การสมัครขอลงทะเบียนเป็นผูล
้ งคะแนนเสียงใหม่ (เขตเลือกตัง้ ตามเขตพืน
้ ทีภ
่ ม
ู ศ
ิ าสตร์)

ข้อสาคัญ: โปรดอ่านคาอธิบายแนวทางทีแ
่ นบมาด้วยก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มใบสมัครฉบับนี้
“การสมัครขอลงทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงใหม่ (เขตเลือกตั้งตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์)”
(REO-1) ในตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ท่านควรให้ข้อมูลที่ชด
ั เจนและถูกต้องสาหรับการลงทะเบียน
เป็นผู้ลงคะแนนเสียง การให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและไม่ถก
ู ต้องอาจทาให้การลงทะเบียนเป็นผู้ลง
คะแนนเสียงไม่สาเร็จ บุคคลที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือแถลงการณ์หรือข้อมูลที่ไม่ถก
ู ต้องซึ่งเป็น
เท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงโดยมีเจตนาหรือโดยประมาทก็ตามจะถูกดาเนินคดี
ภายใต้กฎหมาย

แบบฟอร์มใบสมัคร REO-1 ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ :

a)
b)
c)
d)
e)

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนฮ่องกง (รวมถึงคานาหน้า หมายเลข และรหัสตรวจสอบ);
เพศ (ชาย/หญิง);
นามสกุล;
ชื่อเต็มอื่นๆ;
ที่อยู่อาศัยในฮ่องกง [หมายเหตุ 7] {รวมถึง แฟลต/ห้อง, หมายเลขชัน
้ ตามที่ระบุไว้ในลิฟท์, ตึก,
ชื่ออาคาร, ชื่ออสังหาริมทรัพย์/เลขทีแ
่ ละชื่อหมู่บ้าน, หมายเลขและชื่อของถนน/หมายเลข
กากับ ชื่อพื้นทีแ
่ ละเขต และเกาะฮ่องกง/เกาลูน/นิวเทอริเทอรี่ส์ (ลบได้ตามความเหมาะสม)};
f) หมายเลขติดต่อ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์บ้าน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทางาน และหมายเลขแฟกซ์);
g) ที่อยู่อีเมล์1;
h) ภาษาทีต
่ ้องการสาหรับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง2 [หมายเหตุ 9];
i) วันที่ (รวมถึง วัน เดือน และปี); และ
j) ลายเซ็นของผูส
้ มัคร [หมายเหตุ 12]
k) การให้คาแถลงการณ์
ข้าพเจ้าขอแถลงว่ารายละเอียดที่กรอกลงในแบบฟอร์มนีเ้ ป็นความจริงและถูกต้อง ซึ่งได้แก่
(a) ที่อยู่อาศัยดังกล่าวที่กรอกไว้ขา้ งต้นเป็นเพียงที่อยู่อาศัยแห่งเดียวหรือที่อยูอ
่ าศัยหลักของ
ข้าพเจ้าในฮ่องกง; และ
(b) ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเป็นผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามเขตพื้นที่ภูมศ
ิ าสตร์
[หมายเหตุ 5]; และ
(c) ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้การถูกตัดสิทธิ์จากการลงทะเบียน [หมายเหตุ 6]
ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้สานักงานการลงทะเบียนและการเลือกตั้ง
1

หากท่านยินยอมที่จะให้ที่อยู่อีเมล์ดังกล่าวแก่ผู้ลงสมัครของเขตเลือกตั้งที่เกีย
่ วข้องเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการส่งจดหมายเกี่ยวกับการ

เลือกตัง้ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเลือกตัง้ โปรดใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่องด้านล่างตรงที่อยู่อีเมล์บนแบบฟอร์มใบสมัคร สานักงาน
การลงทะเบียนและการเลือกตั้งจะแจ้งให้ผู้ลงสมัครที่เกี่ยวข้องทราบว่าท่านได้เลือกที่จะรับจดหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางอีเมล์
และส่งเสริมให้พวกเขาใช้อีเมล์แทนการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กบ
ั ท่านทางไปรษณีย์ โปรดทราบว่าผู้ลงสมัครมีดุลยพินจ
ิ ในการส่งเอกสาร
สิ่งพิมพ์ของจดหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ (รวมถึงผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ที่ได้เลือกจะรับจดหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตัง้ ทางอีเมล์) หากท่านไม่ได้ใส่เครือ
่ งหมายขีดถูกลงในช่องดังกล่าว ที่อยู่อีเมล์จะนาไปใช้โดยสานักงานการลงทะเบียนและ
การเลือกตัง้ เพื่อการติดต่อสื่อสารเท่านัน
้
2

โปรดระบุความต้องการของท่านโดยการใส่เครื่องหมาย “” ในช่องที่เหมาะสมภายใต้บริเวณ “ภาษาทีต
่ ้องการสาหรับการติดต่อ

