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นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล1
สาหรับ ลูกค้ า และ/หรือ ผู้เอาประกันภัย
บริ ษั ท ธนชาตประกัน ภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) และบริ ษั ท ในเครื อ หรื อ บริ ษั ทในกลุ่ม ธนชาต
(“กลุ่มบริ ษัท”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและความรับผิดชอบของบริ ษัทและกลุ่มบริษัท เกี่ยวกับ
การเก็ บ รวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย (“การประมวลผล”) ข้ อ มูลส่ ว นบุค คลของเจ้ า ของข้ อ มูล ส่ ว นบุค คล
(“เจ้ าของข้ อมู ล”) บริ ษั ทและกลุ่มบริ ษั ท จึงได้ จัดทานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุค คลฉบับนี ข้ ึน้ เพื่ อแจ้ ง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ า ของข้ อ มู ล ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
บทนิยาม
“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้ อมูลสุขภาพ ความ
พิการ ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูลพันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ หรื อข้ อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลในทานองเดียวกัน2
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ (“นโยบาย”) มีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลได้
ทราบดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการเก็บรวบรวม
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล
3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
4. บุคคลที่อาจจะได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทและกลุ่มบริษัท
5. การโอนข้ อมูลไปยังต่างประเทศ
6. การเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล
7. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลบุคคลและช่องทางการขอใช้ สิทธิ
8. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
9. ข้ อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อสอบถาม

1
2

อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26
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1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษทั และกลุ่มบริษทั มีการเก็บรวบรวม
บริ ษัท และกลุ่มบริ ษั ท อาจจะประมวลผลข้ อ มูลส่ วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง ข้ อมูลส่วนบุค คลที่ มีค วาม
อ่อนไหวดังต่อไปนี ้
1.1 ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้ าของข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รู ปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ บ้ าน
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ เลขที่หนังสือเดิน ทาง
อีเมล และรายละเอียดข้ อมูลติดต่ออื่น ๆ
1.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการทางานของเจ้ าของข้ อมูล เช่น ตาแหน่งงาน สถานที่ทางาน ประวัติการทางาน
ซึง่ อาจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนายจ้ าง
1.3 ข้ อ มูลทางการเงิน เช่ น รายได้ แหล่ งที่ ม าของรายได้ เลขบัญ ชี ธนาคาร ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ภาษี
รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญ ชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ รายละเอียด
เกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียดหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับการชาระเงินอื่น ๆ
1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/ หรื อบริ การต่าง ๆ ที่เจ้ าของข้ อมูลเคยซื ้อจากบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท
หรื อ ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย อื่ น ๆ เช่ น หมายเลขกรมธรรม์ จ านวนเงิ น เอาประกั น
การเปลี่ยนแปลง/การทาธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีการชาระเบี ้ยประกันภัย ประวัติการชาระ
เบี ย้ ประกั น ภัย หรื อ ประวัติ เกี่ ย วกั บ การกู้ ยื ม เงิ น ผู้ รั บ ประโยชน์ ผู้ ช าระเงิ น ตามกรมธรรม์
การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการใช้ สิทธิต่างๆ ภายใต้ กรมธรรม์ หรื อผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริการอื่นๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท หรื อผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ
1.5 สถานะเกี่ ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้ องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนเงินแก่การก่อการร้ าย และการล้ มละลาย
1.6 ข้ อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้ งานที่เจ้ าของข้ อมูลชอบ เมื่อเจ้ าของ
ข้ อมูลใช้ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท และอาจรวมถึงแพลตฟอร์ มสื่ อสังคม
ออนไลน์ ของผู้ให้ บริ การอื่น เช่น ชื่อเรี ยกตัวตนเฉพาะของลูกค้ าที่ใช้ บนแพลตฟอร์ มสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ ชนั่ ของเบราว์เซอร์ การตั ้งค่าเขตเวลา ประเภทของปลัก๊ อินใน
เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม ข้ อมูลผู้ใช้ (user profile) ข้ อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึง่
รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้ อมูลเครื อข่ายไร้ สายและข้ อมูลเครื อข่ายทัว่ ไป
1.7 ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ประวัติ ก ารถูก ด าเนิ น คดี ค วามของเจ้ า ของข้ อ มูล เช่ น ประวัติ อ าชญากรรม
บันทึกเกี่ยวกับการดาเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง หรื อการดาเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึ งรายงานของตารวจ
และคาสัง่ ศาลที่เกี่ยวข้ อง
1.8 ข้ อมูลด้ านสุขภาพและข้ อมูลทางการแพทย์ ของเจ้ าของข้ อมูล เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล
ประวัติการขอคาปรึกษา บันทึกการตรวจทางการแพทย์ บันทึกการสืบสวนทางการแพทย์ บันทึก
ของพยาบาล ประวัติการสัง่ จ่ายยา บันทึกการรักษา รายละเอียดการบริการทางการแพทย์ที่ได้ รับ
รายงานทางการแพทย์ รายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายละเอียดค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ รวม
ไปถึงคาถามเกี่ยวกับสุขภาพ และข้ อมูลหรื อสิ่งใดๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ ม รายงาน
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หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสียงการบันทึก โดยเครื่ องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อสิ่งอื่นใดที่ทาให้ สิ่งที่บันทึกไว้ ปรากฏขึน้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสุขภาพของ
บุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอานาจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองและจัดการข้ อมูลด้ านสุขภาพของบุคคลประกาศกาหนด เพื่อการซื ้อหรื อใช้ ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวจาเป็ นต้ องการพิจารณารับประกันภัยตลอดจนการ
ให้ บริการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรื อเพื่อการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ หาก
ท่านไม่ยินยอมให้ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดั งกล่าวนี ้ บริ ษัทจะไม่สามารถ
ให้ บริการด้ านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องแก่ท่านได้
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลโดยวิธีต่อไปนี ้
2.1 เมื่อเจ้ าของข้ อมูลแสดงเจตนาจะซื ้อหรื อใช้ ประกันส่วนบุคคล ประกันกลุ่ม รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์และ
บริ การเกี่ยวกับเงินบานาญของบริ ษัทและผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ ของกลุ่มบริ ษัท และ/หรื อ
เมื่อเจ้ าของข้ อมูลเข้ าถึงหรื อใช้ เว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน และ/หรื อบริ การต่างๆ ทางออนไลน์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรื อทางโทรศัพท์ หรื อบริ การอื่นๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท (“ผลิตภัณฑ์ ”
หรื อ “บริการ”)
2.2 เมื่อเจ้ าของข้ อมูลส่งเอกสารและใบคาขอเอาประกัน เพื่ อซือ้ หรื อใช้ หรื อเมื่อเจ้ าของข้ อมูล ให้
ข้ อมูล ขณะที่พิจารณาจะซื ้อหรื อใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริการต่าง ๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท
2.3 เมื่อเจ้ าของข้ อมูลติดต่อสื่อสารกับบริษัทและกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารเป็ นหนังสือหรื อ
วาจา โดยไม่คานึงว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผู้ติดต่อฝ่ ายนันก่
้ อนหรื อไม่ก็ตาม
