
 

หนังสือให)ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช) หรือเป8ดเผยข)อมูลส>วนบุคคล 

โดยหนังสือให,ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช, หรือเป:ดเผยข,อมูลส?วนบุคคลฉบับนี้ (“หนังสือ”) ข,าพเจ,า

นางสาว ____________________________ (“เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคล”) ตกลงยินยอมให,บริษัท มิส เวลเนส เวิลดN 

จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช, หรือเป:ดเผยข,อมูลส?วนบุคคล (เรียกรวมกันว?า “การประมวลผล”) ของเจ,าของ

ข,อมูลส?วนบุคคลท่ีมีอยู?กับบริษัทตามแบบฟอรNมใบสมัครได, ภายใต,เง่ือนไขดังต?อไปน้ี 

1. วัตถุประสงคNในการเก็บรวบรวม ใช, หรือเป:ดเผยข,อมูลส?วนบุคคล เพ่ือประโยชนNในการพิจารณาตรวจสอบ

ยืนยันตัวตนของผู,สมัครประกวด มิส เวลเนส เวิลดN ไทยแลนดN 2024, การตรวจสอบคุณสมบัติของผู,สมัคร, เป̂นเกณฑN

การคัดเลือกผู,สมัครในแต?ละรอบ ตลอดจนเพื่อใช,ในการพิจารณาผลการประกวดนางงาม และสำหรับการติดต?อ 

ส่ือสารกันระหว?างกองประกวด หรือบริษัทกับผู,สมัครนางงาม  

2. การเก็บรวบรวมข,อมูลส?วนบุคคล และข,อมูลส?วนบุคคลที่อาจมีการเก็บรวบรวม โดยในการสมัครเข,า

ประกวด มิส เวลเนส เวิลดN ไทยแลนดN 2024 กองประกวดอาจมีความจำเป^นต,องเก็บรวบรวมข,อมูลส?วนบุคคลอันมี

ความจำเป^นในการใช,พิจารณาการตัดสินของคณะกรรมการกองประกวดนางงามภายใต,วัตถุประสงคNของหนังสือน้ี 

โดยข,อมูลส?วนบุคคลที่กองประกวดอาจเก็บรวบรวมจากท?าน หรืออาจมีการเก็บรวบรวมข,อมูลของท?านจากแหล?งอ่ืน 

อันได,แก? แหล?งข,อมูลส?วนบุคคลที่สามารถเข,าถึงได,โดยสาธารณะข,อมูลที่สามารถขอคัดถ?ายสำเนาได,จากหน?วยงาน

ราชการ เป̂นต,น 

2.1. ข,อมูลส?วนบุคคลท่ัวไป 

1) ข,อมูลที่ใช,ระบุตัวตน (Identity Data) เช?น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน อายุ วัน

เดือนปkเกิด เป̂นต,น 

2) ข,อมูลเก่ียวกับการทำงาน เช?น อาชีพ การทำงาน เป̂นต,น 

3) ข,อมูลติดต?อ (Contact Data) เช?น ท่ีอยู? เบอรNโทรศัพทN อีเมล เป̂นต,น 

4) ข,อมูลที่เราได,รับผ?านการใช,บริการเว็บไซตN หรือช?องทางการติดต?อสื่อสาร เช?น ข,อมูลอุปกรณN

อิเล็กทรอนิกสN ท่ีอยู? IP ข,อมูลบันทึก ประเภทของเบราวNเซอรN เป̂นต,น  

5) ข,อมูลอื ่นๆ ท่ีเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลให,ไว,กับบริษัท เช?น ข,อมูลตามใบสมัคร แบบฟอรNม 

แบบสอบถามต?าง ๆ ข,อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือข,อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต?อ

สอบถามหรือคำขอต?าง ๆ ท่ีท?านแจ,งไว,กับเรา เป̂นต,น 

2.2. ข,อมูลส?วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ?อน 

ในการเข,าสมัครประกวดมิส เวลเนส เวิลดN ไทยแลนดN 2024 ภายใต,วัตถุประสงคNของหนังสือน้ี 

โดยทั่วไปบริษัทไม?ได,มีวัตถุประสงคNในการเก็บรวบรวมหรือใช,ข,อมูลส?วนบุคคลที่มีความละเอียดอ?อน เช?น ศาสนา 