สื่อสารเกี่ยวกับการเลือกตัง้ ” บนแบบฟอร์มใบสมัครสาหรับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

ในการประเมินคุณสมบัตข
ิ องข้าพเจ้าสาหรับการลงทะเบียนเป็นผู้มส
ี ิทธิเลือกตั้ง เพื่อเปรียบเทียบ
และตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มใบ
สมัครนี้ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าโดยองค์กรอืน
่ ๆ โดยมีวต
ั ถุประสงค์ต่างๆ
เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและถูกต้องหรือไม่ ในกรณีที่พบความผิดพลาดหรือ
สถานการณ์ที่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด สานักงานการลงทะเบียนและการเลือกตั้งอาจมีการดาเนิน
การด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อข้าพเจ้าขึ้นอยูก
่ ับข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้หน่วย
งานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเพียง กรมตรวจคนเข้าเมือง กรมเคหะสถาน และ
กรมการปกครอง) หรือองค์กรรัฐบาล/เอกชนต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเพียงสมาคมบ้าน
สังคมสงเคราะห์แห่งฮ่องกง) สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่สานักงานการลงทะเบียน
และการเลือกตั้งได้ เพื่อให้กรมนี้สามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลบนแบบฟอร์มใบสมัครตอนดาเนินการและปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน
เป็นผู้ลงคะแนนเสียงและบันทึกประจาปีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง [หมายเหตุ 13]

คาอธิบายแนวทาง

(1)

แบบฟอร์มใบสมัครนี้ใช้สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะลงทะเบียนในเขตเลือกตั้งตามเขตพื้นที่
ภูมิศาสตร์ หากท่านเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิเลือกตัง้ ทีล
่ งทะเบียนแล้วและต้องการทีจ
่ ะรายงานการเปลีย
่ น
แปลงรายละเอียดการลงทะเบียน ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร “รายงานเกีย
่ วกับการ
เปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโดยผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ ตามเขตพืน
้ ทีภ
่ ม
ู ศ
ิ าสตร์”
(REO-2) ให้สมบูรณ์ แทนการใช้แบบฟอร์มใบสมัครฉบับนี้

ี่ ารเลือกตั้ง
(2) การลงทะเบียนครั้งสุดท้ายของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะประกาศในเดือนกันยายนของปีทก
สามัญของสภาเขตจะจัดขึ้น (ได้แก่ ปีการเลือกตั้งสภาเขต) ในขณะปีที่ไม่ใช่ปีการเลือกตั้งสภา
เขต การลงทะเบียนครั้งสุดท้ายของผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งจะประกาศในเดือนกรกฎาคม ในการนีก
้ าหนด
เวลาตามกฎหมายเพื่อการลงทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียง สาหรับบุคคลที่มีสิทธิมีดงั ต่อไปนี:้
ปีการเลือกตั้งสภาเขต:
2 กรกฎาคม
ไม่ใช่ปีการเลือกตั้งสภาเขต:
2 พฤษภาคม
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนครั้งล่าสุดของท่านผ่านทางระบบสอบถามข้อมูล
ออนไลน์สาหรับผู้ลงคะแนนเสียง (www.voterinfo.gov.hk) หรือโทรติดต่อสายด่วนของสานัก
งานการลงทะเบียนและการเลือกตั้ง (2891 1001) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปรับปรุง รายละเอียดการลงทะเบียนของพวกเขากับสานักงานการลงทะเบียนและการเลือกตั้ง
เร็วทีส
่ ุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากรายละเอียดอย่างเช่นทีอ
่ ยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลง

(3) กาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นอ้างอิงถึงวันที่ใบสมัครส่งถึงสานักงานการลงทะเบียนและการเลือกตั้ง
ใบสมัครที่ส่งถึงสานักงานนีช
้ ้ากว่าวันที่ข้างต้นจะได้รบ
ั การพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบ
รวมการลงทะเบียนผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งสาหรับปีต่อไป

(4)

(5)

หากท่านยังไม่ได้รบ
ั การตอบกลับใดๆ จากทางสานักงานการลงทะเบียนและการเลือกตัง้
ภายใน 14 วัน หลังจากทีส
่ ง่ แบบฟอร์มใบสมัครนี้ ท่านสามารถโทรสอบถามสายด่วน
2891 1001 เพือ
่ ตรวจสอบความคืบหน้าของใบสมัครของท่าน
โดยทั่วไปแล้วท่านมีสิทธิท
์ ี่จะลงทะเบียนเป็นผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามเขตพื้นที่
ภูมิศาสตร์ถ้าหาก:

(a) ท่านคือพลเมืองถาวรของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามคาจากัดความของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหนังสือเดินทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (ข้อที่ 539); และ
(b) โดยปกติแล้วท่านพานักอาศัยอยู่ในฮ่องกง; และ
(c) ท่านมีอายุครบ 18 ปีแล้วหรือกาลังจะครบ 18 ปีก่อนวันที่ 25 กันยายน (สาหรับปีการ
เลือกตั้งสภาเขต) หรือ 25 กรกฎาคม (สาหรับไม่ใช่ปก
ี ารเลือกตั้งสภาเขต) สาหรับการ
สมัครเพื่อลงทะเบียนของท่านครั้งต่อไป; และ
(d) ท่านมีเอกสารประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชนถาวรฮ่องกง; และ
(e) ท่านไม่ได้ถก
ู ตัดสิทธิ์ใดๆ จากการลงทะเบียน (หมายเหตุ 6)
สาหรับการติดต่อสอบถามเกีย
่ วกับสถานะพลเมืองถาวร โปรดโทรติดต่อสายด่วนกรมตรวจคน
เข้าเมือง: 2824 6111

(6)

(7)

โดยทั่วไปแล้วบุคคลทีถ
่ ูกตัดสิทธิ์จากการลงทะเบียนรวมถึงบุคคลที:่
(a) ถูกพบว่าอยู่ภายใต้กฎหมายสุขภาพจิต (ข้อที่ 136) จะไม่มีความสามารถ ด้วยเหตุผล
ของการไร้ความสามารถทางจิตใจ ในการจัดการและบริหารทรัพย์สินและการทางาน
ของพวกเขา;
(b) เป็นสมาชิกของกองกาลังติดอาวุธต่างๆ

(a) ท่านจะถูกจัดสรรให้กับสภานิติบัญญัติในเขตเลือกตั้งตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์และเขต
เลือกตั้งสภาเขตตามพื้นที่อยู่อาศัยที่ทา่ นพานักอยู่ ซึ่งควรเป็นที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียว
หรือที่อยู่อาศัยหลักของท่านในฮ่องกง ได้แก่ สถานที่อยูอ
่ าศัยในฮ่องกงทีท
่ ่านได้พานัก
อยู่และถือเป็นที่อยูเ่ พียงทีเ่ ดียวของท่านหรือเป็นบ้านหลัก ที่อยู่ดังกล่าวจะมอบให้กบ
ั
ผูล
้ งสมัครของเขตเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งโฆษณาการเลือกตั้ง

(b) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการเลือกตั้งโดยการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร “รายงาน
เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตั้งตามเขตพื้นที่
ภูมิศาสตร์” (REO-2) และแนบหลักฐานยืนยันที่อยูข
่ องท่านที่ออกให้ภายในช่วงสาม
เดือนทีผ
่ ่านมาสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่อยูอ
่ าศัยต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นภายหลัง และอาจนามา
ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงของเขตเลือกตั้งที่ทา่ นอยูต
่ ามมา

(8) กฎระเบียบตามมาตรา 19 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (การลงทะเบียน) (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
สภานิติบัญญัติในเขตเลือกตั้งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง) (ผู้ลงคะแนนเสียงของสมาชิกย่อย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (สมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (ข้อที่ 541B) บุคคลที่
ยื่นสาหรับการลงทะเบียนในเขตเลือกตั้งตามเขตพื้นที่ภูมศ
ิ าสตร์ให้ถือว่าได้มีการยืน
่ สาหรับการ
ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสภาเขต (ที่สอง) ในเขตเลือกตั้งตามความเชีย
่ วชาญเฉพาะทาง
ด้วย หากท่านเลือกที่จะไม่ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ของสภาเขต (ที่สอง) ในเขตเลือกตั้งตาม
ความเชีย
่ วชาญเฉพาะทาง ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร “รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยน
แปลงรายละเอียดแบบรายบุคคลของการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ/
หรือสมาชิกย่อยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง/การลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนสาหรับสภาเขต
(ที่สอง) ในเขตเลือกตั้งตามความเชีย
่ วชาญเฉพาะทาง” (REO-43) ให้สมบูรณ์
่ วข้องกับการเลือกตั้งที่ออกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยสานักงานการ
(9) โดยปกติแล้วการสื่อสารที่เกีย
ลงทะเบียนและการเลือกตั้งจะมีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ภาษาที่ต้องการดังกล่าวจะช่วย
อานวยความสะดวกด้านการสื่อสารในการเลือกตั้งให้ผู้ลงสมัครกับท่านในภาษาทีท
่ ่านเลือก

หากท่านกรอกข้อมูลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์ จะถือว่าภาษาที่ท่านต้องการคือภาษาจีน

(10)

