏิบัติตำม
ก ฎ ห ม ำ ย ต ำ ม สั ญ ญ ำ ห รื อ เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ควำ ม เ สี่ ย ง You must have a relationship with ttb which allows ttb to process your
personal data by law or based on contract or risk prevention.

โปรดระบุความสั มพั นธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับธนาคาร Please identify the relationship between you and ttb
ธนำคำรขอสงวนสิ ท ธิในกำรสอบถำมข้อมูล หรื อเรีย กเอกสำรเพิ่ มเติมจำกผู้ยื่นค ำร้ อ ง หำกข้อมูลที่ได้รับไม่ส ำมำรถแสดงให้ เห็น อย่ ำ ง
ชัดเจนได้วำ
่ ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้ำของข้อมูลหรือมีอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอดังกล่ำว ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธคำร้องขอของท่ำน
ttb may request further information for data subject right request consideration. Insufficient information provision may cause
the objection of data subject right exercise.

1. รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล Data Subject Information
1.1
3.

คำขอใช้สิทธินี้เพื่ อ This request is:

□ เพื่ อตัวเอง For yourself

2.

□ เพื่ อบุคคลอื่นโดยจะต้องมีผลทำงกฎหมำย โปรดบันทึก

ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลในข้อ 1.3 For other person that
only possible if you are a legal representative please
proceed to 1.3

1.2 ข้อมูลผู้ขอ Details of the requestor
ประเภทบัตรประจำตัว Type of identification card

□ บัตรประชำชน หมำยเลข National ID Card no.

□ หนังสือเดินทำง หมำยเลข Passport no.
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-นำมสกุล Name-Surname ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ปัจจุ บัน (ติดต่อได้) Mailing address
บ้ำนเลขที่ House no………………… ชัน
้ ที่ Floor ……………………………...
หมู่บ้ำน/อำคำร Village/building………………………………………………….
หมู่ที่ Tribe………….…………………….. ตรอก/ซอย Soi……………………….. ถนน Road………………………………………………………………………………………….
แขวง/ตำบล Sub-district……………………………………………………………….. เขต/อำเภอ District ............................................................................................
จังหวัด Province…………………………………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์ Post code………………………………………………………………….
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน Home phone no………………………………………… หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ Mobile phone no……………...............................
อีเมล Email…………………………………………………………………………………………
1.3 ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล Data Subject information
ควำมสัมพั นธ์กับเจ้ำของข้อมูล Relationship with data subject......................................................................................................................................................
ประเภทบัตรประจำตัว Type of identification card

□ บัตรประชำชน หมำยเลข National ID Card no.

□ หนังสือเดินทำง หมำยเลข Passport no.
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-นำมสกุล Name-Surname ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ที่อยู่ปัจจุ บัน (ติดต่อได้) Mailing address
บ้ำนเลขที่ House no………………… ชั้นที่ Floor………………………………...
หมู่ที่ Tribe………….…………………….. ตรอก/ซอย Soi………………………..
แขวง/ตำบล Sub-district………………………………………………………………..
จังหวัด Province……………………………………………………………………………..
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน Home phone no…………………………………………
อีเมล Email…………………………………………………………………………………………
1.4

หมู่บ้ำน/อำคำร Village/building……………………………………………………
ถนน Road………………………………………………………………………………………….
เขต/อำเภอ District ............................................................................................
รหัสไปรษณีย์ Post code………………………………………………………………….
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ Mobile phone no……………...............................

เอกสำรพิ สูจน์ตัวตน Identification evidence
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรดังต่อไปนี้ เพื่ อกำรตรวจสอบตัวตนและถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้อง เพื่ อให้ธนำคำรสำมำรถดำเนินกำร
ตำมสิ ท ธิที่ ร้ อ งขอได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งและป้อ งกั น กำรทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและรั บ ทรำบว่ำ หำกไม่ มี ก ำรยื น ยั น ตั ว ตน
ธนำคำรมี สิ ท ธิป ฏิ เ สธค ำขอของข้ ำ พเจ้ ำ In this regard, I have attached the following documents to verify the identity
and residence of the applicant and fraudulent prevention. I truly understand that without a copy of proof of my
identity, ttb cannot process my request.
1.4.1 สำหรับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล For Data Subject
□ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีสัญชำติไทย) หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง A copy of identification card (Thai citizen) or passport (Foreigner) bearing
signature of the data subject
1.4.2 สำหรับผู้แทนของเจ้ำของข้อมูล For Data Subject’s Representative
□ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีสัญชำติไทย) หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง และ A copy of identification card (Thai citizen) or passport (Foreigner) bearing
signature of the data subject and
□ สำเนำสู ติบัตร หรือ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีสัญชำติไทย) หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยำว์) A copy of birth certificate or copy of identification card (Thai citizen) or
house registration (in case that the data subject is a minor)