2.4 เมื่อเจ้ าของข้ อมูลส่งคาร้ องขอให้ มกี ารเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เจ้ าของข้ อมูลซื ้อหรือ
บริการที่เจ้ าของข้ อมูลใช้ หรื อคาร้ องขออื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เจ้ าของข้ อมูลซื ้อหรื อบริ การที่
เจ้ าของข้ อมูลใช้ รวมถึงการส่งแบบฟอร์ มและเอกสารเกี่ยวกับการขอซื ้อหรื อรับบริ การที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัท
2.5 เมื่อเจ้ าของข้ อมูลติดต่อกับ บุคลากร เจ้ าหน้ าที่บริ การลูกค้ า พนัก งานขาย ตัวแทน นายหน้ า
คนกลางประกันภัย ผู้รับจ้ าง คู่ค้า ผู้ให้ บริ การ ผู้รับมอบอานาจ ผู้กระทาการแทน หรื อบุคคลอื่น
หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องของบริษัทและกลุ่มบริษัท (เรี ยกรวมกันว่า “บุคลากรและคู่ค้าของ
บริษัทและกลุ่มบริ ษัท”) ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ การ
พบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ ข้ อความสั ้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ หรื อโดยวิธีการอื่นใด
2.6 เมื่อบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทได้ รับการแนะนาจากเจ้ าของข้ อมูล หรื อเมื่อบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทเก็บ
รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรและคู่ค้าของบริษัทและกลุ่มบริษัท
2.7 เมื่อเจ้ าของข้ อมูลส่งข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท เพื่อเข้ าร่ วมในกิจกรรมทาง
การตลาด การประกวด การจับฉลากชิงโชค งานอีเว้ นท์ หรื อการแข่งขันต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ โดยหรื อ
ในนามของบริษัทและกลุ่มบริษัท และ/ หรื อบุคลากรและคู่ค้าของบริษัทและกลุ่มบริษัท
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2.8

2.9

เมื่ อบริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท ได้ รับ ข้ อมูลส่ ว นบุค คลจากบุค คลภายนอกเกี่ ย วกับ เจ้ า ของข้ อมูล
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการได้ รับข้ อมูลจากการตรวจสอบจากแหล่งข้ อมูลที่เป็ นสาธารณะ
แหล่ ง ข้ อมู ล ส่ ว นตั ว หรื อ แหล่ ง ข้ อมู ล เชิ ง พาณิ ช ย์ เว็ บ ไซต์ แหล่ ง ข้ อ มู ล สื่ อ สั ง คมออนไล น์
ผู้ ใ ห้ บริ ก ารข้ อ มู ล (data providers) แหล่ ง ข้ อมู ล ทางการแพทย์ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
โรงพยาบาล แพทย์ บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น
สมาคมหรื อสมาพันธ์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที่เจ้ าของข้ อมูล ซื ้อหรื อบริ การที่เจ้ าของ
ข้ อมูลใช้ ใบคาขอเอาประกันสาหรับผลิตภัณฑ์ที่เจ้ าของข้ อมูล ซื ้อหรื อบริ การที่เจ้ าของข้ อมูลใช้
การรับประกันความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่เจ้ าของข้ อมูลซื ้อ การร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/
หรื อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ซื ้อหรื อใช้ โดยเจ้ าของข้ อมูล
เมื่อบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทได้ รับ ข้ อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้ อมูลที่เป็ นบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เจ้ าของข้ อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ ยวกับการ
กากับดูแลในประการอื่นๆ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ชอบด้ วยกฎหมาย เช่น บริ ษัท และ
กลุ่มบริษัทอาจได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โดยทั่วไปบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลโดยตรงจากเจ้ าของ
ข้ อมูล เว้ นแต่บางกรณีที่บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลของเจ้ าของข้ อมูลจากบุคคลอื่นที่แนะนา
เจ้ าของข้ อมูลให้ บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท หรื อบุคคลอื่นที่เจ้ าของข้ อมูลแจ้ งให้ บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัททราบจาก
แหล่งข้ อมูลสาธารณะ แหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเจ้ าของข้ อมูล หรื อแหล่งข้ อมูลทางการค้ า และหากไม่เป็ น
อุปสรรคและไม่เป็ นการขัดต่อวัตถุประสงค์ในการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทจะแจ้ ง
ให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการได้ รับและจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการใช้
เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลแล้ ว
เมื่ อเจ้ าของข้ อ มูลให้ ข้ อ มูลส่ว นบุค คลใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บุค คลภายนอกแก่ บ ริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท
(ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้เอาประกัน สมาชิ กในครอบครัว ผู้ชาระเงินตามกรมธรรม์
หรื อผู้รับประโยชน์) เจ้ าของข้ อมูลรับรองและรับประกันความถูกต้ องของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้ พร้ อมทัง้ รับรอง
และรั บประกัน ว่าเจ้ าของข้ อ มูลได้ แ จ้ งให้ บุค คลเหล่ านัน้ ทราบอย่ างครบถ้ วนแล้ วเกี่ ยวกับ รายละเอียดตาม
นโยบายฉบับนี ้
3. วัตถุประสงค์ ของการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท จะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
3.1 การเข้ าทาสัญญาประกันภัย และการดาเนินการตามสัญญา กล่าวคือ
3.1.1 เพื่อเสนอขาย ขาย จัดให้ บริ หารจัดการ ดาเนินการ ปฏิบตั ิตามขันตอนกระบวนการ
้
และ
จัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริการให้ แก่เจ้ าของข้ อมูล
3.1.2 เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามขัน้ ตอนกระบวนการ จัด การ ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ซึ่ ง การให้ บริ ก าร หรื อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท และการแนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสม
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

ให้ แก่เจ้ าของข้ อมูล การปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคาขอเอาประกัน ภัย
ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การจั ด การเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เจ้ าของข้ อมู ล ซื อ้ การเก็ บ เบี ย้
ประกันภัย และเงินค้ างชาระจากเจ้ าของข้ อมูล การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล การ
เวนคืนกรมธรรม์ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ การจ่ายผลประโยชน์ หรื อเงินอื่นใดตาม
กรมธรรม์ ของเจ้ าของข้ อมูล และการต่ออายุ ปรับปรุ งแก้ ไข ยกเลิก กรมธรรม์ ตลอดจน
การใช้ สิทธิใด ๆ ภายใต้ กรมธรรม์ของเจ้ าของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และ
สิทธิที่ได้ รับช่วงมาด้ วย (หากมี)
การจัดการเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัท ได้ แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การใหม่
ของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท หรื อการเสริ มเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ และ/ หรื อบริ การที่มีอยู่ของบริ ษัทและ
กลุ่มบริษัท
การดาเนินการเพื่อทาประกันภัยต่ อสาหรับผลิตภัณฑ์และ/ หรื อบริการของบริ ษัท หรื อการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากบุคคลภายนอกโดยบริ ษัทหรื อ กลุ่มบริ ษัทเพื่อนามาขายหรื อให้ บริ การ
แก่เจ้ าของข้ อมูล
การติดต่ อสื่ อสารระหว่ างบริ ษัท และกลุ่ มบริ ษัท กับเจ้ าของข้ อมูล ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร
ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้ อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบัญชีใดๆ ที่เจ้ าของข้ อมูลอาจมี
กับบริษัทและกลุ่มบริ ษัท การให้ การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของ
บริษัทและกลุ่มบริษัท หรื อการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีขึ ้นต่อนโยบายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ในอนาคต
การวิเคราะห์ และจัดทาสถิติ ได้ แก่ การทาวิจยั ทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขัน้ สูง และ
การทาวิจัยเชิงสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย การรายงานหรื อการประเมินผลทางการเงินที่
จัดทาขึน้ โดยบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท บุคลากรและคู่ค้าของบริ ษัท และกลุ่มบริ ษัท หรื อหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทและกลุ่มบริษัท
การสืบสวนหรือป้องกันการกระทาที่เกี่ยวกับการฉ้ อโกง รวมถึงการปกปิ ดข้ อความจริง และ
การกระทาผิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาผิดจริ งหรื อการกระทาที่สงสัยว่าจะเป็ นการกระทาผิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริ ษัทต่าง ๆ ในธุรกิจบริ การทางการเงินและการ
