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คาํประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวสําหรับลกูค้า (Privacy Notice for Customers) 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากัด (มหาชน) เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ 

การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จึงได้จัดทําคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวฉบบันีขึนมาเพือแจ้ง

รายละเอียดเกียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอืนที

เกียวข้อง 

 

1. บทนิยาม 

1.1  “บริษัท” หมายถึง บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  

1.2  “ท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทีมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยหรือผู้ เอาประกันภัยของบริษัท หรือ ผู้ ที

ได้รับการติดต่อจากบริษัท เพือเสนอขายผลิตภณัฑ์ของบริษัท  

1.3  “กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายลําดบั

รองทีเกียวข้อง และให้หมายรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิมเติมใดๆ ในอนาคต 

1.4  “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

1.5  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบคุคลธรรมดาซงึทําให้สามารถระบุตวับุคคลนนัได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

แต่ไม่รวมถงึข้อมลูของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

1.6  “ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่นข้อมลูบคุคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือ

ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล

ชีวภาพ หรือข้อมูลอืนใดซงึกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกนัทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศกําหนด รวมไปถงึฉบบัปรับปรุงแก้ไขตามทีจะมีการแก้ไขเป็นคราวๆ ในอนาคต  

1.7  “การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการใดๆ กบัข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บ 

รวบรวม บนัทกึ การจดัระบบ การจดัเก็บ การปรับเปลียนหรือดดัแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการ

ส่ง โอน การเผยแพร่ หรือทําให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนํามารวมกัน การบล็อกหรือ

จํากดั การลบหรือทําลาย หรือการแก้ไขซงึข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไมว่า่จะใช้วิธีการใดๆ  

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทจะเก็บรวบรวม 

     บริษัทจะประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล ซงึรวมถึงข้อมลูส่วนบุคคลทีมีความออ่นไหวของท่าน ดงัต่อไปนี 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป 

 ข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับท่านเป็นการทัวไป เช่น ชือ นามสกุล เลขบตัรประจําตัวประชาชน วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ 

สถานภาพทางการสมรส รูปถ่าย หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์เคลือนที ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ทีอยู่เพือจดัส่ง

ไปรษณีย์ เลขทีหนงัสือเดินทาง อีเมล เสียงสนทนา และรายละเอียดข้อมลูติดต่ออืนๆ 

 ข้อมูลเกียวกบัการทํางานของท่าน เช่น รายได้ แหล่งทีมาของรายได้ เลขบญัชีธนาคาร ข้อมูลเกียวกับภาษี รายละเอียด

เกียวกับการเคลือนไหวของบญัชีธนาคาร รายละเอียดเกียวกับเงินกู้  ข้อมูลเกียวกับการลงทุน รายละเอียดเกียวกบับตัร

เครดิต และรายละเอียดหรือข้อมลูเกียวกบัการชําระเงินอืนๆ 

 รายละเอียดเกียวกบัผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ทีท่านเคยซือจาก

บริษัท หรือผู้ประกอบธุรกิจประกนัภยัอืนๆ เชน่ หมายเลขกรมธรรม์ จํานวนเงนิเอาประกนั การเปลียนแปลง/การทําธุรกรรม
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เกียวกับกรมธรรม์ วิธีจ่ายเบียประกันภัย ประวัติการชําระเบียประกันภัย หรือประวตัิเกียวกับการกู้ ยืมเงิน ผู้ รับประโยชน์ 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการใช้สิทธิต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภณัฑ์ หรือบริการอืนๆ ของบริษัท หรือผู้

ประกอบธุรกิจประกนัภยัอนืๆ  

 สถานะทางกฎหมาย เช่น สถานะเกียวกบัการฟอกเงิน สถานะเกียวกบัการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย ภาวะล้มละลาย 

สถานะตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทีมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน

หลีกเลียงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FACTA) และกฎหมายอนืๆ ทีเกียวข้อง 

 ข้อมลูทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล ลกัษณะการใช้งานทีท่านชอบ เมือท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชนัของบริษัท และ

อาจรวมถงึแพลตฟอร์มสือสงัคมออนไลน์ของผู้ให้บริการอืน เช่น ชือเรียกตวัตนเฉพาะของท่านทีใช้บนแพลตฟอร์มสือสงัคม

ออนไลน์ IP Address คุกกี (cookies) ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตังค่าเขตเวลา ประเภทของปลักอินใน

เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ ใช้ (user profile) ข้อมูลเกียวกับอุปกรณ์ ซึงรวมถึงข้อมูลเกียวกับ

