แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
(Data Subject Rights Exercise and Data Breach
Escalation Request Form)
โปรดระบุความสั มพั นธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับธนาคาร Relationship between data subject and the Bank

□ ลูกค้ำ Customers

□ พนักงำน Employees

□ ผู้สมัครงำน Candidates

□ ผู้มำติดต่อ Visitors

□ ผู้ให้บริกำร vendor/suppliers

□ บุคคลทั่วไป Ordinary Person

□ อื่น ๆ โปรดระบุ Others please specify ………………………………………………………………
วัตถุประสงค์
Purpose of
this request

□ กำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล Data Subject Rights Request
โปรดดูรำยละเอียดกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลได้จำกนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของธนำคำรทำงเว็บไซต์ Please refer
to the data subject rights published in Privacy Policy on the Bank’s website

□ ร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล Data Breach Complaint
1. รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล Data Subject Profile

□ เพื่ อตัวเอง For data subject himself/herself

□ เพื่ อบุคคลอื่น For others …………………………………………………….

ชื่อ First Name …………………………………………………………….……………

นำมสกุล Surname …….…………………….………………………………………

□ หมำยเลขบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง National ID/Passport No. □-□□□□-□□□□□-□□-□/……………….……………
□ รหัสพนักงำน Employee ID …………………………………..
2. รายละเอียดคาขอ หรือข้อร้องเรียน Detail of request or complaint

3. เอกสารประกอบคาขอเพื่ อยืนยันการเป็นเจ้าของข้อมูล Supportive document for data subject verification

□

สำเนำบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำงของลูกค้ำ บุคคลทั่วไปและผู้รับมอบอำนำจ Copy of National ID/Passport of
customers, ordinary person and attorney

□ สำเนำบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ Copy of National ID/Passport of proxy
□ หนังสือมอบอำนำจ Letter of Attorney
□ สำเนำบัตรพนักงำน Copy of employee badge (สำหรับพนักงำน - For employees)
5. ต้องการให้ธนาคารติดต่อท่านกลับทางช่องทางใด Preferred Responding channel

□ จัดส่งเอกสำรทำงอีเมล via email at ……………………………………………………………………………...…………………………………………………………….
□ มำรับเอกสำรด้วยตัวเองที่สำขำที่สะดวกคือที่สำขำ by person at branch ……………………………………………..……………………………
ขื่อ-นำมสกุล Name-Surname …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
ที่อยู่ Address……………………………………………………………………………………ถนน Road……………………………………………..………………......…………..
อำเภอ/ตำบล Subdistrict ………………………………………………………………เขต/อำเภอ District……………………………………..………………………..
จังหวัด Province ………………………………………………………………………..….รหัสไปรษณีย์ Zip Code……………………………………………….………..
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แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
(Data Subject Rights Exercise and Data Breach
Escalation Request Form)
ข้ำพเจ้ำยืนยันว่ำข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำให้กำรในคำขอฉบับนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร I hereby certify that the above mentioned
are true and correct.
………………………………………………………………….…
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล (data subject’s signature)
วันที่ Date:
หมำยเหตุ เจ้ำของข้อมูลสำมำรถใช้สิทธิเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือร้องเรียนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลได้ตำมช่องทำงดังต่อไปนี้ Data
subject can exercise their rights or file a complaint regarding data breach via these channels:
สาหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป For customers and others
1. ผ่ำนทำงอีเมลของเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO email) via DPO email dpo@ttbbank.com
2. ผ่ำนทำง ttb contact center 1428 via ttb contact center 1428
3. ผ่ำนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน via Post (registered)
•
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
TMBThanachart Bank Public Company Limited, 3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok
10900
4. ผ่ำนทำงสำขำทีเอ็มบีธนชำตทั่วประเทศ via branches nationwide
สาหรับพนักงานและผู้สมัครงานธนาคาร For employees
1. ผ่ำนทำงอีเมลกลำงของ HR คือ EmployeeRelations@ttbbank.com

สาหรับใช้ภายในธนาคาร (เจ้าหน้าทีผ
่ ู้รบ
ั เรื่องจะต้องแจ้งผลการดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วน
ั ที่ DPO รับเรื่อง) For internal use (Please respond to data subject within 30 days after DPO
notified this request)
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง Name of Officer
……………………………………………………………………
อีเมล email: ………………………………………………………
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เบอร์โทรศัพท์ Tel no. ……………………………………………
วันที่รับเรื่อง Request received date ……………………………
วันที่คำดกำรณ์ว่ำจะต้องแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้กับเจ้ำของ
ข้อมูล Target response date ……………………………………………
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