น ยบ ยค้ มคร งข้ มลส่ วนบคคล
บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญต่อข้ อมูลส่วนบุคคล และตระหนักดีว่าบริ ษัทฯ ได้ รับความ
ไว้ วางใจให้ เปนผู้จดั เกบรวบรวม ใช้ ประมวลผล และกระทาการใดๆ แก่ข้อมูลส่วนบุคคล เพือวัตถุประสงค์ในการให้ บริ การและ
พัฒนาบริ การของบริ ษัท ฯ มาโดยตลอด และเนืองจากบริ ษัท ฯ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ความเปนส่วนตัวของเจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคล บริ ษัทฯ จึงได้ ประกาศนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ให้ ผ้ ทู ีมีหน้ าทีเกียวข้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดเพือ
แสดงถึงความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ต่อข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัทฯ ได้ เกบรวบรวม ใช้ ประมวลผล และกระทาการใดๆ
. วตถปร สงค์
เพือให้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการดาเนินการ เกบรวบรวม ใช้ ประมวลผล และกระทาการใดๆ ต่อ ข้ อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้ า หรื อบุคคลใดทีบริ ษัท ฯ ได้ มีการดาเนินการต่อข้ อมูลส่วนบุคคลตามหลักกฎหมายเกียวกับการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล และเพือแจ้ งสิทธิตา่ งๆ แก่ผ้ เู ปนเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
. ข บ ขต
นโยบายฉบับนีมีผลใช้ บงั คับกับข้ อมูลส่วนบุคลของลูกค้ า คู่ค้ า ตัวแทนหรื อบุคคลใดทีบริ ษัท ฯ มีสว่ นเกบรวบรวม ใช้
ประมวลผล และ / หรื อเปิ ดเผยต่อผู้รับข้ อมูลต่อ โดยข้ อมูลส่วนบุคคลนันอาจเปนข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัท ฯ ได้ เกบรวบรวมไว้
แล้ วในอดีต ปั จจุบนั และข้ อมูลทีบริ ษัทฯ อาจเกบรวบรวมได้ ในอนาคต
. ค นย ม
บริ ษัทฯ หมายความว่า บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ท่าน หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึงเปนเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ลูกค้ า ผู้เอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์ คู่ค้า
คูส่ ญ
ั ญาของบริ ษัท เปนต้ น
ข้ อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้ อมูลเกียวกับบุคคลซึงทาให้ สามารถระบุตัวบุ คคลนันได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
คุกกี (Cookies) หมายความว่า ชินส่วนข้ อมูลเลกๆ ทีเกบอยู่ในอุปกรณ์ของท่านทีจะทาให้ เวบไซต์สามารถจดจา
ข้ อมูลการเข้ าถึงเวบไซต์ หรื อวิธีใดทีท่านเข้ าใช้ งานเวบไซต์แต่ละครัง
ผู้รับข้ อมูลต่อ หมายความว่า บุคคลทีบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างให้ ดาเนินงานทีเกียวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล เพือนาข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เพือประโยชน์ ในการเพิมประสิทธิ ภาพ การพัฒนา และ / หรื อเสนอผลิตภัณฑ์ ประกันภัย และการ
ให้ บริ การด้ านต่างๆ แก่ท่าน หรื อเพือปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการให้ บริ การโดยบริ ษัท ฯ หรื อเพือประโยชน์ในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัทฯ
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ข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive data) หมายความว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพันธุ์
ความคิดเหนทางการเมือง ความเชื อในลัทธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม ข้ อ มูลสุขภาพ
ความพิการ ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูลพันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ หรื อข้ อมูลอืนใด ซึงกระทบต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลใน
ทานองเดียวกัน
. วตถปร สงค์ นก ร กบรวบรวม ช้ ปร มวลผลข้ มลส่ วนบคคล
. เพือให้ บริ ษัทฯ สามารถพัฒนา และ / หรื อจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงการพัฒนาการให้ บริ การด้ านอืนๆ
ทีเหมาะสมและตรงกับความต้ องการของท่าน
. เพือใช้ ประกอบการพิจารณาให้ บริ การตามข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรื อข้ อกาหนดทีเกียวข้ องกับการ
ให้ บริ การทีบริ ษัทฯ มีตอ่ ท่าน
ในการนี โปรดทราบว่าในกรณีที ท่านได้ ให้ ความยินยอมโดยชัดแจ้ ง บริ ษัทฯ อาจมีการเกบรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจากแหล่งทีมีความน่าเชือถือ รวมทังบริ ษัทฯ มีความจาเปนต้ องขอข้ อมูลส่วนบุคคลส่วนทีมีความอ่อนไหวเท่าทีจาเปน
เพือนามาประกอบการพิจารณาอนุมตั ิสญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สัญญาต่างๆ ทีบริ ษัทฯ เปนคู่สญ
ั ญา และ
บริ การต่างๆ ตามข้ อนีด้ วย
. เพือใช้ ประกอบการพิจารณาใบขอเอาประกันภัย หรื อคาร้ องใดๆ ทีเกียวข้ องกับสัญญาประกันภัย ทังในขันตอน
การจัดทาสัญญาประกันภัย และ / หรื อการเปลียนข้ อมูลส่วนบุคคลตามคาร้ องทีท่านแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบและดาเนินการ การใช้
และประมวลผลข้ อมูลเพือประโยชน์และอ้ างอิงในการให้ บริ การด้ านต่างๆ ตามความประสงค์ของท่าน
. เพือประกอบการพิจารณาชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริ ษัท ฯ ทังนีเพือประโยชน์ของท่าน
ในกรณีทีท่านได้ ให้ ความยินยอมโดยชัดแจ้ งให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล บริ ษัท ฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจาเปน
และได้ รับอนุญาต
. เพื อใช้ ในการประเมิ น บริ ห ารความเสี ยง และ / หรื อ การประกัน ภัย ของบริ ษั ท ฯ ตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และ / หรื อนโยบายประกันภัยต่อทีบริ ษัทฯ กาหนด
. เพือใช้ ประกอบการอานวยความสะดวกในการชาระค่าเบียประกันภัย หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใดตามใบแจ้ งหนีสานักงาน
และ / หรื อผู้ให้ บริ การทางการเงินทีเปนคูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัทฯ ออกให้ ทา่ น
. เพือให้ สถาบันผู้ออกบัตรเครดิต สถาบันผู้ออกบัตรเดบิต หรื อสถาบันการเงิน เกบและประมวลผลข้ อมูลการชาระ
เบียประกันภัย หรื อค่าบริ การต่างๆ ทีท่านต้ องชาระให้ กบั บริ ษัทฯ กรณีทีท่านเลือกชาระเบียประกันภัยผ่านบัญชีบตั รเดบิต บัญชี
บัต รเครดิต หรื อหักจากบัญ ชี ธ นาคารตามที ท่านแจ้ งความประสงค์ ไว้ ผ่า นพนักงาน ลูกจ้ า ง ตัว แทนประกันภัย นาย หน้ า
ประกันภัย และผ่านแอปพลิเคชันของบริ ษัทฯ
. เพือใช้ บริ หารจัดการภาระหนีสินทีบริ ษั ทฯ มีต่อท่าน หรื อทีท่านมีต่อบริ ษัท ฯ และเกบรวบรวมและเรี ยกชดใช้
ในจานวนหนีใดๆ ทีท่านมีตอ่ บริ ษัทฯ จากท่านหรื อบุคคลใดๆ ทีได้ ให้ หลักประกัน หรื อตามข้ อตกลงสาหรับความรับผิดของท่าน
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. เพือใช้ ตามวัตถุประสงค์ใดๆ ทีเกี ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ จากหรื อต่อท่าน หรื อการอืนใดที
เกี ยวข้ อ งกับ ท่า นในด้ า นการบริ ก าร และ / หรื อ ผลิต ภัณ ฑ์ ใ ดๆ ที บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารโดยไม่มี ข้ อ จากัด ในการนาไปใช้ เ พื อ
การพิจารณาคาโต้ แย้ ง วิเคราะห์ สอบสวน ดาเนินการ ประเมิน กาหนด ตอบกลับ แก้ ปัญหา หรื อข้ อ ตกลงในข้ อเรี ยกร้ อง หรื อ
ข้ อเรี ยกร้ องนัน
. เพือใช้ ประกอบการพิจารณาการเข้ าทาสัญญา หรื อเข้ าร่ วมเปนคู่ค้า หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ เปนตัวแทน
