
PAUNAWA!!! 

Bilang pagsunod ng Philippine Statistics Authority (PSA) sa Data Privacy Law, ang aming 

tanggapan ay nag-issue ng Memorandum Circular noong 2019 para sa requirements na 

Authorization letter at Special Power of Attorney (SPA). Ang authorization letter at SPA 

na tinatanggap sa PSA sa pagkuha ng dokumento ay dapat naglalaman ng mga sumusunod: 

1. Petsa kung kailan ginawa ang authorization letter. 

2. Pangalan ng taong binigyan ng pahintulot na kumuha ng dokumento. 

3. Pangalan ng taong nagpapakuha ng dokumento. 

4. Uri ng dokumentong kukuhanin tulad ng birth certificate, marriage certificate, death 

certificate o CENOMAR. 

5. Dami ng dokumentong kukuhanin. 

6. Impormasyon ng may-ari ng dokumento. 

HALIMBAWA: 

BIRTH CERTIFICATE – pangalan ng nagmamay-ari ng dokumento, petsa ng kanyang 

kapanganakan, lugar ng kanyang kapanganakan, pangalan ng kanyang mga magulang. 

**para sa mga babaeng may asawa, dapat ilagay ang apelyido ng pagkadalaga 

MARRIAGE CERTIFICATE – pangalan ng mag-asawa na may-ari ng dokumento, petsa ng 

kanilang kasal, lugar kung saan sila ikinasal. 

DEATH CERTIFICATE – pangalan ng namatay, petsa kung kailan sya namatay, lugar kung 

saan sya namatay. 

CENOMAR – pangalan ng nagmamay-ari ng dokumento, petsa ng kanyang kapanganakan, 

lugar ng kanyang kapanganakan, pangalan ng kanyang mga magulang. 

**para sa mga babaeng may asawa, dapat ilagay ang apelyido ng pagkadalaga 

7. Lagda (signature over printed name) ng taong nag-mamay ari ng dokumento o sinumang 

pinahihintulutan ng batas na magbigay ng authorization letter o SPA sa isang 

representative para kuhanin ang dokumento ng isang tao. 

8. Lagda (signature over printed name) ng taong kukuha. 

9. Siguruhing mag-kaparehas ang pirma sa ID, authorization letter o SPA. 

 

ANUMANG KULANG SA MGA IMPORMASYONG NABANGGIT AY HINDI PAPAYAGANG 

MAKAPAG APPLY O KUMUHA NG DOKUMENTO SA AMING TANGGAPAN. 

PAALALA!!! 

1. Hanggang dalawa lamang ang pwedeng i-apply ng bawat kliyente kung para sa magka-

ibang tao na hindi magka-derektang pamilya ang nag-mamay ari ng dokumento. 

2. Para sa valid ID na tinatanggap ng PSA, tingnan ang naka-attached na Memo 2019-16. 