ประกันภัย หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัทตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกากับ
ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทและกลุ่มบริษัท
การปรั บโครงสร้ างของบริ ษั ท กล่าวคือ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการปรับ โครงสร้ างองค์กรของ
บริษัทและกลุ่มบริษัท และเพื่อการทาธุรกรรมของบริษัทและกลุ่มบริษัท
การให้ บริการช่ องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพื่อให้ เจ้ าของข้ อมูลสามารถเข้ าถึง
เนื ้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่อสังคมออนไลน์ หรื อบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็ นการเฉพาะ บริ ษัทและกลุ่มบริษัทอาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อ
แพลตฟอร์ ม สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ การวิ เคราะห์ ก ารใช้ งานเว็ บ ไซต์ แอปพลิ เ คชั น หรื อ
แพลตฟอร์ มสื่อสังคมออนไลน์ ของเจ้ าของข้ อมูล และการทาความเข้ าใจลักษณะการใช้ งานที่
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เจ้ าของข้ อมูลชอบ เพื่อจัดทาให้ เว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านัน้
ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับเจ้ าของข้ อมูลโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรื อดาเนินการ และการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านัน้ หรื อผลิตภัณฑ์และ/
หรื อบริ การของบริ ษั ทและกลุ่มบริ ษัท การแก้ ไขปั ญ หาต่างๆ การแนะนาผลิตภัณ ฑ์ และ/หรื อ
บริ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อง และการจั ด โฆษณาบนเว็ บ ไซต์ แอปพลิ เคชัน และช่ อ งทางอื่ น ๆ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย
3.9 การปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายของบริษัท
3.9.1 เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อตกลง หรื อนโยบาย
ที่ใช้ บังคับ ซึ่งกาหนดขึน้ โดยหน่วยงานกากับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้ าที่บังคับใช้
กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้ าที่ระงับข้ อพิพาท หรื อหน่วยงานที่ ดูแลธุรกิจ
ประกันภัย หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม
3.9.2 เพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้ กฎหมาย หรื อการให้ ความช่วยเหลือ ให้ ความร่ วมมือ
การสืบสวนโดยบริษัทและกลุ่มบริ ษัทหรื อในนามของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยเจ้ าหน้ าที่
ต ารวจ หรื อ โดยหน่ ว ยงานรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลอื่ น ๆ ในประเทศ และการ
ดาเนินการตามหน้ าที่ในการรายงาน และข้ อกาหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ
ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ในประเทศหรื อ
เขตการปกครองใดๆ หรื อการดาเนินการตามคาสั่งโดยชอบด้ วยกฎหมายของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐ
3.9.3 เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการตรวจสอบธุรกิจของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท ไม่ว่าจะ
เป็ นการตรวจสอบภายใน หรื อการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
3.9.4 เพื่อการดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดภายใต้ นโยบายภายในของบริ ษัทและกลุ่ม
บริษัทที่ยึดถือปฏิบตั ิ
3.10 การบริหารจัดการข้ อมูล กล่าวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สารอง
หรื อทาลายข้ อมูลส่วนบุคคล
3.11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้ บริ การ กล่าวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้ านการตรวจสอบและเพิ่ม
คุณภาพ รวมทังการฝึ
้
กอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของบริษัทและกลุ่มบริษัท
3.12 การดาเนิ นการเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด กล่าวคือ การดาเนินการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหมาะสมแก่เจ้ าของข้ อมูล ซึง่ อาจรวมถึงการให้ คาแนะนาและข้ อมูล
ในเรื่ องต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศลหรื อกิจกรรมที่ไม่หวัง
ผล กิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้ นท์ และกิจกรรมอื่นๆที่เจ้ าของข้ อมูลเข้ าร่วม ในกรณีนี ้ บริษัท