ประกันภัย นายหน้ าประกันภัย สัญญาร่ วมมือทางธุรกิ จ การจัดทากิ จกรรมส่งเสริ มการขาย ทังนี รวมถึงกระบวนการใดๆ
ทีจาเปนต่อการดาเนินการให้ เปนไปตามสัญญานันด้ วย
. เพือให้ ก ารใช้ บ ริ ก ารเปนไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อยและสอดคล้ อ งกับ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แ ละระเบี ย บต่า งๆ
ทีเกียวข้ อง รวมถึงเพือการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง หรื อใช้ บงั คับกับบริ ษัทฯ อันรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะกฎหมายว่าด้ วยประกันภัย กฎหมายว่าด้ วยการกระทาความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกับการนัน ทังทีมีผลในปั จจุบนั และทีจะมีการแก้ ไขเพิมเติมในอนาคต
. เพือการสือสารระหว่างบริ ษัทฯ กับท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้ อความ (SMS) อีเมล หรื อไปรษณีย์ หรื อผ่านช่องทาง
ใดๆ เพือการส่งเอกสาร สอบถาม หรื อแจ้ งให้ ทา่ นทราบ หรื อตรวจสอบและยืนยันข้ อมูลเกียวกับบัญชีของท่านหรื อสารวจความ
คิดเหน หรื อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารอืนใดทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การของบริ ษัทฯ ตามความจาเปน
. เพือประโยชน์ทีเกียวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทร่ วม หรื อพันธมิตรซึงทางานร่ วมกับบริ ษัท ฯ หรื อ
เปนคู่ค้าทางธุรกิจของบริ ษัทฯ เพือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทาสถิติ พัฒนาการให้ บริ การและจัดทาการตลาด หรื อการ
โฆษณาเป้าหมายการดาเนินธุรกิจทีเกียวข้ อง รวมถึงการจัดส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจน
การให้ คาแนะนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริ การต่างๆ ทีเหมาะสมเพือให้ บริ การต่างๆ ตรงตามความสนใจของท่าน
โปรดทราบว่าการทีท่านติดต่อสือสารกับบริ ษัทฯ หรื อทีมงานของบริ ษัทฯ นัน บริ ษัทฯ อาจมีการบันทึกเสียง หรื อบันทึก
รายละเอียดการติดต่อดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ เมือบริ ษัท ฯ ได้ แจ้ งแก่ท่านและท่านยังคงติดต่อกับบริ ษัท ฯ หรื อทีมงานของ
บริ ษัทฯ ต่อไป ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับให้ มีการบันทึกเสียง และ / หรื อรายละเอียดเกียวกับการติดต่อสือสารดังกล่าวแล้ ว
ทังนี ในกรณีทีบริ ษัทฯ มีความจาเปนต้ องใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์อืนซึงมิได้ ระบุไว้ ข้างต้ น บริ ษัท ฯ
จะแจ้ งวัตถุประสงค์ใหม่ทีเกียวข้ องและข้ อมูลทีจาเปนเพือขอรับความยินยอมจากท่านใหม่อีกครัง
. ข้ มล วธก ร กบรวบรวมข้ มล ล ก รน ข้ มล ป ช้
บริ ษัท ฯ จะดาเนินการเกบรวบรวมข้ อมู ลส่วนบุคคลของท่านต่อเมือได้ รับ ความยิ นยอมโดยชัดแจ้ งจากท่า นเปน
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อผ่านวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ ซึงรวมถึงเกบรวบรวมข้ อมูลโดยวิธีการทางเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น คุกกี
. ข้ มลทท่ น ้ ว้ กบบรษท
บริ ษัทฯ จะรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลทีท่านส่งให้ บริ ษัท ฯ เช่น ข้ อมูลคาขอเอาประกันภัย หรื อสมัครขอบริ การต่างๆ
ทีบริ ษัทฯ มีให้ บริ การแก่ท่าน หรื อคาขอเข้ าทาสัญญาต่างๆ ทีบริ ษัทฯ เปนคู่สญ
ั ญากับท่าน และข้ อมูลการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ไม่วา่ จะผ่านเวบไซต์ แอปพลิเคชัน แบบสารวจ ข้ อมูลบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (Account) หรื อข้ อมูลทีได้ แก้ ไขปรับปรุง หรื อข้ อมูลทีบริ ษัทฯ
