แบบคําร้ องขอการใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เนื$องด้ วยพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล”) ระบุให้ เจ้ าของ
ข้ อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิอนั เกี$ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของตนตามที$กําหนดไว้ ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เพื$อให้
บริ ษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) สามารถปฏิบตั หิ น้ าที$ของตนในฐานะที$เป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
ได้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทําแบบคําร้ องฉบับนี Y เพื$อจัดให้ ทา่ นสามารถดําเนินการใช้ สทิ ธิของท่าน โดยโปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี Y
ส่ วนทีJ 1 ข้ อมูลของผู้ยJ ืนคําร้ องขอ
เพื$อการยืนยันตัวตนของผู้ยื$นคําร้ องขอ ขอให้ ทา่ นโปรดใส่ข้อมูลของท่านตามที$ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี Y
ชื$อ-นามสกุล
ที$อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ที$
ติดต่อได้
อีเมล
เพื$อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ยื$นคําร้ องขอ บริ ษัทขอให้ ทา่ นแสดงบัตรประชาชนตัวจริ งของท่านในขณะที$ทา่ นได้ ยื$นคํา
ร้ องขอฉบับนี Y ทังนี
Y Y หากเป็ นการยื$นคําร้ องขอโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อช่องทางอื$น ขอให้ ทา่ นใส่เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมวันที$ออกบัตรและวันที$บตั รหมดอายุ
เลขบัตรประชาชน
วันที$ออกบัตร
วันที$บตั รหมดอายุ
ส่ วนทีJ 2 สถานะของผู้ยJ ืนคําร้ องขอ
ท่านเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที$ต้องการใช้ สทิ ธิตามคําร้ องฉบับนี Y
[ ] ใช่ ข้ าพเจ้ าเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลและมีสท
ิ ธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ในการยื$นคําร้ องขอ

ฉบับนี Y
[ ] ไม่ใช่ ข้ าพเจ้ าดําเนินการในนามของผู้อื$น (ระบุชื$อ และเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรื อเลขหนังสือเดินทางของ

เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล พร้ อมทังระบุ
Y เหตุผลในการดําเนินการแทน)
ชื$อ-นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขที$
หนังสือเดินทาง

เหตุผลในการดําเนินการแทน
ในการยื$นคําร้ องขอแทนหรื อในนามเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลบริ ษัทสงวนสิทธิ^ในการพิจารณาคําร้ องขอของท่านและอาจปฏิเสธ
คําร้ องขอของท่าน เว้ นแต่ บริ ษัทมีหน้ าที$ตามกฎหมายที$จะต้ องพิจารณาและดําเนินการตามคําร้ องขอของท่านที$จดั ทําแทน
หรื อในนามเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลอื$น
ส่ วนทีJ 3 รายละเอียดของคําร้ องขอ
ข้ าพเจ้ าต้ องการยื$นคําร้ องขอฉบับนี Yต่อบริ ษัท (ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล) ดังนี Y
ตัวอย่ าง
ข้ าพเจ้ าต้ องการขอรับสําเนาข้ อมูลเกี$ยวกับประวัตกิ ารเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนของข้ าพเจ้ าทังหมด
Y
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลมีสถานะหรื อความสัมพันธ์ อย่ างไรกับบริษัท
[ ] ผู้สมัครงาน

[ ] พนักงาน

[ ] อดีตพนักงาน

[ ] ผู้เอาประกันภัย

[ ] ผู้รับประโยชน์ [ ] ผู้ชําระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย

[ ] คูค
่ ้า

[ ] พนักงานของบริ ษัทคูค่ ้ า

[ ] อื$น ๆ (โปรดระบุ)___________________________________________________________

ผู้ร้องขอต้ องการใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลในเรืJ องใด
[ ] สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิทธิในการขอรับสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิทธิขอให้ เปิ ดเผยการได้ มาซึง$ ข้ อมูลส่วนบุคคลที$ไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ใช้ ได้ เฉพาะเมื$อท่านได้ ให้ ความยินยอมไว้ กบ
ั บริ ษัท)
[ ] สิทธิในการแก้ ไขหรื อทําให้ ข้อมูลเป็ นปั จจุบน
ั

[ ] สิทธิในการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิทธิในการโอนย้ ายข้ อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิทธิในการขอให้ ดําเนินการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้ อง เป็ นปั จจุบน
ั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
[ ] กรณีข้อร้ องเรี ยนอื$นที$เกี$ยวข้ อง

