แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สทิ ธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สทิ ธิดาเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษทั มี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด “บริษทั ” ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทีต่ อ้ งระบุในแบบฟอร์มนี้จาเป็ นต่อการดาเนินการตาม
คาขอของท่าน ดังนัน้ หากท่านประสงค์จะใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้และดาเนินการตามทีบ่ ริษทั กาหนด
1. ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
บ้านเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่บา้ น/อาคาร
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
อีเมล
2. ข้อมูลของตัวแทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(กรณีเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครองของผูเ้ ยาว์* , ผูอ้ นุบาลของผูไ้ ร้ความสามารถ, ผูพ้ ทิ กั ษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ)

.
.
.
.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
.
บ้านเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่บา้ น/อาคาร
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
.
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
อีเมล
.
*
( ผูเ้ ยาว์ หมายถึง บุคคลทีม่ อี ายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์และยังไม่บรรลุนิตภิ าวะโดยการสมรสหรือไม่มฐี านะเสมือนบุคคลทีบ่ รรลุนิตภิ าวะแล้วตามกฎหมายตาม
มาตรา 27 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
3. เอกสำรพิ สูจน์ตวั ตน
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั จะส่งมอบข้อมูลไปยังบุคคลทีถ่ ูกต้อง โปรดยื่นเอกสารพิสูจน์ตวั ตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูลทีร่ ้ องขอภายใต้พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนทีเ่ พียงพอ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธในการปฏิบตั ทิ จ่ี ะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ตามคาขอ
3.1 สำหรับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีสญ
ั ชาติไทย) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 สำหรับตัวแทนของจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 2.
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
 สาเนาสูตบิ ตั ร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นผูเ้ ยาว์) และ
 สาเนาหลักฐานการแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ผูใ้ ช้อานาจปกครอง, ผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ทิ กั ษ์)
4. รำยละเอียดคำขอ
4.1 ควำมสัมพันธ์ของเจ้ำของข้อมูลกับบริษทั
 ผูส้ มัครงาน
 พนักงาน หรือลูกจ้าง
 อดีตพนักงาน
 ลูกค้า
 กรรมการ ผูบ้ ริหาร
 ผูถ้ อื หุน้ และตัวแทนผูถ้ อื หุน้  คู่คา้
 ผูม้ าติดต่อ
 ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
 อื่นๆ…………………………
5. สิ ทธิ ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องกำรให้ดำเนิ นกำร
 สิทธิการได้รบั แจ้ง (Right to be Informed)
 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
 สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)
 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)
 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Right to Restrict of Processing)
 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Data Portability)  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคค (Right to Object)