ได้ รับจากท่าน หรื อพนักงาน หรื อตัวแทนประกันภัย หรื อนายประกันภัย คูค่ ้ า คูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลทีท่านได้ รับมาจาก
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การทีท่านติดต่อมายังระบบข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลทีได้ รับจากบัญชีผ้ ใู ช้ งานอืนๆ ทีมีเหตุให้ ทา่ นได้ ทราบว่าท่าน
เปนเจ้ าของข้ อมูล อันรวมถึงและไม่ จากัดเฉพาะข้ อมูลทุกประเภททีเกบรวบรวมหรื อเคยเกบรวบรวม ประวัติ ของท่าน เช่น
ชือ-นามสกุล ทีอยู่ วันเดือนปี เกิด เพศ อายุ รู ปถ่าย อีเมล เลขทีบัญชีธนาคาร เลขทีบัตรเครดิต เลขประจาตัวประชาชน เลขที
หนังสือเดินทาง เลขทีประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หมายเลขโทรศัพท์ เปนต้ น
. ข้ มลท ด้ รบจ กก ร ช้ บรก รจ กท่ น
บริ ษัทฯ จะรวบรวมข้ อมูลเกียวกับการใช้ บริ การของท่าน และลักษณะวิธีทีการใช้ งานของท่าน ซึงข้ อมูลเหล่านีไม่จากัด
เฉพาะข้ อมูลอุปกรณ์ ทีท่านใช้ สาหรับการเข้ าใช้ งานในเวบไซต์ ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้ อมูลการติดต่อและ
การสือสารระหว่างท่านและผู้ใช้ งานรายอื น และข้ อ มูลจากการบันทึก การใช้ งาน เช่ น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลขไอพีของ
คอมพิว เตอร์ รหัสประจาตัว อุป กรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้ อ มูลเครื อข่ายมือถื อ ข้ อมูลการเชื อมต่อ ข้ อมูลตาแหน่งที ตังตาม
ภูมิ ศาสตร์ ประเภทของบราวเซอร์ ข้ อมูลรายงานการทาธุร กรรม (Transaction Log) พฤติก รรมการใช้ ง าน (Customer
Behavior) สถิติการเข้ าใช้ เวบไซต์ เวลาทีเข้ าเยียมชมเวบไซต์ (Access Time) ข้ อมูลทีท่านค้ นหา การใช้ ฟังก์ชนต่
ั างๆ ของ
เวบไซต์ และข้ อมูลทีบริ ษัทฯ ได้ เกบรวบรวมผ่านคุกกี หรื อเทคโนโลยีทีคล้ ายกัน
ทังนี รายละเอียดข้ างต้ นเปนตัวอย่างทีบริ ษัทฯ อาจเกบรวบรวม โดยบริ ษัทฯ จะเกบรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เฉพาะข้ อมูลทีจาเปนและในระยะเวลาทีจาเปนเพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามสัญญาทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรื อ
บริ การต่างๆ หรื อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย แล้ วแต่กรณี
โปรดทราบว่าในกรณีทีบริ ษัทฯ มีความจาเปนต้ องเกบรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเนืองจากข้ อกาหนดหรื อหน้ าที
ตามกฎหมาย หรื อเปนข้ อกาหนดภายใต้ สญ
ั ญาทีท่านมีกบั บริ ษัท ฯ และท่านไม่สามารถให้ ข้อมูลทีจาเปนกับบริ ษัท ฯ ได้ กรณี
ดัง กล่า วอาจทาให้ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที หรื อ ข้ อ กาหนดตามสัญ ญาที มี กับ ท่ า นได้ ในกรณี ดัง กล่า วบริ ษั ท ฯ
อาจจาเปนต้ องยกเลิกการให้ บริ การหรื อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้ องให้ กบั ท่าน อย่างไรกตามหากมีความจาเปนเช่นว่านัน
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงผลกระทบดังกล่าวล่วงหน้ า
. ก ร ปด ผยข้ มลส่ วนบคคลต่ บคคลภ ยน ก
บริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอืนใดโดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้ งจากท่าน เว้ นแต่
เปนกรณีทีมีกฎหมายกาหนดอนุญาตให้ ไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรกดี โปรดทราบว่าเพือประโยชน์ในการ
ให้ บริ การทีบริ ษัทฯ ให้ แก่ท่าน บริ ษัทฯ อาจมีความจาเปนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านให้ กับบริ ษัทพันธมิตรซึงทางานร่ วมกับ
บริ ษัทฯ หรื อผู้ให้ บริ การภายนอก หรื อผู้ประมวลข้ อมูล หรื อผู้สนใจจะเข้ ารั บโอนสิทธิเรี ยกร้ องหรื อผู้รับโอนสิทธิ เรี ยกร้ อง หรื อ
