โครงการลงทะเบียนบัญชีธนาคารเพือ่ ทาธุรกรรม/โครงการเพือ่ นแนะนาเพือ่ น (MGM)
วันที…
่ ……………………………………
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ................................................................................................. นามสกุล ........................................................................................................
ชือ่ บัญชีธนาคาร .............................................................................................................เลขทีบ
่ ญ
ั ชี...............................................................................................................
(บัญชีธนาคารประเภทฝากประจา, ชือ่ บัญชีมคี าว่า “และ หรือ เพือ่ โดย” และหน้าบัญชีทมี่ กี ารเจาะรู ไม่สามารถนามาใช้ได้)
ปิดบัญชีเดิมและใช้บญ
ั ชีใหม่

เพิม่ เลขบัญชีใหม่ในระบบ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทะเบียนบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าไว้กับบริษทั เงินติดล้อ จากัด เพือ่ ให้ถอื เอาบัญชีธนาคารทีล่ งทะเบียนไว้ในครัง้ นี้เป็น
บัญชีธนาคารทีใ่ ช้สาหรับทาธุรกรรมทางการเงินในทุกๆ ครัง้ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือมีการลงทะเบียนใช้บญ
ั ชี
ธนาคารใหม่ โดยไม่จากัดแต่เพียงการรับเงินค่าตอบแทนตามโครงการเพือ่ นแนะนาเพือ่ น (MGM)นี้เท่านั้น แต่ให้หมายความถึงธุรกรรมทางการเงินในเรือ่ ง
อืน่ ๆ ทุกเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ ด้วย
เงือ่ นไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกโครงการเพือ่ นแนะนาเพือ่ น (MGM)
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าเคยเป็นหรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าของบริษัท เงินติดล้อ จากัด รวมถึงเป็นหรือเคยเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ผอ่ น
0% นาน 6 เดือนด้วย หรือเคยเป็นหรือยังคงเป็นผู้ค้าประกันให้แก่ผู้ก้/ู ผูเ้ ช่าซือ้ /ลูกค้าของบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าจะได้รบั สิทธิเป็นสมาชิกใน
โครงการเพือ่ นแนะนาเพือ่ น (MGM)ของบริษัทฯ ซึง่ จะมีสิทธิในการรับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ กรณีทขี่ า้ พเจ้าได้แนะนาลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริการทาง
การเงินกับบริษัทฯ ซึง่ เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามทีบ่ ริษัทฯ กาหนด ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพนักงานของบริษทั ฯ และไม่มี
ความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษทั ฯ ในฐานะ บิดา มารดา พีน่ ้อง คูส่ มรส ครอบครัวของคูส่ มรส หรือบุตรธิดา ซึง่ หากทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะคืนเงินค่าตอบแทนทัง้ สิ้นทีไ่ ด้รบั จาก
การเป็นสมาชิกในโครงการนี้ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นและข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในการ
แสดงหรือยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า อาทิ ข้อมูลทีป่ รากฏอยูบ่ นบัตรประชาชน ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึง่ ปรากฏอยูด่ ้านท้ายหรือ
ด้านหลังของแบบฟอร์มนี้

ลงชือ่ .......................................................................ผู้สมัครลงทะเบียน/ผู้รว่ มโครงการ
(
)
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นโยบายส่วนบุคคลของบริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสาคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิง่ โดยบริษัทฯ จะเก็บบันทึก ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้
เงือ่ นไขดังต่อไปนีเ้ ท่านั้น
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทีจ่ ะยินยอมให้มกี ารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ชือ่ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ทีอ่ ยู่ สัญชาติ
ศาสนา รูปภาพ หมายเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร ประเภทบัญชีธนาคาร ชือ่ ธนาคารเจ้าของบัญชี
วัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
1.เพือ่ การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ในโครงการเพือ่ นแนะนาเพือ่ น
2.เพือ่ ใช้ในการทาธุรกรรมทางการเงินระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ
3.เพือ่ ใช้ในการรับเงินโอนจากบริษัทฯ
4.เพือ่ อานวยความสะดวกในการติดต่อทาธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญาใดๆ ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ
5.เพือ่ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ จ้าของข้อมูลยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการไม่ให้เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การลงทะเบียนให้บริษัทฯ เก็บข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ของเจ้าของ
ข้อมูลนัน้
เพือ่ ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของข้อมูลได้ และเพือ่ อานวยความสะดวกในการติดต่อทาธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญาใดๆ
ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ โดยเจ้าของข้อมูลไม่ต้องแสดงบัญชีธนาคารเพือ่ ติดต่อทาธุรกรรมกับบริษัทฯ ทุกครัง้ ซึง่ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บ ใช้
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ เจ้าของข้อมูลก็จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ หรือความสะดวกดังกล่าวทีบ่ ริษัทฯ อานวยให้
ระยะเวลาในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 10 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความยินยอม
ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึง่ ข้อมูลจะถูกเปิดเผย เฉพาะพนักงาน/ลูกจ้าง/เจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วข้องในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามทีร่ ะบุในเอกสารนโยบายฉบับนี้เท่านั้น
ข้อมูลเกีย่ วกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เงินติดล้อ จากัด สถานทีต่ ิดต่อ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ Call Center 088-088-0880
คาชีแ้ จงเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
1.บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และดาเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
2.หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบ และขอความยินยอมและจัดให้มบี นั ทึกการแก้ไขเพิม่ เติมไว้เป็นหลักฐานต่อไป
3.เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
3.1 สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถกู ต้องสมบูรณ์
3.2 สิทธิในการถอนความยินยอมในการให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมือ่ ใดก็ได้ เพียงแจ้งความประสงค์ทางโทรศัพ ท์ทรี่ ะบุไว้
เว้นแต่ กรณีทบี่ ริษัทฯ มีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จาต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
3.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตนเมือ่ ใดก็ได้ เว้นแต่ กรณีทบี่ ริษัทฯ มีสิทธิเก็ บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่จาต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
3.4 สิทธิในการขอระงับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตนเมือ่ ใดก็ได้ เว้นแต่ กรณีทบี่ ริษัทฯ มีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จาต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
3.5 สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอสาเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ นไม่ได้ให้ความ
ยินยอม
3.6 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตนจากบริษัทฯ ได้ รวมทัง้ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
อืน่ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่
3.7 สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดาเนินการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน ไว้ เว้นแต่ กรณีทบี่ ริษัทฯ มีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่จาต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
3.8 สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน ในกรณีทเี่ ป็นข้อมูลซึง่ ตนไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
3.9 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีทบี่ ริษัทฯ หรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ ลูกจ้างหรือผูร้ บั จ้างของบริษัทฯ หรือผูป
้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และประกาศทีอ่ อกตามกฎหมาย
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