แบบคําร้ องขอเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อความสําคัญ
1. การขอเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (รวมถึงการแก้ ไข

เพิ่มเติมใดๆ) (“พระราชบัญญัติ”) นัน้ คุณจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้ หรื อมีสิทธิที่
จะกระทําการในนามของบุคคลดังกล่าว

2. หากคุณ เป็ นบุคคลที่ร้องขอการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดแนบสําเนาเอกสารระบุตัวตนของคุณ (เช่น
บัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง) มาพร้ อมกับแบบคําร้ องนี ้

3. หากคุณกระทําการในนามของบุคคลอื่น โปรดยื่นคําร้ องขอนี ้ด้ วยตนเองที่สํานักงานของเรา พร้ อมกับ

(ก) สําเนาการมอบอํานาจจากบุคคลนัน้ หนังสือมอบอํานาจ คําสัง่ ศาล หรื อเอกสารอื่นใดซึง่ เป็ นหลักฐานยืนยันว่า
คุณมีอํานาจ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) สําเนาเอกสารระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสําเนาถูกต้ อง และ
(ค) สําเนาเอกสารระบุตวั ตนของคุณ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสําเนาถูกต้ อง

4. ในบางกรณี เราอาจขอข้ อมูล และ/หรื อ เอกสารเพิ่มเติมจากคุณ เพื่อให้ เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณ และแน่ใจได้
ว่าคุณเป็ นใคร ก่อนที่เราจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อคุณ

5. เราไม่จําเป็ นต้ องให้ การเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลแก่คณ
ุ หากคําร้ องขอของคุณถือเป็ นหนึ่งในข้ อยกเว้ นตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ บงั คับ รวมถึงพระราชบัญญัติ

6. เราจะตอบคํ าร้ องขอของคุณ ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ เราได้ รับ คํ าร้ องนัน้ หรื อในระยะเวลาที่ น านกว่าตามที่
กฎหมายที่ใช้ บงั คับจะอนุญาต

7. เราอาจคิดค่าบริ การสําหรับการดําเนินการแต่ละคําร้ องขอ ทัง้ นี ้ เราจะแจ้ งจํานวนเงินที่คุณต้ องชําระก่อนที่เราจะ
ดําเนินการตามคําร้ องขอของคุณ

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
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รายละเอียดของผู้ร้องขอ
ชื่อ-นามสกุลของผู้ร้องขอตามบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง:

บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง:

ที่อยู่จดั ส่ง:
ที่อยู่อีเมล:
เลขที่กรมธรรม์ (ถ้ ามี):
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อ บริ ษัท ไดเร็ ค เอเชีย เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
 เจ้ าของกรมธรรม์  ลูกจ้ าง  อื่นๆ โปรดระบุ: _____________________________________________

รายละเอียดของผู้มีอาํ นาจกระทําการ
กรุณากรอกข้ อมูลด้ านล่างนี ้ ในกรณีที่บคุ คลอื่นมีอํานาจที่จะร้ องขอข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนัน้
ชื่อ-นามสกุลของผู้มีอํานาจกระทําการตามบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง: บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง:

ที่อยู่จดั ส่ง:
ที่อยู่อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ:

ความสัมพันธ์กบั บุคคลนัน้ :

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ร้องขอ
กรุณาทําเครื่ องหมายเลือกช่องที่ตรงกับคุณ:
 ข้ าพเจ้ าต้ องการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีชื่อข้ างต้ น ซึง่ อยู่ในความครอบครองหรื อภายใต้ การควบคุมของ

บริ ษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (“ดีเอทีเอช”)
 ข้ าพเจ้ าต้ องการข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีชื่อข้ างต้ นถูกหรื ออาจถูกใช้ หรื อเปิ ดเผยโดย

ดีเอทีเอช ภายในระยะเวลาหนึง่ ปี ก่อนวันที่ที่มีการร้ องขอนี ้

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
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โปรดอธิบายรายละเอียดข้ อมูลส่ วนบุคคลที่คุณร้ องขออย่ างชัดเจนและละเอียด โดยระบุถงึ เหตุการณ์ สถานการณ์
หรื อธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล

วันที่หรื อช่วงเวลาที่มีการเก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล:

คําแถลงและการอนุญาต
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและทําความเข้ าใจ “ข้ อความสําคัญ” ที่แสดงในหน้ า 1 แล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการคิดค่าบริ การตามที่ดีเอทีเอชได้
แจ้ งไว้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่า ข้ าพเจ้ าต้ องชําระค่าบริการดังกล่าวก่อนที่คําร้ องขอของข้ าพเจ้ าจะได้ รับการดําเนินการ
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในแบบคําร้ องนี ้จะถูกนําไปใช้ ในการดําเนินการตามคําร้ องขอเข้ าถึงนี ้และ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับการดังกล่าวเท่านัน้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจอีกว่า ดีเอทีเอชจําเป็ นต้ องยืนยันตัวตนของข้ าพเจ้ าก่อนให้ ข้อมูลที่ร้องขอ และดีเอทีเอชอาจร้ องขอข้ อมูลอื่น ๆ
จากข้ าพเจ้ าเพื่อการค้ นหาข้ อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอ
ข้ าพเจ้ าขอแถลงว่า ข้ อมูลที่ข้าพเจ้ าให้ ไว้ ในแบบคําร้ องนี ้และในเอกสารประกอบใด ๆ นันถู
้ กต้ องและตรงตามความเป็ นจริ ง
เท่าที่ข้าพเจ้ าทราบ และข้ าพเจ้ าเป็ นบุคคลที่มีชื่อในแบบคําร้ องนี ้ หรื อเป็ นผู้มีอํานาจกระทําการโดยชอบในการได้ รับข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนัน้
ลายมื่อชื่อของบุคคล หรื อผู้มีอํานาจกระทําการ:

วันที่:

สําหรับใช้ ภายในเท่ านัน้
ชื่อเจ้ าหน้ าที่จดั การคําร้ องขอ:

วันและเวลา:

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
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