ใบคําร้ องการใช้ สิทธิของเจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคล
เนืองด้วยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”) ระบุให้เจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลมีสิทธิ อนั เกียวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของตนตามที กําหนดไว้ในพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพือให้
บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) สามารถปฏิบตั ิหน้าทีของตนในฐานะทีเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ บริ ษทั จึงได้จดั ทําแบบคําร้องฉบับนี เพือจัดให้ท่านสามารถดําเนินการใช้สิทธิ ของท่าน
โปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี
ส่ วนที ข้อมูลของผู้ยืนคําร้ อง
เพือการยืนยันตัวตนของผูย้ นคํ
ื าร้อง ขอให้ท่านโปรดใส่ขอ้ มูลของท่านตามทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี
ชือนามสกุล
ทีอยู่
เบอร์โทรศัพท์ ทีติดต่อได้
อีเมล
เพือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผูย้ นคํ
ื าร้อง บริ ษทั ขอให้ท่านแสดงบัตรประชาชนตัวจริ งของท่านในขณะทีท่านได้ยืน
คําร้องฉบับนี ทังนี หากเป็ นการยืนคําร้องโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อช่องทางอืน ขอให้ท่านใส่ เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 13 หลัก พร้อมวันทีออกบัตรและวันทีบัตรหมดอายุ
เลขบัตรประชาชน
วันทีออกบัตร
วันทีบัตรหมดอายุ
ส่ วนที 2 สถานะของผู้ยืนคําขอ
ท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทีต้องการใช้สิทธิตามคําร้องฉบับนี
[ ] ใช่
ข้าพเจ้าเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิตามพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการยืนคําร้อง
ฉบับนี
[ ] ไม่ใช่
ข้าพเจ้าดําเนินการในนามของผูอ้ นื (ระบุชือ และ เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรื อเลขหนังสือเดินทาง
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทังระบุเหตุผลในการดําเนินการแทน)
ชือ-สกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน/
เลขหนังสื อเดินทาง
เหตุผลในการดําเนินการแทน
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ในการยืนคําขอแทนหรื อในนามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริ ษทั สงวนสิ ทธิในการพิจารณาคําขอของท่านและอาจปฏิเสธคํา
ขอของท่าน เว้นแต่บริ ษทั มีหน้าทีตามกฎหมายทีจะต้องพิจารณาและดําเนินการตามคําขอของท่านทีจัดทําแทนหรื อในนาม
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอืน
ส่ วนที 3 รายละเอียดของคําร้ อง
ข้าพเจ้าต้องการยืนคําขอฉบับนีต่อบริ ษทั (ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล) ดังนี

ท่ านมีสถานะหรือความสัมพันธ์อย่างไรกับบริษัท
[ ] ผูส้ มัครงาน [ ] พนักงาน
[ ] อดีตพนักงาน
[ ] ผูเ้ อาประกัน [ ] ผูร้ ับประโยชน์ [ ] ผูช้ าํ ระเงินตามกรมธรรม์
[ ] คู่คา้
[ ] พนักงานของบริ ษทั คู่คา้
[ ] อืน ๆ (โปรดระบุ)
ท่ านต้องการใช้ สิทธิของท่านในเรืองใด
[ ] สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ใช้ได้เฉพาะเมือท่านได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริ ษทั )
[ ] สิ ทธิ ในการแก้ไขหรื อทําให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั
[ ] สิ ทธิ ในการลบหรื อทําลายข้อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
[ ] สิ ทธิ ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
[ ] สิ ทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
[ ] กรณีขอ้ ร้องเรี ยนอืนทีเกียวข้อง
หมายเหตุ ขอให้ท่านโปรดระวังว่าการเลือกใช้สิทธิของท่านมากกว่า 1 สิ ทธิซึงอาจทําให้เกิดความสับสนของบริ ษทั ในการ
ปฏิบตั ิตามคําขอของท่าน หากท่านเลือกใช้สิทธิมากกว่า 1 สิทธิท่านสามารถเขียนระบุเพิมเติมอธิบายถึงการใช้สิทธิ ของ
ท่าน
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ขอให้ ท่านโปรด อธิบายรายละเอียดทีเกียวข้องกับคําขอนัน
ส่วนที 4 การดําเนินงานของบริ ษทั ภายหลังจากทีได้รับคําขอ
บริ ษทั ขอขอบคุณทีท่านกรุ ณาส่งคําขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทังเอกสารและรายละเอียดทีเกียวข้องทังนี
บริ ษทั จะพิจารณาเรื องดังกล่าวและดําเนินการติดต่อกลับไปภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด หากมีกรณี ทีบริ ษทั อาจ
ต้องการการอธิ บายเพิมเติมหรื อต้องโต้แย้งการใช้สิทธิของท่าน บริ ษทั จะดําเนินการติดต่อท่านกลับไปตามรายละเอียดที
ท่านได้ให้ไว้ในส่ วนที 1 ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
ทังนี บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธหรื อระงับการปฏิบตั ิตามคําขอของท่านเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี
1) บริ ษทั ไม่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลทีเกียวข้องกับท่าน
2) คําขอของท่านไม่สามารถทําให้บริ ษทั เข้าใจได้ว่าบริ ษทั จะต้องดําเนินการอย่างไรหรื อท่านมีสิทธิตามพ.ร.บ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
3) ด้วยหน้าทีหรื อข้อกําหนดตามกฎหมายบริ ษทั ไม่สามารถให้ขอ้ มูลหรื อดําเนินการตามคําขอของท่าน
4) คําขอของท่านไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด หรื อ บริ ษทั มีเหตุในการปฏิเสธการ
ดําเนินการตามสิ ทธิ ของท่านตามทีพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนดไว้ และบริ ษทั สามารถใช้เหตุดงั กล่าวได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส่ วนที 5 คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนือหาและข้อกําหนดตามทีระบุไว้ในคําขอฉบับนี พร้อมทังรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวทีข้าพเจ้าให้ไว้ตามเอกสารฉบับนีถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับประกันว่าในการใช้สิทธิ
ตามเอกสารฉบับนี ข้าพเจ้ามีสิทธิ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาดําเนินการเพือก่อให้เกิ ดความเสี ยหายกับ
บุคคลใดหรื อกับบริ ษทั ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชือตามทีระบุดา้ นล่างนี
ลายมือชือ
ชือ
วันที
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