โปรดให้ที่อยู่ในการส่งจดหมายเท่านั้นหากที่อยู่อาศัยทีท
่ ่านพักไม่มีบริการส่งไปรษณีย์
โปรดอย่ากรอกรายละเอียดในส่วนของ “ที่อยู่ในการส่งจดหมาย” หากท่านไม่เข้าข่าย
ตามเกณฑ์ดังกล่าว

(11)

หมายเหตุเหล่านีเ้ ป็นคาแนะนาทัว
่ ไปเท่านั้น ผูส
้ มัครควรอ้างอิงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
สภานิติบัญญัติ (ข้อที่ 542) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ข้อที่
541) และกฎหมายย่อยที่อยูภ
่ ายใต้คาสั่งนัน
้

(12)

แบบฟอร์มใบสมัครนี้จะต้องลงนามโดยผู้สมัคร มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการเลือกตั้ง
จะไม่ดาเนินการใบสมัครของท่าน

ิ องท่านสาหรับการลงทะเบียนเป็นผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
(13) ในการประเมินคุณสมบัตข

การเลือกตั้งจะเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ใน
แบบฟอร์มใบสมัครดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมโดยองค์กรอืน
่ ๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ตา่ งๆ ในการตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านีเ้ ป็นความจริงและถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูล
นั้นเป็นเท็จหรือทาให้เกิดการเข้าใจผิด ก็จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นดาเนินการตามความเหมาะสมกับ
ท่าน เมือ
่ ลงนามในใบสมัคร หมายถึงท่านอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการเลือกตัง้ ติดต่อ
หน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรรัฐบาล/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยืนยันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้
เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าหน่วยงานรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเพียงกรมตรวจคนเข้าเมือง กรมการเคหะสถาน และกรมการ
ปกครอง) หรือองค์กรรัฐบาล/ เอกชนต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเพียงสมาคมบ้านสังคม
สงเคราะห์แห่งฮ่องกง) สามารถให้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการเลือกตั้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเลือกตั้งสามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่อยู่บนแบบฟอร์มใบสมัครตอนดาเนินการและปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงและบันทึกประจาปีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(14)

(15)

สานักงานการลงทะเบียนและการเลือกตั้งจะแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยการส่งหนังสือแจ้งการลง
ทะเบียนหลังจากการดาเนินการใบสมัครสาหรับผู้การลงทะเบียนใหม่ได้เสร็จสมบูรณ์
สาหรับการสอบถามเกี่ยวกับลงทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียง โปรดโทรติดต่อ
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การแจ้งเรือ
่ งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ ทีท
่ ่านมอบไว้ในแบบฟอร์มนี้ (REO-1) จะถูกนาไปใช้
โดยสานักงานการลงทะเบียนและการเลือกตั้งเพื่อการลงทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงและวัตถุประ

สงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในแบบฟอร์มนี้
เป็นไปโดยความสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเพียงพอ เราอาจจะไม่
สามารถดาเนินการใบสมัครของท่านสาหรับการลงทะเบียนเป็นผู้มส
ี ิทธิเลือกตั้งได้ หากเจ้าหน้าที่
สานักงานลงทะเบียนการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วว่าท่านมีสิทธิท
์ ี่จะลงทะเบียนเป็นผูม
้ ีสิทธิเลือกตั้ง
ชื่อและที่อยู่อาศัยของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในทะเบียนและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ในกรณีที่จาเป็น เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการเลือกตั้งอาจขอใช้อานาจรัฐ (รวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะเพียงกรมตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง กรมการเคหะสถาน และสมาคมบ้านสังคม
สงเคราะห์แห่งฮ่องกง เป็นต้น) ให้จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสาหรับการจับคูข
่ อ
้ มูลตอน
เตรียมการลงทะเบียน

บุคคลใดก็ตามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ให้ข้อ
มูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้มีการระบุไว้ขา้ งต้นอาจ
ฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) (ข้อที่ 486)

การถ่ายโอนข้อมูล
ในกรณีที่จาเป็น ข้อมูลทีท
่ ่านมอบไว้ยังสามารถมอบให้กับหน่วยงาน/ องค์กร/ บุคคล ที่ได้รับ
อนุญาตอื่นๆ ได้ เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงและการเลือกตั้ง
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาและ/ หรือกฎหมายข้อย่อย และวัตถุประสงค์ทั้งหมดทีเ่ กี่ยวข้องนอกเหนือ
จากนั้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อสอบถาม
ท่านมีสท
ิ ธิ์ร้องขอการเข้าถึงข้อมูล และร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องอื่นๆ
ที่ท่านได้มอบไว้ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว)
(ข้อที่ 486) คาร้องและการติดต่อสอบถามดังกล่าวควรเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนการเลือกตั้ง ที่ชน
ั้ 10/F ตึกฮาร์เบอร์เซ็นเตอร์, เลขที่ 25 ถนนฮาร์เบอร์, ว่านจ๋าย,
ฮ่องกง