6. คำอธิบำยคำขอใช้สิทธิของท่ำน (โปรดระบุเหตุผลหรือควำมจำเป็ นประกอบคำร้องในกำรขอใช้สิทธิของท่ำนโดยสังเขป)
.
.
.
.
.
.
7. ข้อสงวนสิ ทธิ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 บริษทั อาจาเป็ นต้องปฏิเสธคาขอของท่านในกรณีต่อไปนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง :
7.1.1 คาขอของท่านไม่สมเหตุสมผล เช่น ท่านไม่มอี านาจในการขอใช้สทิ ธิ หรือท่านได้ขอใช้สทิ ธิในลักษณะเดียวกัน หรือมีเนื้อหาเดียวกัน
บ่อยครัง้ โดยไม่มสี าเหตุอนั สมควร เป็ นต้น
7.1.2 กรณีท่านขอใช้สทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลโดยใช้ฐานผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั หากบริษทั สามารถพิสูจน์ได้ว่าการใช้ขอ้ มูลนัน้
เป็ นไปเพื่อเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคัญยิง่ กว่าสิทธิของท่าน หรือเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหาย หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั อาจ
ประมวลผลข้อมูลนัน้ ต่อไป
7.1.3 ในกรณีท่กี ารลบหรือ ท าลายข้อ มูลนั ้นจะส่งผลกระทบต่อ เสรีภ าพในการแสดงความคิด เห็น ภาระผูกพันกตามกฎหมาย ประโยชน์
สาธารณะด้านการสาธารณสุข การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และประวัตศิ าสตร์ หรือยกขึน้ ต่อสู้ หรือการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย บริษทั อาจจะไม่
ลบหรือทาลายข้อมูลตามคาขอของท่านตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกทาลาย ลบหรือถูกทาให้เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั ตนของท่านตามแนวทางและวิธปี ฏิบตั ขิ องการเก็บ
รักษาข้อมูลของบริษทั แล้ว
7.2 บริษทั จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาขอของท่าน อย่างไรก็ดี บริษทั อาจเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควร หากปรากฎว่าคาขอของท่านเป็ น
คาขอฟุ่มเฟื อยทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันซ้า ๆ หรือไม่มมี ูลความจริง หรือมากเกินความจาเป็ น ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมจะขึน้ อยู่กบั ค่าใช้จ่ายใ นการจัดการข้อมูลของ
บริษทั
7.3 เมื่อบริษทั พิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของท่านเรีย บร้อยแล้ว บริษทั จะแจ้งผลในการพิจารณาให้ท่านทราบและดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้อง
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องขอ
7.4 หากบริษทั ปฏิเสธคาขอใช้สทิ ธิของท่าน บริษทั จะแจ้งผลให้ท่านทราบ โดยจะจัดส่งไปยังทีอ่ ยู่ตามข้อ 1 กรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลเป็ นผูย้ ่นื คาขอใช้สทิ ธิ
และทีอ่ ยู่ตามข้อ 2 กรณีทผ่ี แู้ ทนเจ้าของข้อมูลเป็ นผูย้ ่นื คาขอใช้สทิ ธิ ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบหากข้อมูลสูญหายระหว่างการจัดส่งของไปรษณีย์ หรื อถูก
ส่งไปผิดที่ หรือข้อมูลทีจ่ ดั ส่งถูกเปิ ดออกโดยบุคคลในครอบครัวของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่ำนสำมำรถร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุ้ม ครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้ที่ บริษทั มี อิ นชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 184 ชัน้ 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพ 10500
7.5 บริษทั อาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิม่ เติมในกรณีทค่ี าขอของท่านไม่ชดั เจน หรือท่านไม่ได้ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารหลักฐานทีเ่ พียงพอ
ต่อบริษทั เพื่อดาเนินการตามคาขอของท่าน
8. คำยืนยันของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้แจ้งควำมประสงค์แทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคาขอนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลทีข่ า้ พเจ้าระบุ ในแบบคาขอนี้เป็ นความจริงและข้าพเจ้าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการยื่นคา
ขอใช้สทิ ธิทร่ี ะบุขา้ งต้นภายใต้ขอ้ กาหนดของพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อ มูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ต้องดาเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
ข้าพเจ้า (รวมถึงอานาจตามกฎหมายในการดาเนินการแทนเจ้าของข้อมูล กรณีขา้ พเจ้าเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล) และอาจจาเป็ นต้องได้รบั ข้อมูลหรือ
เอกสารเพิม่ เติมเพื่อดาเนินการตามคาขอของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าอาจถูกดาเนินคดีทางกฎหมายจากบริษัทหากจงใจให้ข้ อมูลที่ไม่
ถูกต้องโดยไม่มเี จตนาทุจริต
แจ้งผลกำรดำเนิ นกำร  ข้อควำมสัน้ (SMS)
 อีเมล
 ไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ลงชื่อเจ้ำของข้อมูล / ตัวแทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่
/
/
.
สำหรับใช้ภำยในบริษทั เท่ำนัน้
 หน่ วยงำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Owner)
 เจ้ำหน้ ำที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
เหตุผลเพิ่ มเติ ม
.
.
ลงชื่อ
(

.
.
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
) ตัวบรรจง วันที่

/

/

.