2. การขอใช้สิทธิ Your request
1.
2.
3.
4.

สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตอบข้อ 2.1 Right to access of personal data, please proceed to 2.1
สิทธิในกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคล ตอบข้อ 2.2 Right to data portability, please proceed to 2.2
สิทธิในกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคล ตอบข้อ 2.3 Right to be forgotten or erasure, please proceed to 2.3
สิทธิในกำรระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วครำว ตอบข้อ 2.4 Right to restriction of processing, please proceed
to 2.4
5. สิ ท ธิใ นกำรคั ด ค้ำ นกำรประมวลข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คลเพื่ อกำรตลำดแบบตรงหรือ กำรถอนควำมยิ นยอม right to object data
processing for direct marketing or consent withdrawal, please contact ttb contact center at 1428 or at any branch
nationwide
6. สิ ท ธิใ นกำรแก้ ไขข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ผิด อยู่ใ ห้ ถูกต้ อ ง สำมำรถติ ด ต่ อ ttb Contact Center 1428 หรื อ สำขำของธนำคำรทั่ว
ประเทศ Right to rectification, please contact ttb contact center at 1428 or at any branch nationwide
7. สิ ทธิในกำรร้องเรียนกรณีข้อมูลรั่วไหล สำมำรถติดต่อ ttb Contact Center 1428 หรือสำขำของธนำคำรทั่วประเทศ right to
file a complaint, please contact ttb contact center at 1428 or at any branch nationwide
ธนำคำรจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนได้เร็ วยิ่ งขึ้น หำกท่ำนระบุว่ำข้อ มูลใดที่ท่ำนต้อ งกำรได้รั บและวัตถุ ประสงค์ที่ จ ะใช้
ttb will be able to respond to you faster and more efficiently if you clearly indicate which data you wish to receive including
the purpose of your request.

2

แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้ำและบุคคลทั่วไป
(Data Subject Right Request Form for customers and ordinary persons)
 2.1 สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและขอสำเนำ Right to access
2.1.1
โปรดระบุรำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ต้องกำรเข้ำถึง Detail of personal data you would like to access
ข้อมูลแสดงตัวตน สถำนะ Customer
ข้อมูลในกำรติดต่อ Contact information
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ Products
profile, identification and status
& other information

□

ชื่อ นำมสกุลภำษำไทย First name, last
name in Thai

□

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน Registered
address

□

ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีอยู่กับ
ธนำคำร Products and services

□

ชื่อ นำมสกุล ภำษำอังกฤษ First name,
last name in English

ที่อยู่ในกำรติดต่อ Contact address

□

□

เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือ
เดินทำง National ID no./Passport no.

ภำพกล้องวงจรปิดและกำรแลกบัตร
ณ จุ ดแลกบัตรตำมมำตรกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง CCTV and access card
exchange

□

วัน เดือน ปี เกิด Date of birth
mm/dd/yyyy

□
□
□
□
□
□
□

อำชีพ Occupation

□
□
□
□
□
□
□

เพศ Gender
สถำนะทำงครอบครัว Marital status

ที่อยู่ที่ทำงำน Company address
อีเมลส่วนตัว Personal email
อีเมลที่ทำงำน Company email
มือถือ Mobile no.
เบอร์โทรศัพท์บ้ำน Home phone no.
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงำน Company
phone no.