อปุกรณ์เคลือนที ข้อมลูเครือข่ายไร้สายและข้อมลูเครือข่ายทวัไป 

ข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นข้อมลูทีจําเป็นต่อบริษัทในการดําเนินการเพือให้บริการแก่ท่าน ในกรณีทีบริษัทไม่สามารถ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลได้ บริษัทจะไม่สามารถรับประกนัหรือให้บริการแก่ท่านได้ 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทมีีความอ่อนไหว 

ในบางกรณี บริษทัมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวตัิ

สขุภาพ เพือการซือหรือ ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท กล่าวคือ ข้อมลูดงักล่าวจําเป็นต่อการพจิารณารับประกนัภยั ตลอดจนการให้บริการ

และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเพือการดําเนินการตามกฎหมายทีเกียวข้อง หากท่านไม่ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทีมีความออ่นไหวดงักล่าว บริษัทจะไม่สามารถรับประกันหรือให้บริการแก่ท่านได้ 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน  

ข้อมลูนี ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ผู้ ชําระเงินตามกรมธรรม์ หรือผู้ รับประโยชน์ รวมถงึข้อมูลส่วนบคุคลของบุคคลอืนใดทีท่าน

เปิดเผยต่อบริษัท  ในกรณีทีท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับบุคคลอืนแก่บริษัท ท่านรับทราบและรับรองว่าได้แจ้งนโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงวตัถุประสงค์ของคําประกาศฉบบันีแก่บคุคลดงักล่าวแล้ว พร้อมทงัได้รับความยินยอม

จากบุคคลนนั ๆ แล้วในการเปิดเผยข้อมลูแก่บริษัท 

ทังนีบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเกียวกับ เชือชาติ ศาสนา หมู่โลหิต หรือข้อมูลอืนใด

นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลทีได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจําตัว

ประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอืนใดทท่ีานได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อบริษัท 

 

3. วิธีการทีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี 

 เมือท่านได้แสดงเจตนาจะซือหรือใช้ประกนัภัยส่วนบุคคล ประกันภยักลุ่ม และ/หรือ เมือท่านเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ หรือ

แอปพลิเคชนั และ/หรือ บริการต่างๆ ทางออนไลน์ บนอปุกรณ์เคลือนที หรือทางโทรศพัท์ หรือบริการอืนๆ ของบริษัท เรียก

รวมกนัว่า “ผลิตภณัฑ์” หรือ “บริการ” 

 เมือท่านส่งเอกสารและใบคําขอเอาประกันภัยเพือซือหรือใช้ หรือเมือท่านให้ข้อมูล ในขณะทีพิจารณาจะซือหรือใช้ 

ผลิตภณัฑ์ หรือบริการต่างๆ ของบริษัท  

 เมือท่านติดต่อสือสารกบับริษทั ไม่ว่าจะเป็นการสือสารเป็นหนงัสือหรือวาจา โดยไม่คํานึงว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ติดต่อฝ่ายนัน

ก่อนหรือไม่ก็ตาม 
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 เมือท่านส่งคําร้องขอให้มีการเปลียนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทีท่านซือหรือบริการทีท่านใช้หรือคําร้องขออืนใด 

เกียวกบัผลิตภณัฑ์ทีซือหรือบริการทีใช้ รวมถงึการส่งแบบฟอร์มและเอกสารเกียวกับการขอรับบริการ ทีเกียวกับผลิตภัณฑ์

ของบริษัท  

 เมือท่านติดต่อกบับคุลากร เจ้าหน้าทีบริการท่าน พนกังานขาย ตวัแทนประกนัภยั นายหน้า คนกลางประกนัภยั ผู้ รับจ้าง คู่

ค้า ผู้ ให้บริการ ผู้ รับมอบอํานาจ ผู้ กระทําการแทน หรือบุคคลอืน หรือหน่วยงานอืน ทีเกียวข้องของบริษัท เรียกรวมกันว่า 

“บุคลากรและคู่ ค้าของบริษัท”  ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั สือสงัคมออนไลน์ โทรศพัท์ อีเมล การพบปะกนัโดยตรง 

การสมัภาษณ์ ข้อความสนั (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอืนใด  

 เมือบริษทัได้รับการแนะนําเกียวกบัท่าน หรือเมือบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลจากบคุลากรและคู่ค้าของบริษัท  

 เมือท่านส่งข้อมลูส่วนบคุคลให้แก่บริษัท เพือเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด การประกวด การจบัฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ 

