แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหำชน)

พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พระรำชบัญญัติฯ ") ได้ให้สิทธิบางประการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดสิทธิของท่านสามารถดูได้ท่ีนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง โดยที่ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวได้ภายใต้ขอ้ กาหนดและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ และ/หรือ ตามกระบวนการจัดการคาขอใช้สิทธิของบริษัท ชับบ์
ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "เรำ")
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามคาขอใช้สิทธินี ้ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นต่อการยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้สิทธิ เพื่อให้เราสามารถ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างปลอดภัย โดยที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ตามคาขอใช้สิทธิ นีเ้ ฉพาะเพื่อการยืนยันตัวตนผูใ้ ช้สิทธิ การดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การดาเนินการภายในของบริษัท และ/หรือ เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านัน้
โปรดนาส่งแบบฟอร์มคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ("คำขอใช้สิทธิ") พร้อมทัง้ เอกสารการยืนยันตัวตน (เช่น สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน ทัง้ นี ้ โปรดดาเนินการปิ ดทับเนือ้ หาข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนสาเนาเอกสารดังกล่าวก่อนนาส่งให้
เรา (เช่น ข้อมูลศาสนา)) เพื่อการยืนยันตัวตนผูใ้ ช้สิทธิ หรือการยืนยันอานาจในการใช้สิทธิแทนผูอ้ ื่น และนาส่งเอกสารทั้งหมด
ดังกล่าวมาที่ dpo.chubblifeTH@chubb.com
กำรตอบกลับคำขอใช้สิทธิของท่ำน:
• ในกรณีท่ีคาขอใช้สิทธิของท่านถูกต้องครบถ้วน และกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตนผูข้ อใช้สิทธิถูกต้องและเสร็จสิน้ เราจะ
ตอบรับคาขอใช้สิทธิของท่าน และเริ่มดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของท่าน
• ในกรณีท่ีคาขอใช้สิทธิของท่านถูกต้องครบถ้วน แต่เราไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่านได้ เราจะดาเนินการแจ้งให้
ท่านทราบถึงกรณีดงั กล่าว เพื่อให้ท่านนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน
• ในกรณีท่คี าขอใช้สิทธิของท่านไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วน (เช่น ไม่ชดั เจนว่าท่านต้องการใช้สิทธิใด หรือข้อมูลตามคาขอใช้สิทธิ
ไม่ครบถ้วน) เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาขอใช้สิทธิของท่านด้วยเหตุผลอะไร
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลกำรยืนยันตัวตน
ข้อมูลผู้ใช้สทิ ธิ
คานาหน้า - ชื่อ - นามสกุล
ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่
อีเมล)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
เอกสารยืนยันตัวตนที่นาส่ง
 สาเนาหนังสือเดินทาง
มาพร้อมคาขอใช้สิทธิฉบับนี ้
อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................
(กรณีการใช้สิทธิแทนผูอ้ ื่น โปรดกรอกข้อมูลในส่วนนี ้ พร้อมนาส่งเอกสารที่ท่านอ้างอิงสิทธิเป็ นผูด้ าเนินการแทน (เช่น เอกสาร
มอบอานาจ))
ข้อมูลผู้แทน
คานาหน้า - ชื่อ - นามสกุล
ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่
อีเมล)
ความสัมพันธ์ระหว่างท่าน
และเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลผูม้ อบอานาจ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
เอกสารยืนยันตัวตนที่นาส่ง
 สาเนาหนังสือเดินทาง
มาพร้อมคาขอใช้สิทธิฉบับนี ้
อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................
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ส่วนที่ 2: รำยละเอียดคำขอใช้สิทธิ
สิทธิทขี่ อใช้

คำอธิบำยสิทธิ

รำยละเอียดคำขอ
1. โปรดระบุข้อมูลทีข่ อเข้ำถึง
[โปรดระบุ……………………………………
……………………………………………….]
2. ท่ำนต้องกำร
 ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 สิทธิในการเข้าถึง

ท่านอาจมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลส่วน  ขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา
 เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่
ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
3. โปรดระบุเหตุผลประกอบคำขอใช้สิทธิ
[โปรดระบุ……………………………………
………………………………………………...
………………………………………………..]