จะดาเนินการประมวลผลข้ อมูลต่อเมื่อ เจ้ าของข้ อมูลได้ ให้ ความยินยอมเท่านัน้ และเจ้ าของ
ข้ อมูลมีสิทธิ ถอนความยินยอมเกี่ ยวกับกับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้
ตลอดเวลา โดยสามารถจัดการ และ/หรื อแจ้ งความประสงค์ได้ ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุใน
นโยบายฉบับนี ้
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3.13 อื่นๆ การดาเนินการที่จาเป็ น ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้ างต้ น
เจ้ าของข้ อมูลอาจเลือ กที่ จะไม่ ให้ บ ริ ษั ทและกลุ่ม บริ ษั ท เก็บ รวบรวมข้ อมูลบางประการที่ บ ริ ษั ท และ
กลุ่มบริษัทร้ องขอ อย่างไรก็ดี การที่เจ้ าของข้ อมูลเลือกที่จะไม่ให้ ข้อมูลบางประการดังกล่าว อาจเป็ นอุปสรรคต่อ
ความสามารถในการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทกับเจ้ าของข้ อมูล หรื อต่อการขายผลิตภัณฑ์หรื อ
ให้ บริ การของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทต่อเจ้ าของข้ อมูล หรื อต่อการตอบสนองต่อข้ อร้ องขออื่นๆ ของเจ้ าของข้ อมูลได้
เช่น บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถดาเนินการเพื่อเข้ าทาสัญญาประกันภัยกับเจ้ าของข้ อมูลได้ หรื อ บริษัท
และกลุ่มบริ ษัทอาจไม่สามารถให้ บริ การต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ การของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท รวมถึง
การให้ บริ การเกี่ยวกับการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน การจ่ายผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดตามกรมธรรม์ ให้ แก่
เจ้ าของข้ อมูลได้
เว้ นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้ กระทา
เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทจะแจ้ งและขอความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล หากบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท
ประสงค์จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ ในนโยบาย
ฉบับนี ้ หรื อนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับนโยบายฉบับนี ้

4. บุคคลที่อาจจะได้ รับข้ อมูลส่ วนบุคคลจากบริษัทและกลุ่มบริษัท
บริ ษัท และกลุ่มบริ ษั ทจะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลไว้ เป็ นความลับ แต่ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่
กฎหมายที่ใช้ บงั คับอนุญาตให้ กระทาได้ หรื อกรณีที่การเปิ ดเผยดังกล่าวมีความจาเป็ น เพื่อให้ สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องตามที่ระบุข้างต้ น บริ ษัทและ
กลุ่มบริษัทอาจให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันแก่
้ บคุ คลต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
4.1 บุคคลใดก็ตามที่ได้ รับอนุญาตให้ กระทาการในฐานะบุคลากรและคู่ค้าของบริษัทและกลุ่มบริษัท
เพื่ อท าการเชิญ ชวน ชัก ชวน ชีช้ ่ อ ง จัดการให้ ท า เสนอขาย ขาย จัด จาหน่า ย หรื อให้ บ ริ การ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริการที่เสนอ โดยบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทให้ แก่เจ้ าของข้ อมูล รวมถึง
ส่ งมอบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ/หรื อ บริ ก ารของบริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท ที่ มี ก ารขาย จัด จ าหน่ า ย หรื อ
ให้ บริ การให้ แก่เจ้ าของข้ อมูล เช่น บริ ษัทประกันภัยต่อ บริษัทจัดการการลงทุน สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ บริษัทต่าง ๆ ซึง่ ทาการสืบสวน หรื อคู่ค้ารายอื่นๆ
4.2 ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันแบบกลุ่ม
4.3 บุคคลใดก็ตามที่ได้ รับการว่าจ้ าง หรื อ เข้ าทาสัญญาเพื่อปฏิบตั ิงานให้ แก่บุคลากรและคู่ค้าของ
บริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท เพื่ อ ท าการเชิ ญ ชวน ชัก ชวน ชี ช้ ่ อ ง จัด การให้ ท า เสนอขาย ขาย จัด
จาหน่าย หรื อให้ บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรื อบริการที่เสนอโดยบริษัทและกลุ่มบริษัทให้ แก่
เจ้ าของข้ อมูล
4.4 บุคลากรและคู่ค้าของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท บริ ษัทไม่ว่ารายใดก็ตาม ซึ่งให้ บริ การเกี่ยวกับการ
จัด การต่ างๆ การให้ บ ริ การประมวลผลข้ อ มูล บริ ก ารเกี่ ย วกับ กระบวนการทางธุรกิจ บริ การ
เกี่ยวกับการชาระเงิน การทวงหนี ้ หรื อ การหักบัญชีหลักทรัพย์ บริ การโทรคมนาคม บริ การด้ าน