หรือการแข่งขนัต่างๆ ทีจดัขนึโดยหรือในนามของบริษัท และ/หรือบุคลากรและคู่ค้าของบริษัท 

 เมือบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกียวกับท่าน ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการได้รับข้อมูลจากการ

ตรวจสอบจากแหล่งข้อมลูทีเป็นสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสือสังคม

ออนไลน์ ผู้ ให้บริการข้อมูล (data providers) แหล่งข้อมูล ทางการแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล แพทย์ 

บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอืน ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอืน สมาคมหรือสมาพนัธ์ของธุรกิจทีเกียวข้องกับ

ผลิตภณัฑ์ ทีท่านซือหรือบริการทีท่านใช้ ใบคําขอเอาประกนัสําหรับผลิตภณัฑ์ทีท่านซือ หรือบริการทีท่านใช้ การรับประกนั

ความเสียงของผลิตภณัฑ์ทีท่านซือ การร้องเรียนเกียวกบัผลิตภณัฑ์ และ/หรือ ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท ทีซือหรือใช้

โดยท่าน กล่าวคือ “แหล่งข้อมลูทเีป็นบุคคลภายนอก” 

 เมือบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกียวกับท่าน เพือวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิตามกฎหมายและเพือ

วัตถุประสงค์เกียวกบัการกํากบัดูแลในประการอืนๆ ตลอดจนเพือวัตถุประสงค์อืนๆ ทีชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทอาจ

ได้รับข้อมลูส่วนบคุคลของท่านจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.)  

 เมือท่านเข้ามาในบริเวณพืนทีของบริษัท บริษัทอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ทงันี บริษัทไม่ได้เก็บ

ข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยบริษัทจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน

บริเวณพืนทีของบริษัท ทงันี เพือความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของบคุคล 

 

4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

    บริษทัประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน เพือวตัถปุระสงค์ และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

ฐานทางกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ฐานสัญญา  

(Contract) 

เป็นการจําเป็นเพือปฏิบัติตามสัญญาซึงท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพือใช้ใน

การดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสญัญานนั 

2. ฐานหน้าทีตามกฎหมาย  

(Legal Obligation) 

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือของหน่วยงานของรัฐทีกํากับดูแลบริษัท เช่น

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) 

สํานักงานป้องกันแปละปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานของรัฐอนืๆ 

3. ฐ า น ป ร ะ โ ย ช น์ อั น ช อ บ ธ ร ร ม 

(Legitimate Interest) 

เป็นการจําเป็นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทีบริษัทต้องปฏิบตัิตาม 

4. ฐานภารกิจของรัฐ  

(Public Task) 

เป็นการจําเป็นเพือการปฏิบัติหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ

ภายใต้อํานาจรัฐ 

5. ฐานประโยชน์สําคัญต่อชีวิต  เพือปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบคุคล 
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ฐานทางกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

(Vital Interest) 

6. ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถติ ิ 

(Historical Document, Research or 

Statistics) 

เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึงได้จัดให้มีมาตรการ

ปกปอ้งทีเหมาะสมเพือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

7. ฐานความยนิยอม  

(Consent) 

ความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้กบับริษัท เมือไม่สามารถอาศยัข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐาน

ทางกฎหมายตามกรณีทีระบุข้างต้น หรือตามกรณีทีระบุในตารางล่างนี ทงันี หาก

บริษัทขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน สําหรับข้อมลูส่วนบคุคลใดๆ บริษัทจะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งและทีได้รับความ

ยินยอมจากท่าน และบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีเป็นข้อมูลส่วน

บุคคลทีมีความอ่อนไหว ในกรณีทีบริษัทสามารถทําได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับ

ความยินยอมอย่างชดัแจ้งจากท่านแล้ว 
 

วัตถุประสงค์  ฐานทางกฎหมาย 

(ก) เพือปฏิบัตหิน้าทีตามกฎหมายทเีกียวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท 

เพือให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท  ทงัทีมีผลใช้บงัคบัในปัจจบุนัและทีจะมีการแก้ไขหรือเพิมเติมในอนาคต 

  ฐ า น ห น้ า ที ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

(Legal Obligation) 

 

(ข) เพือดําเนินการเกียวกับการทาํธุรกรรมด้านการประกันภัยและการให้บริการตาม

สัญญาประกันภยั  

 เสนอ ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดําเนินการ ปฏิบัติตามขันตอนกระบวนการ และ

จดัการเกียวกบัผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของบริษัทให้แก่ท่าน 

 ปฏิบัติตามขันตอน กระบวนการ จัดการ ทําให้แล้วเสร็จ ซึงการให้บริการ หรือ

ผลิตภณัฑข์องบริษัท และการแนะนําผลิตภณัฑ์และบริการทีเหมาะสมให้แก่ท่าน การ

ปฏิบัติตามขันตอนกระบวนการเกียวกับใบคําขอเอาประกันสําหรับผลิตภัณฑ์ การ

จดัการเกียวกบัผลิตภณัฑ์ทีท่านซือ การเก็บเบียประกันภยั และเงินค้างชําระจากท่าน 

การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล การเวนคืนกรมธรรม์ และการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน/ การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน และการต่ออาย ุ

ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกรมธรรม์ของท่าน ตลอดจนถึงการใช้สิทธิใดๆ ภายใต้กรมธรรม์

ของท่าน ซงึรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิทีได้รับช่วงมาด้วย (หากมี) รวมทงั

แต่ไม่จํากดัเฉพาะการประเมินความจําเป็นทางการเงินของท่าน 

 ให้บริการคอลเซน็ตอร์ (Call Center) การตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของท่าน เพือการ

พิจารณาดําเนินการตามคําร้องขอ หรือ ข้อสอบถามจากท่าน 

 บนัทกึภาพถ่าย บนัทกึภาพและเสียง บนัทกึเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท 

 จดัทําและดํารงไว้ซงึความน่าเชือถือและโมเดลต่างๆ ทีเกียวข้องกบัความเสียง 

 ดําเนินขนัตอนและดําเนินการตามคําสงัให้มีการชําระเงิน กําหนดจํานวนหนีทีท่านค้าง

ชําระ หรือต้องชําระให้แก่ท่าน เรียกเก็บเงินหรือทวงถามยอดเงินใดๆ ทีท่านหรือบุคคล

ใดๆ ซงึเป็นผู้ ให้หลกัประกนัหรือคํามนัในการเข้ารับภาระหนีสินทีต้องชําระของท่าน 

  ฐานสญัญา (Contract) 
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วัตถุประสงค์  ฐานทางกฎหมาย 

 การใช้สิทธิใดๆ ทีบริษัทอาจมีภายใต้กรมธรรม์ของท่าน ซึงรวมถึงสิทธิในการรับช่วง

สิทธิ (หากมี) และใช้สิทธิใดๆ ทีบริษัทอาจมีเกียวกบัผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการทีบริษัท

จดัให้กบัท่าน 

 เพือสิทธิเรียกร้องต่างๆ ทีท่านมี หรือทีบริษัทมีต่อท่าน หรือโดยประการอืนทีเกียวข้อง

กบัท่าน ในส่วนของผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการใดๆ ทีบริษัทได้จัดให้กบัท่าน รวมทงั แต่

ไม่จํากดัถึง การเรียกร้อง ปกป้อง วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประมวลผล ประเมิน กําหนด 

เจรจา แก้ไข หรือยุติสิทธิเรียกร้องดงักล่าว 

(ค) เพือการจัดการและการดําเนินการภายในเกียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือ

บริการของบริษัท ได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการใหม่ของบริษัท หรือการ

เสริมเพมิเติมผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการทีมีอยู่ของบริษัท ให้แก่ท่านของบริษัท 

  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

 

(ง) เพือการติดต่อสอืสารกับท่าน ซงึรวมถึงการสือสารข้อมูลเกียวกบัการจัดการและข้อมูล

อืนๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบญัชีใดๆ ทีท่านอาจมีกับบริษัท การให้การสนับสนุนทาง

เทคนิคเกียวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท หรือการสือสารเกียวกับการ

เปลียนแปลงใดๆ ทีจะมีขนึต่อคําประกาศเกียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบันีในอนาคต 

  ฐานสญัญา (Contract) 

 

(จ) เพือการวิเคราะห์และจัดทาํสถิติ ได้แก่ การทําวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล

ชนัสูง และการทําวิจยัเชงิสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกนัภัย การรายงานหรือการประเมินผล

ทางการเงินทีจดัทําขึนโดยบริษัท บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท หรือหน่วยงานกํากบัดูแลที

เกียวข้องกบับริษัท 

  ฐานจดหมายเหตุ/วิจยั/สถติิ 

(Historical Document, 

Research or Statistics) 

 

