นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับตัวแทน/นายหน้า และ/หรื อคู่คา้ ของบริ ษัท
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล1
สาหรับตัวแทน/นายหน้ า และ/หรือคู่ค้าของบริษัท
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
การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย (“การประมวลผล”) ข้ อมูลส่วนบุคคลของตัวแทน/นายหน้ า และ/หรื อคู่ค้า
ของบริ ษั ท ในฐานะเจ้ าของข้ อมูล ส่วนบุคคล (“เจ้ าของข้ อ มูล ”) บริ ษั ทและกลุ่ม บริ ษั ท จึงได้ จัด ทานโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนีข้ ึน้ เพื่อแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของ
ข้ อมูลตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ 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. ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดบ้ างที่บริษัทและกลุ่มบริษัทจะมีการเก็บรวบรวม
บริ ษัท และกลุ่มบริ ษั ท อาจจะประมวลผลข้ อ มูลส่ วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง ข้ อมูลส่วนบุค คลที่ มีค วาม
อ่อนไหวดังต่อไปนี ้

1
2

อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26

หน้ าที่ 1 จาก 6

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับตัวแทน/นายหน้า และ/หรื อคู่คา้ ของบริ ษัท
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

1.1 กรณีท่เี จ้ าของข้ อมูลดาเนินการในนามของตนเอง
(ก) ข้ อมูลที่ใช้ ระบุตวั บุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน ที่อยู่ปัจจุบนั หมายเลข
โทรศัพ ท์ บ้ า น หรื อ หมายเลขโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ หรื อ รายละเอี ย ดการติ ด ต่ อ อื่ น ๆ เพศ
สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวประชาชน
(ข) ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทางานของเจ้ าของข้ อมูล อาทิ คุณวุฒิการศึกษา
จากโรงเรี ย นหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง หนั ง สื อ รั บ รองและหนั ง สื อ อ้ างอิ ง จาก
สถาบันการศึกษา
(ค) ข้ อมูลเกี่ ยวกับการสมัครงานของเจ้ าของข้ อมูล ตัวอย่างเช่น ประวัติส่วนตัว ข้ อมูลการ
สัมภาษณ์งาน และหลักฐานหรื อหนังสืออ้ างอิงต่าง ๆ
(ง) รายละเอียดการทางานพื ้นฐาน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดสถานที่ทางานของเจ้ าของข้ อมูล
หมายเลขใบอนุญาตตัวแทน/ นายหน้ า ประกันวินาศภัย ใบอนุญาตหรื อหลักฐานอื่นใดที่
แสดงคุณ วุฒิ หรื อคุณ สมบัติ รายละเอียดหน่วยงานต้ นสังกัด ตาแหน่ง สายการบังคับ
บัญชา และ ข้ อตกลงและเงื่อนไขของการเป็ นตัวแทน/ นายหน้ าประกันวินาศภัย
(จ) ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน รวมถึง การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รางวัลที่
เคยได้ รับประวัติการถูกร้ องเรี ยน บันทึกการสอบสวน การถูกพักสัญญาตัวแทน/ นายหน้ า
ประกันวินาศภัย การถูกพักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุญาตหรื อหลักฐานแสดงคุณวุฒิ หรื อ
คุณสมบัติ และโทษทางวินยั รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง
(ฉ) ข้ อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบาเหน็จ
และ/หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ที่เจ้ าของข้ อมูลได้ รับ เลขบัญชีธนาคาร กองทุนประกันสังคม
ข้ อมูลทางภาษี ข้ อมูลของบุคคลภายนอกผู้ได้ รับผลประโยชน์
1.2 กรณีท่เี จ้ าของข้ อมูลดาเนินการแทนหรือเพื่อนิติบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล
(ก) กรณี ที่ คู่ สัญ ญาของบริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท เป็ นนิ ติ บุ ค คล บริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท อาจ
ประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลในฐานะที่เจ้ าของข้ อมูลเป็ นพนักงาน ผู้รับจ้ าง
หรื อผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
(ข) ข้ อมูลที่ใช้ ระบุตวั บุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน ที่อยู่ปัจจุบนั หมายเลข
โทรศัพท์ บ้านหรื อหมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่ อีเมล เลขที่หนังสือเดินทางหรื อเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน
(ค) ข้ อ มูลของเจ้ า ของข้ อ มูล ที่ ป รากฏในหนังสื อ รั บ รองบริ ษั ท บัญ ชี รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ น หรื อ
เอกสารเกี่ยวกับนิติบคุ คลอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล
(ง) ประวัติเกี่ ยวกับการล้ ม ละลาย การฟอกเงิน หรื อ การให้ การสนับสนุน ทางการเงินแก่
ผู้ก่อการร้ าย
(จ) ข้ อมูลอื่น ใดที่ บ ริ ษั ท และกลุ่มบริ ษั ท ร้ อ งขอจากนิ ติบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล หรื อ จาก
เจ้ าของข้ อมูล เพื่อใช้ ในการประกอบการเข้ าทาสัญญา การบริการ หรื อ การดาเนินการอืน่
ใดที่เกี่ยวข้ อง ตามที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ แจ้ งหรื อร้ องขอไปยังเจ้ าของข้ อมูล
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับตัวแทน/นายหน้า และ/หรื อคู่คา้ ของบริ ษัท
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี ้ หากเจ้ าของข้ อมูลด าเนินการเกี่ ยวกับ การเสนอขาย หรื อ กระทาการเป็ นตัวแทน หรื อ นายหน้ า
ประกันภัยด้ วย บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลตามรายละเอียดในข้ อ
1.1 ด้ วย
นอกจากข้ อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้ น บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทอาจประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่ อ นไหว (Sensitive Personal Data) ของเจ้ า ของข้ อ มูล เช่ น ประวัติ อ าชญากรรม เพื่ อ ประกอบการ
ตรวจสอบในการเข้ าทาสัญ ญากับบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท เช่น ตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการให้ การสนับสนุนแก่ผ้ กู ่อการร้ าย เป็ นต้ น
ในกรณีที่เจ้ าของข้ อมูลได้ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท เจ้ าของข้ อมูล
รับทราบและรับรองว่าได้ นาส่งสาเนานโยบายนีแ้ ก่บุคคลดังกล่าว พร้ อมทังได้
้ รับความยิ นยอมจากบุคคลนันๆ
้
แล้ วในการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บริษัทและกลุ่มบริษัท
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
โดยทัว่ ไปบริ 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 ษัททราบ จาก
แหล่งข้ อมูลสาธารณะ แหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเจ้ าของข้ อมูล หรื อ แหล่งข้ อมูลทางการค้ า และหากไม่เป็ น
อุปสรรคและไม่เป็ นการขัดต่อวัตถุประสงค์ในการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ในการบริษัทและกลุ่มบริ ษัท
จะแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการได้ รับและจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลแล้ ว
3. วัตถุประสงค์ ของการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทฯจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
3.1 บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล เพื่อการเข้ าทาสัญญากับ
เจ้ าของข้ อมูล และเพื่อการปฏิบัติตามสิทธิหน้ าที่ ๆ มีตามสัญญาที่บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทเข้ าทา
กับเจ้ าของข้ อมูล
3.2 เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของเจ้ าของข้ อมูล
3.3 เพื่อการตรวจสอบประวัติก่อนและระหว่างเข้ าทาสัญญา และอาจมีการตรวจสอบรายละเอียด
ดังกล่าวระหว่างระยะเวลาตามสัญญา
3.4 ในกรณีที่เจ้ าของข้ อมูลดาเนินการเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้ าประกันวินาศภัย ข้ อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ าของข้ อมูลจะถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการธุรกิจตัวแทนหรื อนายหน้ า ประกัน
วินาศภัยรวมถึงแต่ไม่จากัดอยู่เพียง การวางแผนกาลังคน การจ่ายผลประโยชน์ ค่าตอบแทน
การคิดค่าตอบแทนที่จูงใจ ข้ อเสนอ รางวัล การประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ การรายงานหรื อ
ตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล การแข่งขัน การขายต่างๆ การติดต่อสื่อสาร การประกาศ
การทาแบบสารวจ สถิติ ตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนและประเด็นของการประพฤติตวั ไม่เหมาะสม หรื อ
เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทางวินัย การตรวจสอบข้ อมูลของเจ้ าของข้ อมูลทางกฎหมาย
ความสามารถในการทางาน การร้ องขอข้ อมูลใดๆ โดยรัฐบาล ไม่ว่าจะเพื่อเหตุใด ตลอดจนเพื่อ
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3.5

