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คําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้ามาตดิต่อ 

(Privacy Notice for Visitors and Event Participants) 

 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากัด (มหาชน) เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ การ

เปิดเผย ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ เข้ามาติดต่อ (รวมเรียกว่า “ท่าน) จงึได้จดัทําคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตวั

ฉบบันีขึนมาเพือแจ้งรายละเอียดเกียวกบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง 

 

1.บทนิยาม 

1.1 “บริษัท” หมายถึง  บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จํากัด(มหาชน)  

1.2 “ผู้เข้าร่วมกจิกรรม” หมายถงึ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทีบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั(มหาชน) เป็นผู้จดักจิกรรมขึน 

1.3 “ผู้เข้ามาตดิต่อ” หมายถงึ บคุคลใดๆ ทีเข้ามาติดต่อบริษทั เมอืงไทยประกนัภยั จํากดั(มหาชน) 

1.4 “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายลําดบั

รองทีเกียวข้อง และให้หมายรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิมเติมใดๆ ในอนาคต 

1.5 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบคุคลธรรมดาซงึทําให้สามารถระบุตวับุคคลนนัได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

แต่ไม่รวมถงึข้อมลูของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

1.7 “ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่นข้อมลูบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือ

ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูล

ชีวภาพ หรือข้อมูลอืนใดซงึกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกนัทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศกําหนด รวมไปถงึฉบบัปรับปรุงแก้ไขตามทีจะมีการแก้ไขเป็นคราวๆ ในอนาคต  

1.8 “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 หรือการแก้ไขซงึข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไม่วา่จะใช้วิธีการใดๆ  

 

2. ข้อมลูส่วนบุคคลทีบริษัทจะเก็บรวบรวม 

บริษัทจะประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล ซงึรวมถึงข้อมลูส่วนบคุคลทีมีความออ่นไหวของทา่น ดงัต่อไปนี 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป 

2.1.1 เมือท่านเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท เช่น กิจกรรมเพือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์องค์กร กิจกรรมเพือสังคมและ

สิงแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไม่ว่ากิจกรรมดงักล่าวจะจดัโดยบริษัท หรือบุคคลทีบริษัทว่าจ้าง หรือเป็นกิจกรรมทีบริษัท

มีส่วนร่วมในการจดั บริษัทจะเก็บข้อมลูส่วนบุคคลเมือท่านเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือเข้ามาในบริเวณพืนทีของบริษัท ข้อมูลส่วน

บคุคลทีบริษัทเก็บรวบรวม เช่น  

 ข้อมูลสําหรับการลงทะเบียน การเข้าร่วมกิจกรรม และการสมัภาษณ์ เช่น ชือ นามสกุล อายุ วนัเดือนปีเกิด เพศ 

เพศสภาพ กรุ๊ปเลือด ข้อมลูสขุภาพ คําถามสุขภาพ สถานภาพครอบครัว จํานวนบุตร ระดบัการศึกษา อาชีพ ทีอยู่ 

ลกัษณะงานทีทํา ลักษณะธุรกิจ หน่วยงาน ตําแหน่งงาน ภาพถ่าย/ภาพเคลือนไหวส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน
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(เงินเดือน รายได้ รายจ่าย) เบอร์ติดต่อ อีเมล แชทออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ข้อมูลบตัรประชาชน/ใบขับขี/หนังสือ

เดินทาง ข้อมลูชีวประวติั งานอดิเรก 

 ภาพและเสียง ทังภาพนิง และภาพเคลือนไหว รวมถึงการถ่ายทอดสดผ่านแอพพิเคชันออนไลน์และโทรทัศน์ 

(บนัทกึรูปถ่าย และวีดิโอในการสมัมนา/แถลงข่าว หรือกิจกรรมอืนใด ในสถานทีจดักิจกรรมของบริษัท)  

 กิจกรรมหรือเหตุการณ์ทีท่านเคยเข้าร่วมในอดีตหรือทีเคยลงทะเบียนไว้ 

 ข้อมลูของผู้ รับรางวลัจากบริษัท เพือดําเนินการด้านภาษีทีเกียวข้อง 
 

2.2.2 เมือท่านเป็นบคุคลทวัไป ทีเข้ามาบริเวณพืนทีของบริษัท บริษทัจะเก็บข้อมลูส่วนบคุคลโดย 