(ฉ) เพือการป้องกันการฉ้อโกง ได้แก่ การสืบสวนหรือป้องกันการกระทําทีเกียวกับการ

ฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และการกระทําผิดอืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําผิดจริงหรือ

การกระทําทีสงสยัว่าจะเป็นการกระทําผิด โดยเฉพาะอย่างยิงเพือการตรวจสอบกบับริษัท

ต่างๆ ในธุรกิจบริการทางการเงินและการประกัน ตลอดจนเพือการติดต่อสือสารกับ

หน่วยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องกบับริษัท 

  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

 

(ช) เพือการปรับโครงสร้างของบริษัท กล่าวคือ เพือวตัถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กรของบริษัท และเพือการทําธรุกรรมของบริษัท รวมถึงการซือ หรือขายธุรกิจไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนงึของบริษัท (หากมี) 

  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

 

(ซ) เพือการให้บริการช่องทางการสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพือให้ท่านสามารถ

เข้าถงึเนือหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั หรือแพลตฟอร์มสือสงัคมออนไลน์ หรือบริการอย่าง

ใดอย่างหนึงเป็นการเฉพาะ โดยบริษัทอาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ 

แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสือสังคมออนไลน์ เพือการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ 

แอปพลิเคชนั หรือแพลตฟอร์มสือสงัคมออนไลน์ของท่าน และการทําความเข้าใจลกัษณะ

การใช้งานทีท่านชอบ เพือจัดทําให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสือสังคม

ออนไลน์เหล่านันตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพือการประเมิน หรือ

ดําเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสือสังคมออนไลน์

เหล่านัน หรือผลิตภณัฑ์และ/หรือ บริการของบริษัท การแก้ไขปัญหาต่างๆ การแนะนํา

ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการทีเกียวข้อง และการจดัโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั และ

  ฐานความยินยอม (Consent) 
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ช่องทางอนืๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย 

(ฌ) เพือการปฏิบัตติามกฎหมาย และนโยบายบริษัท ได้แก่ การดําเนินการใดๆ 

 เพือการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการ

ตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจากบคุคลภายนอก 

 เพือดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลง หรือ

นโยบายทีใช้บงัคับ ซึงกําหนดขึนโดยหน่วยงานกํากบัดูแลของรัฐ หน่วยงานทีมีหน้าที

บงัคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานทีมีหน้าทีระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที

ดแูลธรุกิจประกนัภยั ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม 

 เพือวตัถปุระสงค์ของการบงัคบัใช้กฎหมาย หรือการให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ 

การสืบสวนโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท โดยเจ้าหน้าทีตํารวจ หรือโดยหน่วยงาน

รัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลอืนๆ ในประเทศ หรือตามทีมีการตกลงเห็นชอบกับ

หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกํากบัดูแลอืนๆ ในประเทศ หรือเขตการปกครองใดๆ หรือ

การดําเนินการตามคําสงัโดยชอบด้วยกฎหมายของพนกังานเจ้าหน้าที หรือหน่วยงาน

ของรัฐ และ 

 เพือการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้นโยบายภายในของบริษัททียึดถือ

ปฏิบตัิทีออกภายใต้กฎหมาย  

  ฐ า น ห น้ า ที ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

(Legal Obligation) 

 

 

 

(ญ) เพือการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ เพือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ 

บนัทกึ สํารอง หรือทําลายข้อมูลส่วนบคุคล 

  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ฎ) เพือพัฒนาการให้บริการและการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัท รวมถึง การตรวจสอบ

และเพมิคณุภาพรวมทงัการฝึกอบรม เมือมีการบนัทกึการติดต่อสือสารของบริษัท 

  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ฏ) เพือดําเนินการส่งเสริมการขาย รวมถึง การดําเนินการให้ข้อมูลเกียวกับ ผลิตภัณฑ์ 

และการบริการทีเหมาะสมแก่ท่าน ซงึอาจรวมถึงการให้คําแนะนําและข้อมูลในเรืองต่างๆ 

ซงึรวมถึงการประกนั ตลอดจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น 

โปรแกรมให้รางวลั/ ให้ผลประโยชน์สําหรับการเป็นท่านทีมีความภักดีต่อแบรนด์/ให้สิทธิ

พิเศษ กิจกรรมการกศุล/กิจกรรมทีไมห่วงัผล และการจดักิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ 

และกิจกรรมอืนๆ ซงึท่านเลือกทีจะเข้าร่วมในกรณีนี  

  ฐานความยินยอม (Consent) 

 

 