หมายเหตุ ขอให้ ทา่ นโปรดระวังว่าการเลือกใช้ สทิ ธิของท่านมากกว่า 1 สิทธิซงึ$ อาจทําให้ เกิดความสับสนของบริ ษัท
ในการปฏิบตั ติ ามคําขอของท่าน หากท่านเลือกใช้ สทิ ธิมากกว่า 1 สิทธิทา่ นสามารถเขียนระบุเพิ$มเติมอธิบายถึงการใช้ สทิ ธิของ
ท่าน
ขอให้ ท่านโปรดอธิบายรายละเอียดทีJเกีJยวข้ องกับคําร้ องขอนันP
ตัวอย่ าง
ข้ าพเจ้ าขอให้ บริ ษัทส่งสําเนารายละเอียดเกี$ยวกับการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนของข้ าพเจ้ าไปให้ บริ ษัทประกันภัยเอ ด้ วย
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ส่ วนทีJ 4 การดําเนินงานของบริษัทภายหลังจากทีJได้ รับคําร้ องขอ
บริ ษัทขอขอบคุณที$ทา่ นกรุณาส่งคําร้ องขอใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลพร้ อมทังเอกสารและรายละเอี
Y
ยดที$เกี$ยวข้ อง
ทังนี
Y Y บริ ษัทจะพิจารณาเรื$ องดังกล่าวและดําเนินการติดต่อกลับไปภายในระยะเวลาที$กฎหมายกําหนด หากมีกรณีที$บริ ษัทอาจ
ต้ องการคําอธิบายเพิ$มเติมหรื อต้ องโต้ แย้ งการใช้ สทิ ธิของท่าน บริ ษัทจะดําเนินการติดต่อท่านกลับไปตามรายละเอียดที$ทา่ นได้
ให้ ไว้ ในส่วนที$ 1 ภายในระยะเวลาที$กฎหมายกําหนด
ทังนี
Y Y บริ ษัทขอสงวนสิทธิ^ในการปฏิเสธหรื อระงับการปฏิบตั ติ ามคําขอของท่านเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี Y
1) บริ ษัทไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที$เกี$ยวข้ องกับท่าน
2) คําร้ องขอของท่านไม่อาจแสดงได้ วา่ ท่านต้ องการใช้ สท
ิ ธิอะไร หรื อท่านมีสทิ ธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
3) ท่านไม่สามารถแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนได้ วา่ ผู้ยื$นคําร้ องเป็ นเจ้ าของข้ อมูล หรื อมีอํานาจในการยื$นคําร้ องดังกล่าว
3) ด้ วยหน้ าที$หรื อข้ อกําหนดตามกฎหมายบริ ษัทไม่สามารถให้ ข้อมูลหรื อดําเนินการตามคําร้ องขอของท่าน

4) คําร้ องขอของท่านไม่เป็ นไปตามเงื$อนไขที$ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล กําหนด หรื อบริ ษัทมีเหตุในการปฏิเสธการ

ดําเนินการตามสิทธิของท่านตามที$ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล กําหนดไว้ และบริ ษัทสามารถใช้ เหตุดงั กล่าวได้ โดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย
ส่ วนทีJ 5 คํารั บรอง
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจเนื Yอหาและข้ อกําหนดตามที$ระบุไว้ ในคําร้ องขอฉบับนี Y พร้ อมทังรัY บรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวที$ข้าพเจ้ าให้ ไว้ ตามเอกสารฉบับนี Yถูกต้ อง ครบถ้ วนและสมบูรณ์ ข้ าพเจ้ าขอยืนยันและรับประกันว่าในการใช้
สิทธิตามเอกสารฉบับนี Y ข้ าพเจ้ ามีสทิ ธิอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ข้ าพเจ้ าไม่มีเจตนาดําเนินการเพื$อก่อให้ เกิดความเสียหายกับ
บุคคลใดหรื อกับบริ ษัท ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื$อตามที$ระบุด้านล่างนี Y
ลายมือชื$อ_______________________________
ชื$อ_____________________________________
วันที$___________________________________
ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ$มเติมได้ ที$ บริ ษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ที$อยู่ : เลขที$ def อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร dghgg
อีเมลล์: supphanat_pom@thaipaiboon.com
โทรศัพท์: 02 246 9635 ต่อ fhgg วันทําการ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา gp.fg-dq..gg น. (เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