จำนวนบุตร No. of children
ระดับกำรศึกษำ Education level
สถำนที่ทำงำน Employer
เงินเดือน Salary
2.1.2 โปรดระบุวต
ั ถุประสงค์
Reason…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

หมำยเหตุ Remark
1. ตำมมำตรฐำนของธนำคำร ท่ำนจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลย้อนหลัง 2 ปี As ttb’s standard, you will receive your personal data from
the past 2 years
2. กรณีที่ท่ำนขอข้อมูลส่วนบุคคลย้อนหลังเกิน 2 ปี ตำมระยะเวลำมำตรฐำน ธนำคำรจะใช้เวลาในการดาเนินการไม่น้อยกว่า 30 วัน In
case if you would like to get your personal data longer than 2 years period, ttb will take time not less than 30 days to
prepare your personal data.
3. ธนำคำรนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ทำกำร encrypted ให้กับเจ้ำของข้อมูลโดยตรง ตำมช่องทำงที่ท่ำนระบุไว้ในข้อ 3. ต้องกำรให้
ธนำคำรติดต่อท่ำนกลับทำงช่องทำงใด ttb will provide the encrypted personal data to data subject directly. Please proceed
to item 3. Preferred responding channel

□ 2.2 สิทธิในกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคล Right to data portability
2.2.1

โปรดระบุรำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ต้องกำรโอน Detail of personal data you would like to data
portability
ข้อมูลแสดงตัวตน สถำนะ Customer
ข้อมูลในกำรติดต่อ Contact
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ
profile, identification and status
information
Products & other information

□

ชื่อ นำมสกุลภำษำไทย First name,
last name in Thai

□

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน Registered
address

□

ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีอยู่กับ
ธนำคำร Products and services

□

ชื่อ นำมสกุล ภำษำอังกฤษ First
name, last name in English

ที่อยู่ในกำรติดต่อ Contact address

□

□

เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน/
หนังสือเดินทำง National ID
no./Passport no.

□
□
□
□
□

ภำพกล้องวงจรปิดและกำรแลก
บัตร ณ จุ ดแลกบัตรตำมมำตรกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง CCTV and
access card exchange

ที่อยู่ที่ทำงำน Company address
อีเมลส่วนตัว Personal email
อีเมลที่ทำงำน Company email
มือถือ Mobile no.
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□

วัน เดือน ปี เกิด Date of birth
mm/dd/yyyy

□
□
□

อำชีพ Occupation

□
□
□
□

จำนวนบุตร No. of children

□
□

เบอร์โทรศัพท์บ้ำน Home phone no.
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงำน Company
phone no.

เพศ Gender
สถำนะทำงครอบครัว Marital
status
ระดับกำรศึกษำ Education level
สถำนที่ทำงำน Employer
เงินเดือน Salary

2.2.2
โปรดระบุวัตถุประสงค์ Reason.................…………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
หมำยเหตุ Remark
1. ตำมมำตรฐำนของธนำคำร ท่ำนจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลย้อนหลัง 2 ปี As standard, you will receive your personal data from the
past 2 years
2. กรณีที่ท่ำนขอข้อมูลส่วนบุคคลย้อนหลังเกิน 2 ปี ตำมระยะเวลำมำตรฐำน ธนำคำรจะใช้เวลาในการดาเนินการไม่น้อยกว่า 30 วัน In case
if you would like to get your personal data longer than 2 years period, ttb will take time not less than 30 days to prepare
your personal data.
3. ธนำคำรจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในรูปแบบ PDF และทำกำรเข้ำรหัส (encrypted) ให้กับเจ้ำของข้อมูลโดยตรง ตำมช่องทำงที่
ท่ำนระบุไว้ในข้อ 3. ต้องกำรให้ธนำคำรติดต่อท่ำนกลับทำงช่องทำงใด ttb will provide personal data to data subject directly in PDF
format with encryption. Please proceed to item 3. Preferred responding channel

□ 2.3 สิ ทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคลหลังจำกพ้ นระยะกำรจัดเก็บตำมกฎหมำยหรือนโยบำยของธนำคำร Right to delete personal data
after retention period defined by law or ttb’s policy
2.3.1
โปรดระบุรำยละเอียดข้อมูลส่ วนบบุคลของท่ำนที่ต้องกำรลบ Detail of personal data you would like to delete
ข้อมูลแสดงตัวตน สถำนะ Customer
ข้อมูลในกำรติดต่อ Contact information
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ Products
profile, identification and status
& other information