เชื้อชาติ เป^นต,น ของเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคล หรือบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงคNใดโดยเฉพาะ เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคล

ไม?จำเป^นต,องระบุ หรือกล?าวถึงข,อมูลดังกล?าว อย?างไรก็ตาม กรณีท่ีบริษัทจำเป^นจะต,องใช,ข,อมูลดังกล?าวเพ่ือ

วัตถุประสงคNใด บริษัทจะแจ,งให,ท?านทราบและขอความยินยอมเป̂นกรณี ๆ ไป    



 

กรณีท่ีเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลได,ให,สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข,อมูลส?วนบุคคลที่มีความละเอียดอ?อน 

เช?น ศาสนา และหมู?โลหิต รวมอยู?ด,วยนั้น โดยทั่วไปแล,ว บริษัทไม?มีความประสงคNจะเก็บรวบรวมและใช,ข,อมูลศาสนา

และหมู?โลหิตที่ปรากฏอยู?ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคNใดโดยเฉพาะ 

หากเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลได,มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให,แก?บริษัท บริษัทขอให,เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคล

ปกป:ดข,อมูลดังกล?าว หากท?านมิได,ปกป:ดข,อมูลข,างต,น ถือว?าท?านอนุญาตให,บริษัทดำเนินการปกป:ดข,อมูลเหล?าน้ัน 

และถือว?าเอกสารที่มีการปกป:ดข,อมูลดังกล?าว มีผลสมบูรณNและบังคับใช,ได,ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัท

ไม?สามารถปกป:ดข,อมูลได,เนื่องจากข,อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช,ข,อมูลดังกล?าวเพ่ือ

เป̂นส?วนหน่ึงของเอกสารยืนยันตัวตนของท?านเท?าน้ัน  

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข,อมูลส?วนบุคคล บริษัทจะเก็บรักษาข,อมูลส?วนบุคคลของท?านเป̂นระยะเวลา

เท?าที่จำเป^นเพื่อวัตถุประสงคNในการเก็บรวบรวม ใช, หรือเป:ดเผยข,อมูลส?วนบุคคล ซึ่งได,ระบุไว,ในหนังสือฉบับนี้ 

และอาจเก็บต?อไปตามระยะเวลาที่จำเป^นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก?อต้ัง

สิทธิเรียกร,องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช,สิทธิเรียกร,องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต?อสู,สิทธิเรียกร,อง

ตามกฎหมาย หรือเพ่ือเหตุอ่ืนตามนโยบายและข,อกำหนดภายในองคNกรของบริษัท 

4. การเป:ดเผยข,อมูล ในการดำเนินการตามวัตถุประสงคNที่ระบุไว,ในแบบแจ,งฉบับนี้ บริษัทอาจเป:ดเผยข,อมูล

ของท?านให,แก?บุคคลภายนอกดังต?อไปน้ี 

4.1. ตัวแทนของบริษัท ผู,รับจ,าง/ผู,รับจ,างช?วง และ/หรือผู,ให,บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให,แก? 

บริษัท เช?น ผู,ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู,พัฒนาระบบเว็บไซตN ผู,รับจ,างดูแลการประชาสัมพันธN

ในช?องทางต?าง ๆ คณะผู,จัดกองประกวด คณะกรรมการกองประกวด เป̂นต,น 

4.2. หน?วยงานราชการ หน?วยงานของรัฐ องคNกรอิสระ หน?วยงานกำกับดูแล หรือหน?วยงานอื่นตามท่ี

กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ,าพนักงานซ่ึงใช,อำนาจตามกฎหมาย เช?น ศาล อัยการ ตำรวจ เป̂นต,น 

5. สิทธ์ิของเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคล มีดังต?อไปน้ี 

5.1. สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข,อมูลส?วนบุคคลที่เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลท่ี

ได,ให,ความยินยอมกับบริษัทได, เว,นแต?การเพิกถอนความยินยอมจะมีข,อจำกัดโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให,ประโยชนN

แก?เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคล 

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม?ส?งผลกระทบต?อการประมวลผลข,อมูลส?วนบุคคลที่เจ,าของ

ข,อมูลส?วนบุคคลได,ให,ความยินยอมไปแล,วโดบชอบด,วยกฎหมาย 

5.2. สิทธิในการขอเข,าถึงข,อมูลส?วนบุคคล และขอคัดถ?ายสำเนาข,อมูลของเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคล ซึ่งอยู?