เทคโนโลยี บริ การคลาวด์ บริ การจัดหาผู้รับจ้ างปฏิบัติงาน บริ การคอลเซ็นเตอร์ บริ การจัดเก็บ
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4.5
4.6
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

4.13

ของการดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร บริ การเก็บบันทึกข้ อมูล บริ การสแกนเอกสาร บริ การรับส่ง
ไปรษณี ย์ บริ การจัดพิมพ์ บริ การส่งพัสดุหรื อบริ การรั บส่งพัสดุโดยพนักงานรับส่งพัสดุ บริ การ
วิเคราะห์ข้อมูล บริ การทาการตลาด บริ การทาการวิจยั บริ การบริ หารจัดการเหตุฉุกเฉิน บริ การ
ทางกฎหมาย หรื อบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และกลุ่มบริ ษัท หรื อการ
จัดให้ มีการบริหารจัดการ การดาเนินการ การปฏิบตั ิ ตามขันตอน
้
หรื อการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้ แก่เจ้ าของข้ อมูล
ผู้ประกอบธุรกิจประกันอื่น ๆ
สมาคมหรื อสมาพันธ์ในภาคธุรกิจประกันภัย
หน่วยงานที่มีหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมาย หน่วยงาน
รัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานที่มีหน้ าที่ระงับข้ อพิพาท หรื อบุคคลอื่นใดในประเทศที่
บริษัทและกลุ่มบริษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้
(ก) ตามหน้ าที่ตามกฎหมายและ/ หรื อตามหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในประเทศไทย
และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐในประเทศที่กลุ่มบริษัทตั ้งอยู่ หรื อ
(ข) ตามข้ อตกลงหรื อ นโยบายระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท กับรัฐ หน่วยงานกากับดูแล หรื อ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัท
ผู้ให้ คาปรึกษาของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท ซึ่งเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น ทนายความ แพทย์
ผู้ตรวจสอบบัญชี หรื อที่ปรึกษา
บุคคลหรื อหน่วยงานใดๆ ที่เจ้ าของข้ อมูลให้ ความยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของ
ข้ อมูลต่อบุคคลหรื อหน่วยงานนันๆ
้ ได้
ผู้เข้ าทาธุรกรรม หรื อจะเข้ าทาธุรกรรมกับบริษัท และกลุ่มบริษัท โดยข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของ
ข้ อมูลอาจเป็ นส่วนหนึ่งของการซื ้อหรื อขาย หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอซื อ้ หรื อเสนอขายของ
กิจการของบริษัท (หากมี)
บุคคลหรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ

5. การโอนข้ อมูลไปยังต่ างประเทศ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรื อประมวลผลโดยบริษัท และกลุ่มบริษัท
หรื ออาจถูกส่งให้ แก่บุคคลหรื อหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้ างต้ น ซึ่งอาจมีที่ตั ้งหรื ออาจให้ บริ การอยู่ใน
ประเทศไทยหรื อนอกประเทศไทย ทัง้ นี ้ ข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่น ๆ ตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ดังที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนด โดยหากเป็ นการโอน
ข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลระหว่างบริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท บริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท จะดาเนิ นการตาม
นโยบายคุ้ ม ครองข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลภายในกลุ่ม บริ ษั ท (Binding Corporate Rules) ที่ ได้ รับ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ (หากมี)
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6. การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทและกลุ่มบริษัทอาจเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลไว้ นานเท่าที่จาเป็ นต้ องเก็บ เพื่อ
การดาเนินการให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลตามที่ระบุข้างต้ น
ทังนี
้ ้ บริษัทและกลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่เจ้ าของข้ อมูล
สิ ้นสุดความสัมพันธ์ หรื อ การติดต่อครัง้ สุดท้ า ยกับบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท บริ ษัท และกลุ่มบริ ษัทอาจเก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลนานกว่าที่กาหนดหากกฎหมายอนุญาต
บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทจะมีการดาเนินการในขัน้ ตอนอันเหมาะสม เพื่อทาการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้