□

ชื่อ นำมสกุลภำษำไทย First name, last
name in Thai

□

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน Registered
address

□

ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีอยู่กับ
ธนำคำร Products and services

□

ชื่อ นำมสกุล ภำษำอังกฤษ First name,
last name in English

□
□
□
□
□
□
□

ที่อยู่ในกำรติดต่อ Contact address

□

ภำพกล้องวงจรปิดและกำรแลกบัตร
ณ จุ ดแลกบัตรตำมมำตรกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง CCTV and access card
exchange

□

เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือ
เดินทำง National ID no./Passport no.

□

วัน เดือน ปี เกิด Date of birth
mm/dd/yyyy

□
□
□
□
□
□
□

อำชีพ Occupation
เพศ Gender
สถำนะทำงครอบครัว Marital status

ที่อยู่ที่ทำงำน Company address
อีเมลส่วนตัว Personal email
อีเมลที่ทำงำน Company email
มือถือ Mobile no.
เบอร์โทรศัพท์บ้ำน Home phone no.
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงำน Company
phone no.

จำนวนบุตร No. of children
ระดับกำรศึกษำ Education level
สถำนที่ทำงำน Employer
เงินเดือน Salary
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แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้ำและบุคคลทั่วไป
(Data Subject Right Request Form for customers and ordinary persons)
2.3.2
โปรดระบุวัตถุประสงค์ Reason.....………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2.4 สิทธิในกำรระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วครำว right to restriction of processing -temporarily
2.3.1
โปรดระบุรำยละเอียดข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่ต้องกำรระงับกำรใช้ข้อมูลชั่วครำว Detail of personal data you would
like to restriction data processing – put on hold temporarily
ข้อมูลแสดงตัวตน สถำนะ Customer
ข้อมูลในกำรติดต่อ Contact information
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ Products
profile, identification and status
& other information

□

ชื่อ นำมสกุลภำษำไทย First name, last
name in Thai

□

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน Registered
address

□

ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีอยู่กับ
ธนำคำร Products and services

□

ชื่อ นำมสกุล ภำษำอังกฤษ First name,
last name in English

□
□
□
□
□
□
□

ที่อยู่ในกำรติดต่อ Contact address

□

ภำพกล้องวงจรปิดและกำรแลกบัตร
ณ จุ ดแลกบัตรตำมมำตรกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง CCTV and access card
exchange

□

เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือ
เดินทำง National ID no./Passport no.

□

วัน เดือน ปี เกิด Date of birth
mm/dd/yyyy

□
□
□
□
□
□
□

อำชีพ Occupation
เพศ Gender
สถำนะทำงครอบครัว Marital status

ที่อยู่ที่ทำงำน Company address
อีเมลส่วนตัว Personal email
อีเมลที่ทำงำน Company email
มือถือ Mobile no.
เบอร์โทรศัพท์บ้ำน Home phone no.
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงำน Company
phone no.

จำนวนบุตร No. of children
ระดับกำรศึกษำ Education level
สถำนที่ทำงำน Employer
เงินเดือน Salary
2.4.2
โปรดระบุวัตถุประสงค์ Reason

□

ท่ำนคิดว่ำข้อมูลส่ วนบุคคลที่ธนำคำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยนั้นไม่ถูกต้องและต้องกำรให้ธนำคำรดำเนินกำรตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง You consider that your personal data to be collected, used and/or disclosed by ttb is an incorrect
personal data and request ttb to investigate and correct to an accurate personal data .