 เมือท่านเข้าในบริเวณพืนทีของบริษัท มีการเก็บภาพจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (“กล้อง CCTV”) ของบริษัท ทงันี 

บริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้อง CCTV อย่างไรก็ดีบริษัทจะติดปา้ยให้ทราบว่ามีการใช้กล้อง CCTV ใน

บริเวณพืนทีของบริษัท 

 บนัทกึของผู้มาติดต่อ (visitor records) 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวม เช่น ชือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ อีเมล ข้อมูลตามบตัรประจําประชาชน 

หรือ หลกัฐานอืนทํานองเดียวกนั 

2) เมือท่านต้องการเข้ามาภายในบริเวณของบริษัทด้วยยานพาหนะ บริษทัจะเก็บหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ  

 เมือท่านใช้บริการ Wi-Fi ของบริษัท ท่านต้องทําการลงทะเบียน โดยข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวมเพือ

ดําเนินการให้บริการ Wi-Fi แก่ท่าน เช่น ชือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ อเีมล ข้อมลูตามบตัรประชาชน 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทมีีความอ่อนไหว 

บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบคุคลกําหนด เพือใช้งานตามวตัถปุระสงค์ทีบริษัทแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันี  

 ข้อมลูสุขภาพ เช่น ข้อมลูการแพ้อาหาร โรคประจําตวั เพือใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

 

ในกรณีทีจําเป็น บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน

หรือเพือวตัถุประสงค์อืนตามทีกฎหมายกําหนดไว้เท่านนั ทงันีบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดในการจัดให้มีมาตรการรักษา

ความปลอดภยัทีเพียงพอเพือปกป้องคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของท่าน 

 

3. วิธีการทีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี 

 เมือท่านส่งข้อมลูส่วนบุคคลให้แก่บริษัท เพือเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด การประกวด การจบัฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ 

หรือการแข่งขันต่างๆ ทีจดัขนึโดยหรือในนามของบริษัท และ/หรือบุคลากรและคู่ค้าของบริษัท 

 เมือบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกียวกับท่าน ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการได้รับข้อมูลจากการ

ตรวจสอบจากแหล่งข้อมลูทีเป็นสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตวั หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสือสังคม

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

บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอืน ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอืน สมาคมหรือสมาพนัธ์ของธุรกิจทีเกียวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ ทีลูกค้าซือหรือบริการทีลูกค้าใช้ ใบคําขอเอาประกันสําหรับผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าซือ หรือบริการทีลูกค้าใช้ การ

รับประกนัความเสียงของผลิตภณัฑ์ทีลกูค้าซือ การร้องเรียนเกียวกบัผลิตภณัฑ์ และ/หรือ ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท 

ทีซือหรือใช้โดยลกูค้า กล่าวคือ “แหล่งข้อมูลทีเป็นบุคคลภายนอก” 



หน้า 3 จาก 7 

 

 เมือบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกียวกับท่าน เพือวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิตามกฎหมายและเพือ

วัตถุประสงค์เกียวกบัการกํากบัดูแลในประการอืนๆ ตลอดจนเพือวัตถุประสงค์อืนๆ ทีชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทอาจ

ได้รับข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  

 เมือท่านเข้ามาในบริเวณพืนทีของบริษัท บริษัทอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ทงันี บริษัทไม่ได้เก็บ

ข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยบริษัทจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน

บริเวณพืนทีของบริษทั ทงันี เพือความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของบคุคล 
 

4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

    บริษทัประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 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  

(Vital Interest) 

เพือปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบคุคล 

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) เพอืใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสญัญาหรือเพือปฏิบตัิตามสัญญา

ซงึท่านเป็นคู่สญัญากบับริษัท เช่น เมือท่านเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือเมือท่านเข้า

มาติดต่อบริษทัเพือให้ดําเนินการใด ๆ  

 ฐานสญัญา (Contract) 

 

(ข) เพือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อม เพือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ของบริษัท  

 ฐานความยินยอม (Consent) 
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วัตถุประสงค์  ฐานทางกฎหมาย 

(ค) เพอืโฆษณา ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและผลิตภณัฑ์ของบริษัท  ฐานความยินยอม (Consent) 

(ง) เพือประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเพือสอบถามรายละเอียดเกียวกบัผลิตภณัฑ์ของ

บริษัท 

 ฐานความยินยอม (Consent) 