(ฐ) เพือการรักษาความมันคงปลอดภัย 

 เพือตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพือการพัฒนามาตรฐานความมันคง

ปลอดภัย ในการใช้บริการ การจัดการ และการคุ้ มครองโครงสร้างพืนฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนีบริษัทอาจเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าทีจําเป็นและอาจดําเนินการให้มีการเข้ารหสั (Encrypt) 

ก่อนนําไปใช้และ/หรือ จัดให้มีการสุ่มตรวจการทดสอบการเข้าใช้งานโดย บุคคลอืน

เพือนําไปใช้ในการบริหารจดัการความเสียง ตรวจจบั ป้องกนั หรือขจัดการฉ้อโกง หรือ

กิจกรรมอืนๆ ทีมีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานทีเกียวข้อง 

หรือข้อตกลงและเงือนไขการใช้งานของบริษัท 

 เพือประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของ

  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 
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ท่าน บริษัทมีการรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ตามมาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความมันคงปลอดภัยของข้อมูล (ISO 

27001) เพือปอ้งกนัการสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูล

โดยมชิอบ 

 เพือควบคุมการเข้าออกอาคาร และเพือทําให้มันใจว่าอาคารและพืนทีของบริษัท มี

ความปลอดภยัและความมนัคงต่อบุคคลากรของบริษัทและผู้มาติดต่อบริษัท รวมทัง

ต่อทรัพย์สินและข้อมลูต่างๆ ทีตงัอยู่หรือจดัเก็บในอาคาร เพือเฝ้าสงัเกตและตรวจตรา

การเข้าออกอาคาร สถานทีทีมีการรักษาความปลอดภยั ห้องทีมีการป้องกัน โครงสร้าง

พืนฐานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการ และพืนทีอืน รวม

เรียกว่า “อาคารและพืนที”  ซงึเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพืนทีของบริษัท 

โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพือป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ทีเกียวข้องกับ

ความปลอดภยั เช่น การเข้าออกอาคารและพืนทีของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต การ

โจรกรรม อคัคีภยั หรือการทําร่ายร่างกาย 

 เพือการบนัทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บนัทึกภาพ 

และเสียง บนัทกึการสนทนา 

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคับ รวมถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทําเป็นอย่างอืน บริษัท

จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เพือวตัถุประสงค์อนืใดนอกเหนือไปจากทีระบุไว้

ในคําประกาศเกียวกบัความเป็นส่วนตวัสําหรับท่านฉบบันีหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องโดยตรงกบัคําประกาศเกียวกับ

ความเป็นส่วนตวัฉบบันี 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามทีระบุด้านล่าง

นี โดยบริษัทจะดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็นเพือคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

5.1 บริษัทบุคคลทีเป็นคู่ค้า พนัธมิตรของบริษัท หรือบคุคลภายนอกทีมีความเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยัทีมีการเสนอขาย

ให้แก่ท่าน หรือผลิตภณัฑ์ทีท่านอาจสนใจ เช่น บริษัทประกนัภยัต่อ บริษัทจดัการการลงทุน ธนาคาร สถาบนัการเงิน สถาบนั

จดัอนัดบัความน่าเชือถือ  

5.2 ผู้ ถือกรมธรรม์ ในกรณีของผลิตภณัฑ์ประกนัภยัแบบกลุ่ม 

5.3 บคุคลผู้ ดําเนินการเชิญชวน ชกัชวน ชีช่อง จดัการให้ทํา เสนอขาย ขาย จดัจําหน่าย หรือให้บริการเกียวกบัผลิตภณัฑ์และ/ หรือ

บริการทีเสนอโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทให้แก่ท่าน ได้แก่ ตัวแทนประกนัภยั นายหน้าประกนัภยั รวมถึงบุคลากรของ

นายหน้าประกนัภยัซงึเป็นนิติบคุคล 

5.4 บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท ซงึให้บริการเกียวกับการจัดการต่าง ๆ หรือการให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

บริการเกียวกบักระบวนการทางธุรกิจ บริการเกียวกับการชําระเงิน การทวงหนีหรือบริการโทรคมนาคม บริการด้านเทคโนโลยี 

บริการคลาวด์ บริการจดัหาผู้ รับจ้างปฏิบตัิงาน บริการคอลเซ็นตอร์ บริการจดัเก็บของ การดําเนินการเกียวกับเอกสาร บริการ

เก็บบนัทกึข้อมูล บริการสแกนเอกสาร บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการจดัพิมพ์ บริการส่งพสัดุหรือบริการรับส่งพสัดุโดยพนกังาน