3.6
3.7

การประกอบกิจการของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการจัดทาบันทึกข้ อมูล
ตัวแทนหรื อนายหน้ าประกันภัย การทาประกัน การตรวจสอบการอ้ างอิงและประวัติ โดยสมาชิก
ใดๆ ของบริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ทหรื อ บุคคลอื่ น การหลี กเลี่ ยงการขัด กัน ของผลประโยชน์ หรื อ
หลีกเลี่ยงแนวโน้ มที่จะเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ และการตรวจสอบโดยสมาชิกใดๆ ของ
บริ ษั ท และกลุ่ ม บริ ษั ท นอกจากนี ้ ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ า ของข้ อ มูล ยัง อาจจะถู ก ใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ และการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมายทังในและนอกประเทศของเจ้
้
าของข้ อมูล แล้ วแต่กรณี
เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะประกาศ ระเบียบ และคาสัง่ โดยชอบด้ วย
กฎหมายของหน่วยงานรัฐและเจ้ าหน้ าที่รัฐที่เกี่ยวข้ อง เช่น คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)และ คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการก่อตั ้ง ใช้ โต้ แย้ ง หรื อ ดาเนินการตามสิทธิเรี ยกร้ องของบริษัทและกลุ่มบริษัท
เพื่ อการติ ดต่ อ และการด าเนิ น ธุรกิจ ของบริ ษั ท และกลุ่ม บริ ษั ท ตลอดระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท ยังมี
ความสัมพันธ์กบั เจ้ าของข้ อมูล

ข้ อ 4. บุคคลที่อาจจะได้ รับข้ อมูลส่ วนบุคคลจากบริษัทและกลุ่มบริ ษัท
บริ ษัทและกลุ่มบริ ษัทอาจมีการเปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลไปยังบุคคล
ดังต่อไปนี ้โดยที่บคุ คลดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทย หรื อนอกประเทศไทยก็ได้
4.1 สมาชิกใดๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัท
4.2 ตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัยของบริษัทและกลุ่มบริ ษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริ มหรื อ
กระตุ้นให้ เกิดการแข่งขันกันสร้ างผลงานหรื อสร้ างแรงจูงใจ
4.3 ที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญ ภายในหรื อภายนอกของบริษัทและกลุ่มบริษัท
4.4 ผู้ให้ บริการใดๆ หรื อตัวแทนผู้ให้ บริการ (รวมไปถึงผู้ให้ บริการช่วง) ของบริษัทและกลุ่มบริษัท
4.5 องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการประกันภัย หรื อผู้ออกใบอนุญาตหรื อหลักฐานอื่นใดที่แสดงคุณวุฒิหรื อ
คุณสมบัติ เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สมาคมประกันวินาศภัย
4.6 หน่วยงานรัฐใดๆ ทางด้ านภาษี กฎเกณฑ์ หรื อผู้ซึ่งมีอานาจเหนือบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท ตามที่
กฎหมายกาหนด หรื อตามที่มีการร้ องขอให้ เปิ ดเผยเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท
หรื อเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4.7 ผู้รับโอนหรื อ ผู้สืบสิทธิในส่วนใดๆ ของบริ ษัทและกลุ่มบริษัท เนื่องจากการซื ้อหรื อขายที่เกิดขึน้ จริ ง
หรื อการเสนอซื ้อหรื อขายบริษัท หรื อ กลุ่มบริษัท ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
4.8 บุ ค คลอื่ น ใดที่ เ จ้ าของข้ อมู ล ได้ ให้ ความยิ น ยอมโดยชั ด แจ้ ง เพื่ อ ให้ บรรลุ เป้ าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
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
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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)
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
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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
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

หน้ าที่ 6 จาก 6