ผู้มีอานาจตามกฎหมาย หรื อบุคคลอืนทังในและต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาอยู่กบั บริ ษัท ฯ เช่น ผู้รับข้ อมูลต่อ โดยกรณีทีบริ ษัทฯ
ได้ รับความยินยอมจากท่านให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะตามวัตถุประสงค์และความยินยอมทีท่านได้ แจ้ งไว้
ต่อบริ ษัทฯ รวมถึงต้ องเกบรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เปนความลับ และไม่นาไปใช้ เพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือจาก
ขอบเขตทีท่านได้ ให้ ความยินยอมไว้
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ในกรณีทีบริ ษัท ฯ มีการส่งต่อข้ อมูลของท่านไปยังผู้รับข้ อมูลต่อซึงอยู่ในต่างประเทศ ผู้รับข้ อมูลต่อดังกล่าวต้ องมี
มาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเพียงพอตามทีคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนด บริ ษัทฯ จะดาเนินการ
และปฏิบตั ิตามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเพือการส่ง หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับข้ อมูลต่อซึงอยู่ต่างประเทศ
ในกรณีนีโปรดทราบว่านโยบายฉบับดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาโดยหน่วยงานที เกียวข้ อง ซึงหากมีการปรับปรุ งแก้ ไข
บริ ษัทฯ จะแจ้ งท่านรับทราบต่อไป
หากท่านพบว่าผู้รับข้ อมูลต่อตามทีระบุข้างต้ นนัน มีการนาเสนอข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เพือวัตถุประสงค์อืน
นอกจากขอบเขตทีบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ท่านสามารถแจ้ งให้ บริ ษัท ฯ ทราบเพือดาเนินการในส่วนทีเกียวข้ องต่อไปโดยบริ ษัท ฯ
ขอแนะนาให้ ทา่ นตรวจสอบไปพร้ อมกันด้ วยว่าท่านได้ มีการใช้ งานเวบไซต์ สินค้ า หรื อบริ การของผู้รับข้ อมูลต่อหรื อไม่ เนืองจาก
อาจเปนไปได้ วา่ ผู้รับข้ อมูลต่อได้ ดาเนินการเกบรวบรวมข้ อมูลบางอย่างเกียวกับการใช้ บริ การของท่านโดยตรง ซึงกรณีดั งกล่าว
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความปลอดภัยหรื อความเปนส่วนตัวของข้ อมูลใดๆ ของท่านได้
นอกจากนีบริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ หลักเกณฑ์ทีกฎหมายกาหนด เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทีมีหน้ าทีกากับดูแลการให้ บริ การ หรื อหน่วยงานกากับดูแลบริ ษัท ฯ หรื อ
หน่วยงานทีบริ ษัทฯ เปนสมาชิก เช่น สมาคมประกันวินาศภัยไทย รวมทังในกรณีทีมีการร้ องขอเพือการฟ้ องร้ องหรื อดาเนินการ
ตามกฎหมาย หรื อเปนการร้ องขอจากหน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลภายนอกอืนๆ ทีมีความเกียวข้ องกับกระบวนการทางกฎหมาย
รวมถึงในกรณีทีมีความจาเปนสมควรในการบังคับใช้ ข้อตกลง และเงือนไขในการใช้ บริ การของบริ ษัท ฯ ตลอดจนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในกรณีทีมีการปรับโครงสร้ างองค์กร การควบรวมบริ ษัท หรื อการขายกิจการ บริ ษัท ฯ อาจถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วนทีบริ ษัทฯ เกบรวบรวมไปยังบริ ษัททีเกียวข้ องโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
7. ก ร ข้ ถง ล ก รปรบปรงข้ มลส่ วนบคคล
7.1 หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้ อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากบริ ษัท ฯ ขอให้ ท่านแจ้ งให้ บริ ษัท ฯ ทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทฯ ได้ ประกาศแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
7.2 หากท่านประสงค์ให้ บริ ษัทฯ ระงับการใช้ ดาเนินการลบ เพิมเติม ปรับปรุ ง หรื อแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์ และ / หรื อ ถูกต้ องตรงกับข้ อมูลทีเปนอยูใ่ นปั จจุบนั ท่านสามารถแจ้ งให้ บริ ษัท ฯ ทราบความประสงค์ดงั กล่าว
เปนลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทฯ ได้ ประกาศแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ทังนี โปรดทราบว่าหากท่านแจ้ งความประสงค์ให้ บริ ษัท ฯ ดาเนินการลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ
บริ ษัทฯ อาจทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถให้ บริ การตามหลักเกณฑ์ทีผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรื อบริ การด้ านอืนๆ กาหนดได้ หรื ออาจ
ทาให้ บริ การทีท่านได้ รับจากบริ ษัทฯ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร
7.3 เมือบริ ษัทฯ ได้ รับคาขอจากท่านให้ ดาเนินการใดๆ ทีเกียวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริ ษัท ฯ จะพยายาม
ดาเนินการอย่างเตมทีตามความสามารถของระบบงานทีเกียวข้ องและทีมีอยูเ่ พืออานวยความสะดวกและดาเนินการตามคาร้ อง
ของท่าน เว้ นแต่จะปรากฏข้ อเทจจริ งว่า การดาเนินการตามคาร้ องขอนันเสียงต่อการละเมิดความเปนส่วนตัวของบุคคลอืน หรื อ
เปนการขัดต่อกฎหมาย หรื อนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรื อกรณีทีเปนการสุดวิสยั ในทางปฏิบั ติตามคาร้ องขอของท่าน
บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถดาเนินการตามความประสงค์ของท่านได้
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8. สทธต มกฎ ม ยข ง จ้ ข งข้ มลส่ วนบคคล
8.1 สิทธิ ในการขอแก้ ไข หรื อเปลียนแปลงข้ อมูลส่วนบุคคลของตนให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ และ / หรื อ ถูกต้ องกับข้ อมูลที
เปนอยูใ่ นปั จจุบนั
8.2 สิทธิในการถอนความยินยอมในการเกบรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ / หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของตน เพียง
แจ้ งความประสงค์เมือใดกได้ ให้ บริ ษัท ฯ ทราบเปนลายลักษณ์ อกั ษร หรื อผ่านศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ หรื อทางอีเมล หรื อช่องทาง
อืนใดทีบริ ษัทฯ กาหนดขึนในปั จจุบนั และในอนาคต
8.3 สิทธิในการระงับการเกบรวบรวม การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนทีเกียวกับตนเมือใดกได้
8.4 สิทธิในการคัดค้ านการเกบรวบรวม ใช้ และ / หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของตนทีบริ ษัทฯ อาจดาเนินการได้ โดย
ไม่ต้องขอรับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
8.5 สิทธิในการขอเข้ าถึง หรื อขอสาเนารับรองถูกต้ องทีเกียวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของตน หรื อขอให้ เปิ ดเผยถึงการ
ได้ มาซึงข้ อมูลส่วนบุคคลทีตนไม่ได้ ให้ ความยินยอม
8.6 สิทธิในการขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตนซึงบริ ษัทฯ ได้ เกบรวบรวมไว้ รวมทังมีสทิ ธิขอให้ บริ ษัทฯ ส่งหรื อโอน
ข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้ อมูล หรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลอืน หรื อขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลของตนทีบริ ษัท ฯ ส่ง หรื อโอนไปยัง
ผู้ควบคุมข้ อมูล หรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลอืน
8.7 สิทธิในการขอให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการลบ หรื อทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตน หรื อทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนกลายเปนข้ อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเปนเจ้ าของข้ อมูลได้
8.8 สิท ธิ ใ นการขอให้ เ ปิ ดเผยถึ งการได้ มาซึงข้ อ มูลส่ว นบุคคลที เกี ยวกับตน ในกรณี ที เปนข้ อมูลซึงตนไม่ได้ ใ ห้
ความยินยอมในการรวบรวม หรื อจัดเกบ