□

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือโดยไม่ได้รับอนุญำต Your personal data is used for wrong purpose
or without your permission

□

ต้องกำรให้ธนำคำรนำข้อมูลส่ วนบุคคลออกจำกระบบเนื่องจำกกำรระงับข้อพิ พำท Request ttb to remove your personal data
due to dispute resolution

□

เหตุผลเร่งด่วนอย่ำงอื่น โปรดระบุ Other reason that you need to get it urgently………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.ต้องการให้ธนาคารติดต่อท่านกลับทางช่องทางใด preferred responding channel
□ จัดส่งเอกสำรทำงอีเมล ที่ via email at ………………………………………………………………………….……………………… (กรุณำเขียนตัวอักษร

□

ภำษำอังกฤษตัวพิ มพ์ ใหญ่ ตัวอย่ำง DATASUBJECT@GMAIL.COM please use CAPITAL letter, for example,
DATASUBJECT@GMAIL.COM)
ติดต่อขอรับเอกสำรด้วยตัวเองที่สำขำที่สะดวก คือสำขำ via branch at ………………..……………………………………………………………..branch
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แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้ำและบุคคลทั่วไป
(Data Subject Right Request Form for customers and ordinary persons)
4. การรับทราบและยินยอม Acknowledgement and consent
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจเนื้อหำของคำร้องขอฉบับนี้อย่ำงละเอียดแล้ว และยืนยันว่ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้แจ้งให้แก่ธนำคำรทรำบนั้นเป็นควำม
จริง ถูกต้อง และเข้ำใจดีวำ
่ กำรตรวจสอบเพื่ อยืนยันอำนำจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่นั้นเป็นกำรจำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่ อพิ จำรณำดำเนินกำรตำมสิ ทธิ
ที่ข้ำพเจ้ำร้องขอ หำกข้ำพเจ้ำให้ข้อมูลที่ผิดพลำดด้วยเจตนำทุจริต ข้ำพเจ้ำอำจถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยได้ และธนำคำรอำจขอข้ อมูล
เพิ่ มเติมจำกข้ำพเจ้ำเพื่ อกำรตรวจสอบดังกล่ำวในกำรพิ จำรณำดำเนินกำรตำมคำขอใช้สิทธิของข้ำพเจ้ำ ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนต่อไป
I have read and understood the contents of this request carefully and confirmed that the information provided to ttb is true
and correct. In addition, I have understood the authority verification including self-identity and residency are essential in order
to determine the rights I have requested. If I gave wrong information with fraudulent intent I may be prosecuted by law and ttb
may request additional information from me for such verification for the aforementioned examination in order to consider
proceeding with the request to exercise my rights correctly and completely.
ในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงนำมไว้ เพื่ อเป็นหลักฐำน In this regard, I have signed this request as evidence
………………………………………………………………….…
………………………………………………………………….…
(…………………………………………………..)
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล Data Subject
ลงชื่อ ผู้แทนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล หรือ ผู้รับมอบอำนำจ
วันที่ Date:
Data Subject’s Representative or Attorney
วันที่ Date:

สาหรับใช้ภายในธนาคาร For ttb use only
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง Officer name: ……………………………………………
อีเมล email: ……………………………………………...………………………………………..
วันที่รับเรื่อง Received date: …………………………………………………………

รหัสพนักงำน Emp ID: ……………..…..……………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ Tel: .……………………………………………………………………………
วันที่คำดกำรณ์วำ
่ จะต้องแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้กับเจ้ำของ
ข้อมูล…………………………………………………………

□

ได้ตรวจสอบตัวตนและเอกสำรแสดงตนของผู้ขอใช้สิทธิรวมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสำรและข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว I have already verified the data subject’s identification documents including its accuracy and completeness

□ Scan แบบฟอร์มและสำเนำบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำงที่ผู้ขอใช้สิทธิลงนำมแล้วส่งมำที่ DPO ที่อีเมล dpo@ttbbank.com I have
scanned the completed request form including the copy of national ID/passport and submit to DPO at dpo@ttbbank.com

“ธนำคำรจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้น และจะเก็บคำร้องของท่ำนรวมถึงกำรตอบคำร้องกำรขอใช้สิ ทธิ
ต่ำง ๆ ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นเวลำ 5 ปีและทำกำรทำลำยโดยนับจำกครั้งสุดท้ำยที่ธนำคำรติดต่อท่ำนในเรื่องของ
กำรใช้ สิ ท ธิ ttb doesn’t process your personal data longer than is strictly necessary and will destruct this request form and
all associated correspondence will be deleted 5 years after our last contact with you regarding this request”.
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