 สิทธิในการขอแก้ไข
ข้อมูล

ท่านสามารถดูขนั้ ตอนการดาเนินการและ
ท่านอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารที่จาเป็ นได้ท่ี
ของท่าน ให้ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และ
https://www.chubb.com/th-th/customerไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
service/non-contractual-changes.html
1. โปรดระบุข้อมูลทีต่ ้องกำรโอนย้ำย

 สิทธิในการขอโอนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน [โปรดระบุ……………………………………
ที่อยู่ในความครอบครองของเราในรูปแบบที่มี
………………………………………………...
การจัดระเบียบแล้ว และสามารถอ่านได้ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งหรือโอน
………………………………………………..]
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลรายอื่นได้ในบางกรณี
2. ท่ำนต้องกำร
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 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ใน
ความครอบครองของเราในรูปแบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วย
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ที างานได้โดย
อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยได้ดว้ ย
วิธีการอัตโนมัติ
 ให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วย
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ที างานได้โดย
อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยได้ดว้ ย
วิธีการอัตโนมัติไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลรายอื่น
 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
โดยตรง
3. โปรดระบุเหตุผลประกอบคำขอใช้สิทธิ
[โปรดระบุ……………………………………
………………………………………………...
………………………………………………..]
4. โปรดระบุ ร ำยละเอี ย ดผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลทีท่ ่ำนประสงค์ให้เรำส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำขอข้ำงต้น
[โปรดระบุ……………………………………
………………………………………………...
………………………………………………..]
 สิทธิในการคัดค้าน

ท่านอาจมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น
การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

1. โปรดระบุข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่ท่ำน
ต้องกำรคัดค้ำนกำรประมวลผล
[โปรดระบุ……………………………………
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ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการทาการตลาดแบบตรง

………………………………………………...
………………………………………………..]
2. โปรดระบุเหตุผลประกอบคำขอใช้สิทธิ
[โปรดระบุ……………………………………
………………………………………………...
………………………………………………..]
1. โปรดระบุข้อมูลที่ท่ำนต้องกำรระงับกำร
ประมวลผล
[โปรดระบุ……………………………………
………………………………………………...

 สิทธิในการระงับการใช้

ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านในบางกรณี

………………………………………………..]]
2. โปรดระบุเหตุผลประกอบคำขอใช้สิทธิ
[โปรดระบุ……………………………………
………………………………………………...
………………………………………………..]
1. โปรดระบุ ข้ อ มู ล ที่ ท่ ำ นต้ อ งกำรขอลบ
หรือทำลำย
[โปรดระบุ……………………………………

 สิทธิในการลบหรือ
ทาลาย

ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดาเนินการลบ ทาลาย
หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนท่านได้

………………………………………………...
………………………………………………..]
2. เหตุผลทีท่ ่ำนขอลบหรือทำลำย
 ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ท่เี ก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ในคราวแรก
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 ท่านได้ถอนความยินยอมในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไป
แล้ว
 ท่านได้คดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว
 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยอย่างไม่ถกู ต้องตาม
กฎหมาย
1. โปรดระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ท่ีท่ ำ นต้ อ งกำร
ถอนควำมยินยอม

 สิทธิในการถอนความ
ยินยอม

สาหรับวัตถุประสงค์ท่ที ่านได้ให้ความยินยอม
ไว้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย [โปรดระบุ……………………………………
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอ
………………………………………………...
ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

………………………………………………..]

ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิขา้ งต้นของท่านอาจถูกจากัดโดยขึน้ อยู่กับเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมาย ในบางกรณีหากเราเห็นสมควรว่า
คาขอใช้สิทธิ ของท่านไม่สมเหตุสมผล (manifestly unfounded) หรือฟุ่ มเฟื อยเกินความจาเป็ น (excessive) เราอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพื่อการปฏิบตั ิตามคาขอใช้สิทธิดงั กล่าว
ส่วนที่ 3: กำรรับทรำบและยืนยัน
ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจเนือ้ หาคาขอใช้สิทธิฉบับนีโ้ ดยละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้บริษัททราบนัน้
เป็ นความจริงและถูกต้อง ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจความจาเป็ นในการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนในการปกป้องสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หากข้าพเจ้าให้ขอ้ มูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต ข้าพเจ้าอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายได้ ทั้งนี ้ ในบางกรณี
บริษัทอาจจาเป็ นต้องติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยว่าคาขอใช้สิทธิของข้าพเจ้าจะไม่ได้รบั การดาเนินการ
จนกว่าบริษัทจะได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นในการดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
ในการนี ้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามไว้เพื่อเป็ นหลักฐาน
ลายมือชื่อ:_____________________________________
ชื่อ - นามสกุล:__________________________________
วันที่:________________________________________
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