8.9 ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนในกรณีทีบริ ษัทฯ หรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล รวมทังลูกจ้ าง หรื อผู้รับจ้ างของบริ ษัท ฯ
หรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และประกาศที
ออกตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
9. คว มมนคงปล ดภย นก ร กบรกษ ข้ มลส่ วนบคคล
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทา และ / หรื อเลือกใช้ ระบบจัดเกบข้ อมูลส่วนบุคคลให้ มีกลไกและเทคนิคทีเหมาะสม รวมทังจากัดการ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มูลส่ว นบุค คลของท่านจากพนัก งาน ลูก ค้ า และตัวแทนของบริ ษั ท ฯ เพื อป้ องกันมิ ใ ห้ ข้ อ มูลส่ว นบุค คลของท่ า น
ถูกนาไปใช้ เปิ ดเผย ทาลาย หรื อเข้ าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาต หากพบว่าพนักงาน ลูกจ้ างของบริ ษัท ฯ ละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม บริ ษัท ฯ ถือว่าบุคคลนันกระทาผิดข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ อย่างร้ ายแรงและอาจต้ องได้ รับโทษ
ตามทีระบุไว้ ในตัวบทกฎหมายนันๆ หากเปนคูส่ ญ
ั ญาของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะดาเนินการยกเลิกสัญญาทันที
ในกรณี ที บริ ษั ท ฯ พบว่ า มี ก ารละเมิ ด ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล บริ ษั ท ฯ จะดาเนิ น การแจ้ งเหตุดัง กล่ า วแก่ ส านัก งาน
คณะกรรมการควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชัวโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าทีจะสามารถทาได้ เว้ นแต่การละเมิดข้ อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีความเสียงทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล อย่างไรกตามในกรณีทีปรากฏว่าการละเมิด
ข้ อมูลส่วนบุคคลนันมีความเสียงสูงว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพของท่าน บริ ษัท ฯ จะแจ้ งเหตุดงั กล่าวให้ ท่านได้
รับทราบพร้ อมแนวทางการเยียวยาแก้ ไขเหตุดงั กล่าวภายใน 72 ชัวโมง นับแต่ทราบเหตุ

เอกสารประกอบประกาศที กจ.

/

หน้ า 6/7
เรื อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ฉบับประกาศ ณ วันที

เมษายน

10. ก ร ช ม ยง ปยง วบ ซต์ ผลตภณฑ์ ล บรก รข งบคคลภ ยน ก
เวบไซต์ของบริ ษัท ฯ อาจมีลิงค์เชือมโยงไปยังเวบไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบุคคลภายนอก ซึงหากท่านตกลง
ยินยอมทาการเชือมโยงไปยังเวบไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การเหล่านี ผู้ให้ บริ การดังกล่าวอาจเกบข้ อมูลบางอย่างเกียวกับการใช้
บริ การของท่าน โดยบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัย หรื อความเปนส่วนตัวของข้ อมูลใดๆ ของท่านทีถูกเกบ
รวบรวมโดยเวบไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบุคคลภายนอกนันได้ ท่านควรใช้ ความระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านันด้ วย
11. ก รตดต่ บรษท
ท่านสามารถติดต่อบริ ษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อ ดังนี
สานักงานใหญ่ / อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. - อีเมล tic@thaiins.com
12. ้ ง ง
12.1 กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
12.2 นโยบายความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ
12.3 นโยบายการจาแนกชันความลับและการควบคุมสารสนเทศ

ประกาศ ณ วันที 16 เมษายน 2563
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( ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสฏิ ฐ์ )
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
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