(จ) เพอืสอบถามข้อมูลและนํามาประมวลผลเพือการจดักิจกรรมของบริษัท  ฐานความยินยอม (Consent) 

(ฉ) เพอืประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบคุคลอืน เช่น  

(1) เพือให้บริษัทบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือพฒันาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

และการให้บริการตรงกบัความต้องการของท่าน เพือทราบถงึกลุ่มเปา้หมาย 

(2) เพือวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเข้าถึงอาคาร บริเวณภายในอาคาร และ

อินเตอร์เน็ต เพือประโยชน์ในการรักษาความมนัคงปลอดภัย การป้องกันและการ

ตรวจจบัอาชญากรรม เป็นหลกัฐานในการสืบสวนสอบสวนทังกรณีมาตรการภายใน

บริษัท และการดําเนินการของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ

กระบวนการทางกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

 

 

 

(ช) เพือป้องกันและระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอืน เช่น 

การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การควบคมุโรคติดต่อ  

 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ซ) เพือให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

กฎระเบียบ และคําสงัของผู้ ทีมีอํานาจตามกฎหมาย 

 ฐานหน้าทีตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

(ฌ) เพอืการปฏิบตัิหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบตัิ

หน้าทีในการใช้อาํนาจรัฐทีได้มอบให้ 

 ฐานภารกิจของรั ฐ  ( Public 

Task) 

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคับ รวมถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทําเป็นอย่างอืน บริษัท

จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เพือวตัถปุระสงค์อนืใดนอกเหนือไปจากทีระบุไว้

ในคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตวัฉบบันีหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องโดยตรงกับคําประกาศเกียวกบัความเป็น

ส่วนตวัฉบบันี 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามทีระบดุ้านล่าง

นี โดยบริษัทจะดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็นเพือคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้าตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

5.1  บริษทัเปิดเผยและแบง่ปันข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

(1) บุคคลและนิติบุคคลอืนทีไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท (“บุคคลอืน”) เพือบรรลุวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลตามทีระบุไว้ในคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตวันี เช่น ผู้ ให้บริการทีเกียวข้อง (เช่น ผู้

ให้บริการกล้อง CCTV ผู้จดังานและจดักิจกรรมต่าง ๆ ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน 

บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ ให้บริการจดัทําโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐ 

และบุคคลอืนทีจําเป็นเพือให้บริษัทสามารถดําเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลตามทีระบไุว้ในคําประกาศเกียวกบัความเป็นส่วนตวันี 

(2) สือมวลชน หรือหน่วยงาน/ผู้ให้บริการจดัทําสือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท  
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5.2  บริษทัจะกําหนดให้ผู้ ทีได้รับข้อมลูมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว

เท่าทีจําเป็นเท่านนั และดําเนินการเพือปอ้งกนัไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

6.1  เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอืนในต่างประเทศในกรณีทีจําเป็นเพือการปฏิบตัิ

ตามสญัญาซงึท่านเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระทําตามสญัญาระหว่างเรากบับุคคลหรือนิติบุคคลอืนเพือประโยชน์ของท่าน

หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพือป้องกันหรือระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สขุภาพของท่านหรือบคุคลอืน เพือปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพือดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะทีสําคญั  

6.2  บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ทีให้บริการโดยบุคคลอืน และอาจใช้โปรแกรมหรือแอป

พลิเคชนัของบุคคลอืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปใน

การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนญุาตให้บคุคลทีไม่เกียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลได้ และจะ

กําหนดให้บุคคลอนืเหล่านนัต้องมีมาตรการคุ้มครองความมนัคงปลอดภยัทีเหมาะสม  

6.3  ในกรณีทีมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้

มาตรการทีเหมาะสมเพือทําให้มนัใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิทีเกียวข้อง

กบัข้อมลูส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะกําหนดให้ผู้ทีได้รับข้อมลูมีมาตรการปกปอ้งข้อมูลของท่านอย่าง

เหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าทีจําเป็นเท่านัน และดําเนินการเพือป้องกันไม่ให้บุคคลอืนใช้หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ 

 

7.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาทีจําเป็นเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ

ประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาทีนานขึน ในกรณีทีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาทีอาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 

(เช่น อายคุวามตามกฎหมายทวัไปสงูสดุ 10 ปี) 