รับส่งพสัด ุบริการวิเคราะห์ข้อมลู บริการทําการตลาด บริการทําการวจิยั บริการบริหารจดัการเหตฉุุกเฉิน บริการกฎหมาย หรือ

บริการอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือการจัดให้มีการบริหารจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติตาม

ขนัตอน หรือการจดัการต่าง ๆ เกียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัทให้แก่ท่าน 
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5.5 ผู้ ให้บริการก่อนรับประกนัภยั เช่น ผู้สํารวจภยัก่อนรับประกนัภยั 

5.6  ผู้ ให้บริการเพือชดใช้สินไหมทดแทน เช่น ผู้ สํารวจอุบติัเหตุ ศูนย์บริการรถยนต์ อู่ โรงพยาบาล  ผู้ ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

เป็นต้น 

5.7 ผู้ประกอบธรุกิจประกนัภยัอืน ๆ เช่น ผู้ รับประกนัภยัร่วม ผู้ รับประกนัภยัต่อ สมาคมหรือสมาพนัธ์ในภาคธรุกิจประกนัภยั 

5.8 หน่วยงานทีมีหน้าทีบงัคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจัดตงัขนึตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกํากบัดูแล 

หน่วยงานทีมีหน้าทีระงบัข้อพพิาท หรือบคุคลอืนใดในประเทศทีบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลให้ (ก) ตามหน้าทีตามกฎหมายและ/ 

หรือตามหน้าทีในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบในประทศไทย และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐในประเทศทีกลุ่มบริษัทตงัอยู่ หรือ

(ข) ตามข้อตกลง หรือนโยบายระหวา่งบริษทั กบัรัฐ หน่วยงานกํากบัดแูลหรือบุคคลอืน ๆ ทเีกียวข้อง 

5.9 บริษัทใด ๆ ทีบริษัทถือหุ้นอยู่ผู้ให้คําปรึกษาของบริษัท ซึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น ทนายความ แพทย์ ผู้ตรวจสอบบญัชี

หรือทีปรึกษา 

5.10 บคุคลหรือหน่วยงานใด ๆ ทีท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านต่อบคุคลหรือหน่วยงานนนั ๆ ได้ 

5.11 ผู้ เข้าทําธุรกรรม หรือจะเข้าทําธุรกรรมกบับริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเป็นส่วนหนึงของการซือหรือขาย หรือเป็น

ส่วนหนงึของการเสนอซอืหรือเสนอขายของกิจการของบริษัท (หากมี) 

5.12 บคุคลหรือหน่วยงานอืนใดทีได้รับอนญุาตตามกฎหมายทีใช้บงัคบั 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

6.1  เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอืนในต่างประเทศในกรณีทีจําเป็นเพือการปฏิบัติ

ตามสญัญาซงึท่านเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระทําตามสญัญาระหว่างเรากบับุคคลหรือนิติบุคคลอืนเพือประโยชน์ของท่าน

หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพือป้องกันหรือระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สขุภาพของท่านหรือบุคคลอืน เพือปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพือดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะทีสําคญั  

6.2  บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ทีให้บริการโดยบุคคลอืน และอาจใช้โปรแกรมหรือแอป

พลิเคชนัของบุคคลอืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปใน

การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บคุคลทีไม่เกียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลได้ และจะ

กําหนดให้บคุคลอืนเหล่านนัต้องมีมาตรการคุ้มครองความมนัคงปลอดภยัทีเหมาะสม  

6.3  ในกรณีทีมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้

มาตรการทีเหมาะสมเพือทําให้มนัใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิทีเกียวข้อง

กบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะกําหนดให้ผู้ทีได้รับข้อมลูมีมาตรการปกปอ้งข้อมูลของท่านอย่าง

เหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าทีจําเป็นเท่านัน และดําเนินการเพือป้องกันไม่ให้บุคคลอืนใช้หรือ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ 

 

7.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาทีจําเป็นเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ

ประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาทีนานขึน ในกรณีทีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดัเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาทีอาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 

(เช่น อายคุวามตามกฎหมายทวัไปสงูสดุ 10 ปี) 

7.2  กรณีกล้อง CCTV บริษทัจะเก็บข้อมลู 

• ในสถานการณ์ปกติ ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอาจถกูเก็บไว้นานถงึ 30 วนั 