ข้ อ มูลส่ว นบุค คลของเจ้ าของข้ อ มูลเป็ นข้ อ มูลที่ ไม่ สามารถระบุตัวเจ้ า ของข้ อ มูล ตามระยะเวลาเก็ บ รั ก ษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ น
7. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลบุคคลและช่ องทางการขอใช้ สิทธิ
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
7.1 สิทธิในการเพิกถอน หรื อ ร้ องขอให้ เปลี่ยนแปลงความยินยอมของเจ้ าของข้ อมูลได้ ให้ ไว้ กบั บริษัท
7.2 สิทธิในการเข้ าถึง หรื อขอรับสาเนาของข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อเข้ าถึงข้ อมูลว่าบริษัทและกลุ่ม
บริษัท ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลอย่างไร รวมถึงสิทธิในการขอให้ เปิ ดเผยถึง
การได้ มาซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ าของข้ อมูลไม่ได้ ให้ ความยินยอม
7.3 สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง
7.4 สิทธิในการขอให้ ลบหรื อทาลายข้ อมูลส่วนบุคคล
7.5 สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
7.6 สิทธิในการขอให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่วนบุคคล
7.7 สิทธิในการขอให้ ระงับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
ทังนี
้ ้ บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทจะดาเนินการพิจารณาคาร้ องขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดหรื อระยะเวลาตามสมควร เมื่อมีการร้ องขอตามช่องทางการขอใช้ สิทธิด้านล่าง โดยบริษัทและ
กลุ่มบริ ษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคาร้ องขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล ตามความเหมาะสมและเท่าที่
กฎหมายที่ใช้ บงั คับจะอนุญาต
นอกจากนัน้ เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิที่จะเสนอข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัทและกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขันตอนที
้
่กาหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ช่ องทางการขอใช้ สิทธิ
เจ้ าของข้ อมูลสามารถส่งคาร้ องขอใช้ สิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุ คคลของเจ้ าของข้ อมูลได้ ตามช่องทาง
ด้ านล่าง
• Website : www.thanachartinsurance.co.th
• หมายเลขโทรศัพท์ 0-2308-9369 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
• E-mail: DPO.TNI@thanachart.co.th
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อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคาร้ องขอของเจ้ าของข้ อมูลเป็ นคาร้ องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรื อ
คาร้ องขอฟุ่ มเฟื อย บริษัทและกลุ่มบริ ษัทอาจเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่สมเหตุสมผล สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับ
คาร้ องขอใช้ สิทธิข้างต้ นเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับอนุญาต
8. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี ้
บริษัทและกลุ่มบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรื อปรับเปลี่ยนนโยบาย
ฉบับนี ้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทและกลุ่มบริษัทจะแจ้ งการแก้ ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรื อการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบ หากการแก้ ไขปรับปรุงนโยบายนันเป็
้ นสาระสาคัญของนโยบายฉบับ
นี ้ การแจ้ งนันสามารถท
้
าได้ ทางอีเมล หรื อวิธีการสื่อสารทัว่ ไปวิธีอื่นๆ และหากจาเป็ น บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจ
ขอความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้
9. ข้ อมูลเพิ่มเติมและช่ องทางการติดต่ อสอบถาม
หากเจ้ าของข้ อมูลมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับเนื ้อหาส่วนใดๆ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ หรื อต้ องการ
ข้ อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ แนวทางปฏิบัติของบริ ษัท และกลุ่ม บริ ษั ท เกี่ ยวกับ การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ าของข้ อมูกรุณาติดต่อบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ช่องทางการใช้ สิทธิตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
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