
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหสิทธิแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการขอใชสิทธิดําเนินการตอขอมูลสวนบุคคล

ซ่ึงอยูในความรบัผดิชอบของ บรษัิท กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูควบคมุขอมูลสวนบคุคล ขอมูลทีต่องระบุใน

แบบคํารองขอฉบับนี้จําเปนตอการดําเนินการตามคํารองขอของผูยื่นคํารอง ดังนั้นหากประสงคจะใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

โปรดกรอกรายละเอียดในแบบคํารองขอฉบับนี้ และดําเนินการตามที่บริษัทฯ กําหนด

1. ขอมูลของผูยื่นคํารองขอใชสิทธิ

    ชื่อ-นามสกุล ...........................................................................................................................................................................................................

    ที่อยูที่ติดตอได .......................................................................................................................................................................................................

    เบอรโทรศัพท .......................................................................................... อีเมล ....................................................................................................

2. รายละเอียดของผูยื่นคํารองขอใชสิทธิ

     ใชสิทธิโดยเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล

      ใชสิทธิโดยดําเนินการแทนเจาของขอมูลสวนบุคคล (โปรดระบุรายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล)

        ไดรับมอบอํานาจจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

        เปนผูปกครอง (กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว)

        เปนผูอนุบาล ผูพิทักษ (กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนคนไรความสามารถ)

            ชื่อ-นามสกุล ของเจาของขอมูลสวนบุคคล ....................................................................................................................................................

            เหตุผลในการดําเนินการแทนเจาของขอมูลสวนบุคคล ..................................................................................................................................

3. เอกสารสําหรับใชเปนหลักฐานในการยืนยันตัวตนของผูยื่นคํารองขอใชสิทธิ

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

   สําเนาหนาหนังสือเดินทาง

  สําเนาบัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................

    กรณีมีการรับมอบอํานาจ

   หนังสือมอบอํานาจ

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  

      สําเนาหนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ

   สําเนาบัตรแสดงตัวตนของผูรับมอบอํานาจที่ทางราชการออกให (โปรดระบุ) ...................................................
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4. ขอมูลสวนบุคคลที่ประสงคจะใชสิทธิ

   สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม (ใชไดเฉพาะเมื่อทานไดใหความยินยอมไวกับบริษัทฯ)

   สิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสําเนา

   สิทธิขอใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล

   สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

   สิทธิในการขอใหลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได

   สิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล

   สิทธิในการขอใหแกไขขอมูลใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ

    ขอมูลสวนบุคคลที่ตองการดําเนินการ ....................................................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................................................................................................

    รายละเอียดคําขอ ....................................................................................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................................................................................................

5. ขอสงวนสิทธิของผูควบคุมขอมูล

    บรษิทัฯ ขอแจงใหทานทราบวา หากเกดิกรณดัีงตอไปน้ี บรษัิทฯ อาจจําเปนตองปฏเิสธคํารองขอของทาน เพือ่ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ

    1. ทานไมสามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนไดวาผูยื่นคํารองเปนเจาของขอมูล หรือมีอํานาจในการยื่นคํารองขอดังกลาว

    2. คํารองดังกลาวไมสมเหตุสมผล อาทิ กรณทีีผู่รองขอไมมีสิทธิในการขอลบขอมลูสวนบคุคล หรอืไมมีขอมูลสวนบคุคลน้ันอยูทีบ่รษัิทฯ เปนตน

    3. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลน้ันเพื่อวัตถุประสงคในการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดทํา

        เอกสารประวติัศาสตร หรอืจดหมายเหตุเพือ่ประโยชนสาธารณะ หรอืทีเ่กีย่วกบัการศึกษาวจิยัหรอืสถติิ ซ่ึงไดจดัใหมมีาตรการปกปองทีเ่หมาะสม

        เพือ่คุมครองสิทธิและเสรภีาพของเจาของขอมูล หรอืเปนการจําเปนเพือ่การปฏบิติัหนาทีใ่นการดําเนนิภารกจิเพือ่ประโยชนสาธารณะของบริษัทฯ

        หรอืการใชอํานาจรฐัทีไ่ดมอบหมายใหแกบรษิทัฯ หรอืเปนการเกบ็ขอมูลสวนบุคคลทีเ่ปนขอมูลออนไหว (Sensitive Data) ทีเ่ปนการจําเปนใน