7.2  กรณีกล้อง CCTV บริษทัจะเก็บข้อมลู 

• ในสถานการณ์ปกติ ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอาจถกูเก็บไว้นานถงึ 30 วนั 

• บริษัทจะดําเนินการลบข้อมลูดงักล่าวอย่างปลอดภยัเมือเสร็จสินวตัถปุระสงค์นนั ๆ แล้ว 

7.3  บริษัทจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพือดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมือพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที

ไม่เกียวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลนนั  

7.4   กรณีทีบริษัทใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่า

ท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทจะดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสินแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทจะยงัเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจําเป็นสําหรับบนัทึกเป็นประวตัิว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ

คําขอของท่านในอนาคตได้  

 

8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1  ความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเป็นสิงสําคญัสําหรับบริษัทและบริษัทได้นํามาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิค

และการบริหารทีเหมาะสมมาใช้เพือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับ

อนุญาต การใช้งานในทางทีผิด การดัดแปลงเปลียนแปลง และการทําลายโดยใช้เทคโนโลยีและขันตอนการรักษาความ

ปลอดภยั เช่น การเข้ารหสัและการจํากดัการเข้าถึง เพือให้มนัใจว่าบุคคลทีได้รับอนุญาตเท่านนัทีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านและบคุคลเหล่านีได้รับการฝึกอบรมเกียวกบัความสําคญัของการปกปอ้งข้อมลูส่วนบคุคล 
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8.2  บริษทัจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม เพือป้องกนัการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลจากผู้ ทีไม่มีสิทธิหรือหน้าทีทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนัน และจะจดัให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือมี

ความจําเป็นหรือเมือเทคโนโลยีเปลียนแปลงไปเพือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม 

 

9. สิทธิของท่านเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิดําเนินการเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนี 

9.1 ถอนความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้กบับริษทัในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.2 ขอดูและคดัลอกข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยทีมาของข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

9.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ควบคุม

ข้อมลูส่วนบคุคลอืน 

9.4 คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีเกียวกบัท่าน 

9.5 ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเป็นข้อมลูทีไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได้ (anonymization) 

9.6 ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.7 แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

9.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทีบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทงัลูกจ้างหรือผู้

รับจ้างของบริษทัหรือผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

 

ทงันี บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วนันับแต่วนัทีบริษัทได้รับคํา

ร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามทีกล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลกําหนด 

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกทีนี หรือไปที www.muangthaiinsurance.com (โดยจะเริมใช้สิทธิได้เมือ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงัคบักบัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล) เท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคับอนุญาต บริษัท

อาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีสมเหตสุมผลสําหรับการดําเนินการเกียวกบัคําร้องขอใช้สิทธิข้างต้น 

 

10. การใช้คุกกี 

บริษัทมีการใช้คกุกีเพือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล ตามทีกําหนดไว้ตาม  นโยบายการใช้คุกกี 

 

11. การขอความยนิยอมและผลกระทบทีเป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

11.1 ในกรณีทีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิทีจะถอนความ

ยินยอมของท่านทีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึงการถอนความยินยอมนีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

หรือประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

11.2 หากท่านถอนความยินยอมทีได้ให้ไว้กบับริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการเพือ

บรรลุวตัถุประสงค์บางส่วนหรือทงัหมดตามทีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันีได้ 

11.3 หากท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์ หรือ ยงัไม่บรรลนุิติภาวะโดยการสมรส ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ ใช้

อํานาจปกครองให้บริษัททราบ เพือให้บริษัทสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ ใช้อํานาจปกครองด้วย 

 

12. การแก้ไขเปลียนแปลงคําประกาศฉบับนี 

คําประกาศฉบับนีอาจมีการปรับปรุงเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป หากเป็นการ

เปลียนแปลงในสาระสําคญัของคําประกาศฉบบันี บริษัทจะแจ้งการแก้ไขการเปลียนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลียนนโยบายให้

ท่านทราบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบคําประกาศนีได้ที  www.muangthaiinsurance.com 
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13. ช่องทางการตดิต่อ 

หากท่านมีข้อสงสยัเกียวกบัเนือหาส่วนใด ๆ ในคําประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี หรือต้องการข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ

แนวทางปฏิบตัิของบริษัทเกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณา

ติดต่อบริษัท 

 

รายละเอียดของบริษัทฯ 

ชือ: เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (DPO)       

ทีอยู่: 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 

 

  

 


