แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
วันที…
่ …………/……………/…………
เนื่องด้วยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ระบุให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิอนั
เกี่ย วกับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของตนตามที่กาหนดไว้ ในพ.ร.บ.คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่วนบุคคล เพื่ อ ให้บ ริษ ัท ฟิ ลลิปประกัน ชีว ิต จ ากัด (มหาชน)
(“บริษทั ”) สามารถปฏิบ ตั ิหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็ นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษทั จึงได้จดั ทาแบบคาร้องขอฯ ฉบับนี้ เพื่อจัดให้ท่ าน
สามารถดาเนินการใช้สทิ ธิของท่านได้ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ฎหมายและบริษทั กาหนด
1. ข้อมูลผูย้ ื่นคำร้อง
ชือ่ ………………………………………………ทีอ่ ยู่ บ้านเลขที…
่ ………………..หมูท่ …
ี่ …….หมูบ่ า้ น/อาคาร……………………………….
ตรอก/ซอย………………........................ตาบล/แขวง………………………….………….อาเภอ/เขต………………………………………...
จังหวัด……………………...รหัสไปรษณีย์………………..เบอร์ตดิ ต่อ……………………….Email………………………………………….
ผูย้ ่นื คาร้องเป็ นบุคคลเดียวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผูย้ ่นื คาร้องเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ( *โปรดระบุรายละเอียดในข้อ 2.)
ผูใ้ ช้อานาจปกครอง
ผูอ้ นุบาล
ผูพ้ ทิ กั ษ์
ผูร้ บั มอบอานาจ
2. ข้อมูลเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณี บคุ คลอื่นยื่นคำร้องแทน)
ชือ่ ………………………………………………ทีอ่ ยู่ บ้านเลขที่…………………..หมูท่ …
ี่ …….หมูบ่ า้ น/อาคาร……………………………….
ตรอก/ซอย………………........................ตาบล/แขวง………………………….………….อาเภอ/เขต………………………………………...
จังหวัด……………………...รหัสไปรษณีย์………………..เบอร์ตดิ ต่อ……………………….Email………………………………………….
3. สถำนะหรือควำมสัมพันธ์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริ ษทั
ผูส้ มัครงาน
พนักงาน
อดีตพนักงาน
ผูเ้ อาประกันภัย
ผูร้ บั ประโยชน์
ผูช้ าระเงินตามกรมธรรม์
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
คูค่ า้
พนักงานของบริษทั คูค่ า้
อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................
4. ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
4.1 กรณีเป็ นผูเ้ อาประกันภัย, ผูร้ บั ประโยชน์ หรือผูช้ าระเงินตามกรมธรรม์ โปรดระบุ
โปรดระบุกรมธรรม์ประกันภัยเลขที…
่ ………………………….…...ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย…………………………………………………..
( *กรณีเป็ นบุคคลเดียวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตอ้ งกรอก)

4.2 กรณีเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุน โปรดระบุเลขทีบ่ ญ
ั ชี…………………………………………………………………………………………….
5. สิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องกำรใช้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ใช้ได้เฉพาะเมือ่ ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริษทั )
สิทธิในการแก้ไขหรือทาให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
สิทธิในการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีขอ้ ร้องเรียนอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
โปรดระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการขอใช้สทิ ธิฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ภำยหลังจำกที่ได้รบั คำร้องขอ
บริษทั ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาส่งคาร้องขอใช้สทิ ธิเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทัง้ เอกสารและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องมายังบริษทั
ทัง้ นี้ บริษ ัท จะพิจ ารณาเรื่อ งดังกล่ าวและดาเนิ น การติดต่ อกลับไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หากมีกรณี ที่บริษ ัท อาจต้อ งการ
คาอธิบายเพิม่ เติมหรือต้องโต้แย้งการใช้สทิ ธิของท่าน บริษทั จะดาเนินการติดต่อท่านกลับไปตามรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ในข้อ 1 ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อสงวนสิ ทธิ ของบริ ษทั
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือระงับการปฏิบตั ติ ามคาร้องขอฯ ของท่านในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั ไม่มขี อ้ มูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับท่านตามทีท่ ่านร้องขอ
(2) คาร้อ งขอฯ ของท่านไม่สามารถทาให้บริษ ัทเข้าใจได้ว่าบริษทั จะต้อ งดาเนิน การอย่างไรหรือท่านมีสทิ ธิต ามพ.ร.บ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร หรือในกรณีทที่ ่านไม่มอี านาจยื่นคาร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(3) บริษทั ไม่สามารถให้ขอ้ มูลหรือดาเนินการตามคาขอของท่านได้ เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ิตามหน้าที่ กฎหมายหรือตามคาสั ่ง
ศาล หรือในกรณีทกี่ ารปฏิบตั ติ ามคาร้องขอฯ ของท่าน จะส่งผลกระทบทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
(4) คาร้อ งขอฯ ของท่ านไม่เป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลกาหนด หรือ บริษ ัทมีเหตุ ในการปฏิเสธการ
ดาเนินการตามสิทธิของท่านตามที่ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ และบริษทั สามารถใช้เหตุดงั กล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
(5) บริษทั จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ตามคาร้องนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคาร้องขอฯ การยืนยันตัวตน
การบันทึกประวัติการใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิเสธหรือการคัดค้านคาร้องขอฯ ของบริษทั หรือการอื่นทีช่ อบด้วยกฎหมาย
หรือทีก่ ฎหมายกาหนด ภายในระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอยืน ยันว่าข้าพเจ้าได้อ่ านและเข้าใจเนื้ อหาและข้อ กาหนดตามที่ระบุไว้ในคาร้อ งขอฉบับนี้ พร้อมทัง้ รับรองว่าข้อ มูล
ดังกล่าวที่ขา้ พเจ้าให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับประกันว่าในการใช้สทิ ธิตามเอกสารฉบับนี้
ข้าพเจ้ามีสทิ ธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้าพเจ้าไม่มเี จตนาดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใดหรือ กับบริษทั ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ลายมือชือ่ ตามทีร่ ะบุดา้ นล่างนี้
ลายมือชือ่ …………………………………………..ผูย้ ่นื คาร้อง
(
)
เอกสำรประกอบคำร้องขอใช้สิทธิ
1. กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคาร้องด้วยตนเอง ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2. กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์
2.1 ผูเ้ ยาว์อายุต่ ากว่า 10 ปี – ให้ผใู้ ช้อานาจปกครองเป็ นผูย้ ่นื คาร้องแทน พร้อมแนบหลักฐานแสดงความเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครอง เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สูติ
บัตร หรือสาเนาคาสังศาลตั
่
ง้ ผูป้ กครอง
2.2 ผูเ้ ยาว์อายุเกิน 10 ปี – ผูเ้ ยาว์ต้องยื่นคาร้องด้วยตนเอง โดยให้ผใู้ ช้อานาจปกครองลงนามยินยอมด้วย หรื อผูใ้ ช้อานาจปกครองเป็ นผูย้ ่นื คาร้องแทน โดย
ผูเ้ ยาว์ลงนามยินยอมด้วย พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของทัง้ ผูเ้ ยาว์ และผูใ้ ช้อานาจปกครอง
ทัง้ นี้ ต้องเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครองตามกฎหมายเท่านัน้ ได้แก่ บิดาหรือมารดาชอบด้วยกฎหมาย หรือผูป้ กครองตามคาสังศาล
่
3. กรณีผอู้ นุบาลยื่นคาร้องแทนคนไร้ความสามารถ – สาเนาคาสังศาลตั
่
ง้ ผูอ้ นุบาล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูอ้ นุบาล
4. กรณีผพู้ ทิ กั ษ์ย่นื คาร้องแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ – สาเนาคาสังศาลตั
่
ง้ ผูพ้ ทิ กั ษ์ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูพ้ ทิ กั ษ์
5. กรณีมอบอานาจ - หนังสือมอบอานาจ พร้อมด้วยสาเนาบัตรประจาตัวบัตรประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และผูร้ บั มอบอานาจ
ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