ในความรับผิดชอบบริษัท รวมถึงขอให,บริษัทเป:ดเผยการได,มาของข,อมูลที่เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลไม?ได,ให,ความ

ยินยอมต?อบริษัทได, 

5.3. สิทธิในการขอให,บริษัทส?งหรือโอนข,อมูลส?วนบุคคลของเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลท่ีได,ให,ไว,แก?บริษัทได, 



 

5.4. สิทธิในการคัดค,านการประมวลผลข,อมูลที่เกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช, หรือเป:ดเผยข,อมูลส?วนบุคคลได,

ตามกฎหมาย 

5.5. สิทธิในการขอให,บริษัทลบข,อมูลส?วนบุคคลของเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลได,ตามกฎหมาย อย?างไรก็ตาม 

บริษัทอาจเก็บข,อมูลส?วนบุคคลของท?านไว,โดยระบบอิเล็กทรอนิกสN ซึ่งอาจทำให,ไม?สามารถลบข,อมูลดังกล?าวได, กรณี

เช?นน้ี บริษัทจะจัดให,มีการทำลาย หรือทำให,ข,อมูลน้ันเป̂นข,อมูลท่ีไม?สามารถระบุตัวตนของเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลได, 

5.6. สิทธิในการขอให,บริษัทระงับการใช,ข,อมูลส?วนบุคคลของเจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลได,ตามกฎหมาย 

5.7. กรณีที่เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลเห็นว?า ข,อมูลส?วนบุคคลซึ่งตนได,ให,ไว, เปลี่ยนแปลงไป หรือไม?ถูกต,อง 

เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลมีสิทธิในการขอแก,ไขข,อมูลส?วนบุคคลให,ถูกต,อง เป^นป~จจุบัน สมบูรณN และไม?ก?อให,เกิดการ

เข,าใจผิดได, 

5.8. เจ,าของข,อมูลส?วนบุคคลมีสิทธิในการร,องเรียนต?อเจ,าพนักงานผู,มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ,มครอง

ข,อมูลส?วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากพบว?า บริษัทได,กระทำการฝ�าฝ�น หรือไม?ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล?าวได, 

6. วิธีการติดต?อ ในกรณีที่มีข,อสงสัยหรือต,องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ,มครองข,อมูล

ส?วนบุคคลของท?าน การเก็บรวบรวม ใช, หรือเป:ดเผยข,อมูลของท?าน การใช,สิทธิของท?าน หรือมีข,อร,องเรียนใด ๆ 

ท?านสามารถติดต?อบริษัทได,ตามช?องทางดังต?อไปน้ี 

บริษัท มิส เวลเนส เวิลดB จำกัด 

สถานท่ีติดต?อ: เลขที่ 81 ซอยสมเด็จพระป:�นเกล,า 8 ถนนสมเด็จพระป:�นเกล,า แขวงบางยี่ขัน               

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

เบอรNโทรศัพทN: 092 380 3205 

 

เจ)าหน)าท่ีคุ)มครองข)อมูลส>วนบุคคล 

สถานท่ีติดต?อ: เลขที่ 81 ซอยสมเด็จพระป:�นเกล,า 8 ถนนสมเด็จพระป:�นเกล,า แขวงบางยี่ขัน               

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

เบอรNโทรศัพทN: 080 068 0548 

อีเมล:  thanchanok.towaree@gmail.com 

 

ข,าพเจ,าได,อ?านและเข,าใจข,อความตามหนังสือนี้ว?าถูกต,องครบถ,วนดีแล,ว ทั้งน้ี เพื่อเป^นหลักฐานจึงได,ลง

ลายมือช่ือไว,เป̂นสำคัญ  

[ ] ยินยอม                                   [ ] ไม?ยินยอม   

 

___________________________ 

(ลงนาม ช่ือ-นามสกุลผู,สมัคร) 

วัน เดือน ปk ________________ 


