หนังสือให้ความยินยอม
Consent Letter
เขียนที่ (Written at) ………………..…………………….………….…….
วันที่ (Date) …………..เดือน (Month) ……………………..พ.ศ. (Year)…………………….….
หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“หนังสือให้ความยินยอม”) นี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) เพื่อให้การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทประสงค์จะได้รับความ
ยินยอมจากท่าน เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลไปดำเนินการประมวลผล และหนังสือฉบับนี้ขอความยินยอมเพื่อเปิดบัญชีตาม Electronic Know Your Customer อีกด้วย ทั้งนี้ หากท่านยินยอมให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ / This Consent Letter is made by Bitkub Online Co., Ltd. (the “Company”) for the purpose of
collection, use or disclosure of the Personal Data (“Processing”) of the data subject in accordance with The Personal Data Protection Act B.E.2562. The Company
wishes to receive your consent to process your personal data. The Consent letter is also made to agree to open an account following the Electronic Know Your
Customer rules. In case you agree to give consent to the Company, kindly provide the details as below requested.
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (I, Mr./Mrs./Miss) …………………………………………………………. อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) …..……… หมู่ที่ (Moo) ………… ถนน (Road) ………………………
ตำบล/แขวง (Sub-district)..………………………….. อำเภอ/เขต (District)….………………..……….. จังหวัด (Province)…………………………………… เป็นบิดา/มารดา/ผู้ใช้อำนาจปกครอง (ชื่อผู้เยาว์) (is
the father/mother/guardian of (name of the minor) ………………………………………….………………… ขอแสดงเจตนาให้ความยินยอม/ไม่ให้ความยินยอม ดังนี้ hereby express my interest
to give or refuse to give consent as follow:
ส่วนที่ 1: การสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีกับ Bitkub.com (Part 1: Apply for membership and open account with Bitkub.com )
ยิน ยอมให้ผู้เ ยาว์ สมัค รสมาชิ กและเปิ ด บั ญชี กั บ Bitkub.com เพื่อใช้บริก ารของทางเว็บ ไซต์ และแอปพลิเ คชัน ซึ่งให้บริก ารเป็น ศู น ย์ ซื้ อขายคริ ปโตเคอร์เรนซีและศูนย์ซื้อขายโทเคน
ดิจิทัล โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ยินยอมให้ผู้เยาว์ ดำเนิน การให้ความยินยอมตามความประสงค์ของผู้เยาว์โดยผ่านทางเว็ บ ไซต์ Gives
consent to the minor to apply for membership of Bitkub.com (the “Website”) to use the Website’s services and applications of cryptocurrency and digital token
exchange platform, which has been licensed by the Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand and hereby gives consent to the minor for giving
his/her consent to do any activities through Bitkub.com
ยินยอม (Yes)
ไม่ยินยอม (No)
ส่วนที่ 2: การขอความยินยอมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Part 2: Consent in accordance with Personal Data Protection Law)
ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
Give consent to the Company to collect, use, and disclose personal data of the minor for the following purposes.
(1)
ยินยอมให้บริษัทนำเสนอข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ตลอดจนข้อเสนอและสิทธิพิเศษที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ซึ่งคัดสรรมาอย่างเหมาะสมเพื่ อ ผู้เ ยาว์น อกเหนือ จากที่
เกี ่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ด ิ จ ิ ท ั ล Give consent to the Company to offer interesting and useful news, products and services including offers and privileges other than
those related to digital assets which are tailored for the minor.
ยินยอม (Yes)
ไม่ยินยอม (No)
(2)

ยินยอมให้บริษัทพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและตรงต่อความต้องการมากขึ้นจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์มาวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และทำสถิติสำหรับบริษัท
และบริษัทในเครือ Give consent to the Company to develop and provide better products and services that align with interests by using personal data of the
minor for analysis, research, assessment and statistical purposes for the Company and its affiliates.
ยินยอม (Yes)
ไม่ยินยอม (No)

(3)

ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ไปยังบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงโปรโมชัน และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่
น่ า สนใจและเป็ น ปร ะโย ชน์ Give consent to the Company to disclose your personal data to our affiliates and business partners to provide the minor with
various interesting and useful products, services, promotions and privileges.
ยินยอม (Yes)
ไม่ยินยอม (No)

หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิจะไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอมตามส่วนที่ 2. การไม่ให้ความยินยอมไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เยาว์ที่จะเปิดบัญชีกับ Bitkub.com
Remark: You shall have a right to refuse or withdraw the consent in part 2. Refusal of consent will not affect the right of the minor to open account with Bitkub.com.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏความเป็นเท็จ ข้าพเจ้าขอรับผิดตามกฎหมาย โดยให้ถือคำให้การนี้เป็นหลักฐานในชั้ นศาลได้ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน I hereby certify that the above statement is true and accurate. Provided that the above statement is false, I understand I maybe be held liable according
to the laws and this statement can be used against me in court proceedings. In witness whereof, I have caused this consent letter to be executed.
อ่านรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่นี่ / Please read the Company’s Privacy Policy here https://www.bitkub.com/content/privacy-policy
อ่านรายละเอียด ข้อมูลเครือข่าย และพันธมิตรธุรกิจของบริษัท ได้ที่นี่ / See list of Company’s affiliates and business partners https://support.bitkub.com/hc/th/articles/360000332411

(ลงชื่อ/Signature)
(

)
ผู้ปกครองโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
(Legal guardian of the minor)

