แบบร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Processing Claim Form)

ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดให้ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จากัด (“บริษัทฯ”) ใน
ฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลจะไม่สามารถดาเนินการประมวลผลได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือ
ขณะการประมวลผล เว้นแต่บทบัญญัติตามกฎหมายบัญญัติให้กระทาได้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ต้องกระทาเท่าที่จาเป็ นภา ยใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล โดยบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายตามหลัก
ธรรมภิบาลที่ดี ดังนัน้ หากเจ้าของข้อมูลพบเห็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มิชอบ โปรดระบุ และแจ้งรายละเอียดเหตุ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มิชอบต่อบริษัทฯ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบและแจ้งผลต่อไป
โดยท่านสามารถระบุรายละเอียดเหตุประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มิชอบได้ตามแบบฟอร์มต่อไปนี ้ และยื่นแบบร้องเรียนนี ้
ด้ ว ยตนเอง หรื อ โดยการมอบอ านาจมาที่ บริ ษั ทฯ หรื อ น าส่ ง โดยทางจดหมาย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-mail) :
compliancerm@prospectrm.com

รายละเอียดเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ที่อยูเ่ พื่อการติดต่อ
ความสัมพันธ์ตอ่ บริษัทฯ (โปรดเลือก)

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ / คูค่ า้ / ผูเ้ ช่า / บุคลากร / อื่นๆ (โปรดระบุ)

ยื่นแบบร้องเรียนด้วยตนเอง

ยื่นแบบร้องเรียนโดยตัวแทน
(แนบเอกสารประกอบการมอบอานาจ1)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิม่ เติมจากผูย้ ื่นคาร้อง หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่สามารถแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนได้วา่ ผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอานาจในการยื่นคาร้องดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคา
ร้องของท่าน

ชุดเอกสารการมอบอานาจ ประกอบด้วย 1) หนังสือมอบอานาจที่ลงนามแล้ว พร้อมติดอากรแสตมป์ 2) สาเนาเอกสารแสดงตนที่ออกให้
โดยหน่วยงานราชการที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบอานาจ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทาง
1
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รายละเอียดการร้องเรียน
1. วันและเวลาการแจ้งการประมวลผลข้อมูลโดยมิชอบ
วันที่
เวลา
2. วันและเวลาที่พบการประมวลผลข้อมูลโดยมิชอบ
วันที่
เวลา
3. ลักษณะการประมวลผลข้อมูลโดยมิชอบ (โปรดอธิ บาย เช่น พบการประมวลผลโดยไม่ได้รบั ความยินยอมทาง
ช่องทางใด / ได้รบั แจ้งจากบริษัท Call Centre ว่าได้รบั ข้อมูลจากบริษัทฯ)

4. รายละเอีย ดโดยสรุ ป ของเหตุป ระมวลผลข้อ มูลโดยมิ ชอบและผลกระทบ (ถ้า มี ) (เพื่ อ ขยายความลักษณะเหตุ
ประมวลผลข้อมูลโดยมิชอบ เพื่อให้เข้าใจเนือ้ หาของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยอธิ บายเนือ้ หาเท่าที่
สามารถระบุได้ รวมไปถึงคาขยายความประเภทข้อมูลที่ทราบโดยละเอียด)

ลายมือชื่อผูร้ อ้ งเรียน :
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วันที่ :

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทฯ อาจจาเป็ นต้องปฏิเสธคาร้องขอของท่าน เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอานาจในการยื่นคาร้องขอ
ดังกล่าว
(2) คาร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณีที่ผรู้ อ้ งขอไม่มีสิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีขอ้ มูล
ส่วนบุคคลนัน้ อยูท่ ี่บริษัทฯ เป็ นต้น
(3) คาร้องขอดังกล่าวเป็ นคาร้องขอฟุ่ มเฟื อย อาทิ เป็ นคาร้องขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรือมีเนือ้ หาเดียวกันซา้ ๆ กัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(4) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดทา เอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจยั หรือสถิติซึ่งได้จดั ให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่ อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
หรือเป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือการใช้
อานาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ หรือเป็ นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)
ที่เป็ นการจาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์ปอ้ งกัน อาชีวเวช
ศาสตร์ ประโยชน์ สาธารณะด้านการสาธารณสุข ตามมาตรา 26(5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
(5) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นไปเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(6) การดาเนินการดังกล่าวกระทบในด้านลบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ
(7) การประมวลผลข้อมูลเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัทฯ
(8) การประมวลผลข้อมูลนัน้ เป็ นความจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของบริษัทฯ หรือปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ หรือหน้าที่ตามกฎหมาย
(9) การประมวลผลข้อมูลนัน้ มีความจาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ
(10) การประมวลผลข้อมูลมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
โดยปกติ ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคา
ร้องขอของท่านเป็ นคาร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือคาร้องขอฟุ่ มเฟื อย บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามสิทธิแก่
ท่านตามสมควร
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมหมายเลขโทรศัพท์ 02-142-1033 หรืออีเมล: pdpc@mdes.go.th
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การรับทราบและยินยอม
ท่านได้อ่านและเข้าใจเนือ้ หาของคาร้องขอฉบับนีอ้ ย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้แก่บริษัทฯ
ทราบนัน้ เป็ นความจริง ถูกต้อง ท่านเข้าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอานาจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่นนั้ เป็ นการจาเป็ นอย่างยิ่ง
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามสิทธิ ที่ท่านร้องขอ หากท่านให้ขอ้ มูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริตท่านอาจถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมายได้ และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้การดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน
อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
ในการนี ้ ท่านจึงได้ลงนามไว้ เพื่อเป็ นหลักฐาน
ลายมือชื่อผูร้ อ้ งเรียน :

วันที่ :

สาหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
สาหรับเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ได้รบั คาร้อง
วันที่บนั ทึกในระบบ
ผลการพิจารณาคาร้อง

:
:
:

ดาเนินการตามคาร้อง วันที่ดาเนินการในระบบ
ดาเนินการโดย :
ปฏิเสธคาร้อง
เหตุผลในการปฏิเสธ (ถ้ามี)
:
บันทึกในระบบโดย
:
เลขที่หนังสือตอบกลับ
:
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
:
วันที่ได้รบั ชาระค่าธรรมเนียม

:
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วันที่
วันที่