• บริษัทจะดําเนินการลบข้อมลูดงักล่าวอย่างปลอดภยัเมือเสร็จสินวตัถปุระสงค์นนั ๆ แล้ว 
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7.3  บริษัทจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพือดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมือพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที

ไม่เกียวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลนัน  

7.4   กรณีทีบริษัทใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่า

ท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทจะดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสินแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทจะยงัเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจําเป็นสําหรับบนัทึกเป็นประวตัิว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ

คําขอของท่านในอนาคตได้  

 

8. มาตรการความปลอดภยัสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1  ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเป็นสิงสําคญัสําหรับบริษัทและบริษัทได้นํามาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิค

และการบริหารทีเหมาะสมมาใช้เพือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับ

อนุญาต การใช้งานในทางทีผิด การดัดแปลงเปลียนแปลง และการทําลายโดยใช้เทคโนโลยีและขันตอนการรักษาความ

ปลอดภยั เช่น การเข้ารหสัและการจํากัดการเข้าถึง เพือให้มนัใจว่าบุคคลทีได้รับอนุญาตเท่านนัทีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านและบคุคลเหล่านีได้รับการฝึกอบรมเกียวกบัความสําคญัของการปกปอ้งข้อมูลส่วนบคุคล 

8.2  บริษทัจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัทเีหมาะสม เพือป้องกนัการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลจากผู้ ทีไม่มีสิทธิหรือหน้าทีทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนัน และจะจดัให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือมี

ความจําเป็นหรือเมือเทคโนโลยีเปลียนแปลงไปเพือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม 

 

9. สิทธิของท่านเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิดําเนินการเกียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนี 

9.1 ถอนความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้กบับริษทัในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.2 ขอดแูละคดัลอกข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยทีมาของข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ ควบคุม

ข้อมลูส่วนบุคคลอืน 

9.4 คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีเกียวกบัท่าน 

9.5 ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเป็นข้อมลูทีไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได้ (anonymization) 

9.6 ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.7 แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

9.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทีบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทังลูกจ้างหรือผู้

รับจ้างของบริษทัหรือผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

ทงันี บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วนันับแต่วนัทีบริษัทได้รับคํา

ร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามทีกล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลกําหนด 

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกทีนี หรือไปที www.muangthaiinsurance.com (โดยจะเริมใช้สิทธิได้เมือ

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลมีผลใช้บงัคบักบัผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบคุคล) เท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคบัอนุญาต บริษัท

อาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีสมเหตสุมผลสําหรับการดําเนินการเกียวกบัคําร้องขอใช้สิทธิข้างต้น 

 

10. การใช้คุกกี 

บริษัทมีการใช้คกุกีเพือเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล ตามทีกําหนดไว้ตาม  นโยบายการใช้คุกกี 
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11. การขอความยนิยอมและผลกระทบทีเป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

11.1 ในกรณีทีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิทีจะถอนความ

ยินยอมของท่านทีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึงการถอนความยินยอมนีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

หรือประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

11.2 หากท่านถอนความยินยอมทีได้ให้ไว้กบับริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการเพือ

บรรลวุตัถุประสงค์บางส่วนหรือทงัหมดตามทีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันีได้ 

11.3 หากท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์ หรือ ยงัไม่บรรลนุิติภาวะโดยการสมรส ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้

อํานาจปกครองให้บริษัททราบ เพือให้บริษัทสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองด้วย 

 

12. การแก้ไขเปลียนแปลงคําประกาศฉบับนี 

คําประกาศฉบับนีอาจมีการปรับปรุงเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป หากเป็นการ

เปลียนแปลงในสาระสําคญัของคําประกาศฉบบันี บริษัทจะแจ้งการแก้ไขการเปลียนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลียนนโยบายให้

ท่านทราบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบคําประกาศนีได้ที  www.muangthaiinsurance.com 

 

13. ช่องทางการตดิต่อ 

หากท่านมีข้อสงสยัเกียวกบัเนอืหาส่วนใด ๆ ในคําประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี หรือต้องการข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ

แนวทางปฏิบตัิของบริษัทเกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณา

ติดต่อบริษัท 

 

รายละเอียดของบริษัทฯ 

ชือ: เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (DPO)       

ทีอยู:่ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ช่องทางการติดต่อ: 0 2665 4000, 0 2290 3333 เวลาทําการ 8.30 – 17.00 น.  

อีเมลรับเรืองสอบถามข้อมลูเพิมเติม: dpo@muangthaiinsurance.com 

 

  

 