        การปฏบิติัหนาท่ีตามกฎหมาย เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคในดานเวชศาสตรปองกนั อาชวีเวชศาสตร ประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุข

        ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

    4. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนไปเพื่อการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย

        หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายโดยปกติ ทานจะไมเสียคาใชจายในการดําเนินการตามคํารองขอ

        ของทาน 

        อยางไรก็ดี หากปรากฏอยางชัดเจนวาคํารองขอของทานเปนคํารองขอที่ไมสมเหตุสมผล หรือคํารองขอฟุมเฟอย บริษัทฯ อาจคิด

        คาใชจายในการดําเนินการตามสิทธิแกทานตามสมควร เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเหตุผลในการรองขอตามสิทธิของทานเรียบรอยแลว บริษัทฯ

        จะแจงผลในการพจิารณาใหทานทราบ และดําเนนิการทีเ่ก่ียวของภายใน 30 วนันับแตวนัท่ีไดรบัคํารองขอ ในกรณีท่ีบรษัิทฯ มีความจําเปนตอง

        ปฏิเสธคํารองขอใชสิทธิของทาน บริษัทฯ จะแจงเหตุผลการปฏิเสธแกทานทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
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6. การรับทราบและยินยอม

    ผูยืน่คํารองไดอานและเขาใจเนือ้หาของคํารองขอฉบับน้ีอยางละเอยีดแลว และยนืยนัวาขอมลูตางๆ ทีไ่ดแจงใหแกบรษัิทฯ ทราบนัน้เปนความจรงิ

    ถกูตอง โดยผูยืน่คํารองเขาใจดีวาการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัอาํนาจ ตัวตน และถิน่ทีอ่ยูเปนการจาํเปนอยางยิง่เพือ่พจิารณาดําเนนิการตามสิทธิท่ีรองขอ 

    หากผูยืน่คาํรองใหขอมูลทีผ่ดิพลาดดวยเจตนาทุจรติ อาจถกูดําเนนิคดีตามกฎหมายได และบรษัิทฯ อาจขอขอมลูเพิม่เติมจากทานเพือ่การตรวจสอบ

    ดังกลาว เพื่อใหการดําเนินการอนุญาตใหเขาถึงการทําสําเนา หรือการเปดเผยการไดมาของขอมูลเปนไปไดอยางถูกตองครบถวนตอไป
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    ในการนี้ ผูยื่นคํารองขอจึงไดลงชื่อไว เพื่อเปนหลักฐาน

...................................................................................................

(.................................................................................................)

ลงชื่อผูยื่นคำรอง
................................/................................/.................................

วัน / เดือน / ป
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สําหรับเจาหนาที่ผูรับเรื่อง

ชื่อผูรับเรื่อง ................................................................................................................................................................................................................

วันที่รับเรื่อง ............................................................................................  ชองทางรับเรื่อง ........................................................................................

ผลการตรวจสอบหลักเกณฑการยืนยันตัวตนของผูขอใชสิทธิ

  ผานหลักเกณฑ 

  ไมผานหลักเกณฑ เนื่องจาก ................................................................................................................................................................................

        .............................................................................................................................................................................................................................

สําหรับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

ชื่อเจาหนาที่ ............................................................................................  วันที่รับทราบการรองขอ ..........................................................................

ขอคิดเห็นของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

  อนุมัติใหดําเนินการ

  ปฏิเสธการดําเนินการ เนื่องจาก ...........................................................................................................................................................................

        .............................................................................................................................................................................................................................

กรณีปฏิเสธการดําเนินการ

ไดแจงการปฏิเสธใหผูรองขอ เมื่อวันที่ ................................................... ผานชองทาง ..............................................................................................

กรณีอนุมัติดําเนินการ

ไดแจงใหผูปฏบิติังานดําเนนิการ เม่ือวนัที ่............................................... ไดรบัผลดําเนนิการ เม่ือวนัที ่.....................................................................

สงผลการดําเนินการใหผูรองขอ เมื่อวันที่ ................................................ ผานชองทาง ............................................................................................

หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................................................................

 

    

...................................................................................................

(.................................................................................................)

ลงชื่อ
................................/................................/.................................

วัน / เดือน / ป

...................................................................................................

(.................................................................................................)

ลงชื่อ
................................/................................/.................................

วัน / เดือน / ป

สงแบบคํารองขอใชสทิธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล พรอมเอกสารแนบมาท่ี  คณะเจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบุคคล บมจ.กรงุเทพประกนัภยั
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