
 

 

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับผู้ เอาประกันภัย 

 ประกาศฉบับนีก้ าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล   

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนีบ้ังคับใช้กับผู้ เอาประกันภัย ของบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)           

ผู้ เอาประกนัภยัได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบบันีโ้ดยละเอียด  

1. ค านิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล”  ภายใต้ประกาศฉบบันี ้ หมายถึง  ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกบับุคคลที่ท ำให้สำมำรถระบุตวัตนบุคคลนัน้ได้ไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงอ้อมรวมทัง้ข้อมูลทุกประเภทที่สำมำรถบ่งชี้ตวัตน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ชื่อ หมำยเลขประจ ำตวับตัรประชำชน 

ข้อมูลสถำนทีอ่ยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลกัษณ์ทำงกำยภำพทำงจิตใจ ทำงสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม หรือข้อมูลอืน่ใด ทีส่ำมำรถระบุ

ตวัตนได ้

2. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

2.1 ข้อมูลผู้เอาประกันภัย 

 ในการให้บริการที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ประกันภยัแก่ท่าน บริษัทจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

• ชื่อ - นามสกลุ 

• วนัเดือนปีเกิด 

• อาย ุ

• ข้อมลูสขุภาพ หรือความพิการ 

• สญัชาติ 

• ศาสนา 

• เพศ 

• ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภมูิล าเนา 

• บตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

• หมายเลขโทรศพัท์ 

• หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 

• อีเมล 

• เลขที่ประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 

• ทะเบียนรถยนต์  

• ข้อมลูเก่ียวกบัการเดินทาง 



 

 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ  

 บริษัทเก็บข้อมลูส่วนบคุคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 เช่น 

เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ 

ความพิการ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมลูอื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกัน โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม 

ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวงัตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด บริษัทจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคลประเภทพิเศษดงักล่าวต่อท่านก่อนหรือขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมลูจากท่านภายใต้เงื่อนไข

หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดกฎหมาย 

 ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามกฎหมายเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือ

กฎหมายอื่นใด บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมลูการกระท าความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม เปิดเผย 

หรือควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลด้วยความระมดัระวงัตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด  

2.4 บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนีจ้ากบุคคลภายนอก 

 ท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

• ข้อมูลเก่ียวกับชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากร ที่อยู่          

วนัเดือนปีเกิด เพศ อายุ ทะเบียนรถยนต์ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิต หมายเลขโทรศพัท์ ที่บริษัท 

อาจได้รับจากบริษัทประกนัภยัอื่น บริษัทประกนัภยัต่อ หรือบริษัทประกนัภยัต่อช่วง เป็นต้น 

• ข้อมลูที่เก่ียวกบัสขุภาพของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด บริษัทอาจรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูสขุภาพของทา่น

จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือบคุลากรทางการแพทย์ 

• ข้อมลูตรวจคนเข้าเมือง บริษัทอาจได้รับข้อมลูของท่านจากหน่วยงานรัฐ หรือสถานกงสลุ เช่น ข้อมลูประจ าตวัประชาชน 

ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง หรือข้อมูลอื่นๆ  ที่เก่ียวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ            

เร่ืองประกันภยัการเดินทางของท่าน เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ประเภทของข้อมลูอาจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละประเทศ 

 บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของผู้ เอาประกันภัย และบุคคลทั่วไป และเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ได้เสียของบริษัท บริษัทได้ติดตัง้กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท บริษัทหรือผู้ ให้บริการซึ่งเป็น

บคุคลภายนอกทีบ่ริษัทจดัหาอาจเกบ็รวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมลูจากภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวของท่านและข้อมลูส่วนบคุคลที่ท่านใช้

และเข้ามาในบริเวณพืน้ท่ีของบริษัท 

 

 
 



 

 

3. ข้อมูลที่บริษัทประมวลผล 

 บริษัทประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีบ่ริษัทรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลจากบคุคลภายนอกตามที่

ระบไุว้ในข้อ 2. ในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยั การพิจารณาค าขอเอาประกนัภยั/ค า

ขอต่ออายปุระกนัภยั หรือการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

 บริษัทใช้ขัน้ตอนการตดัสินใจอตัโนมตัิที่จะประมวลผลข้อมลูของท่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี เช่น บริษัทอาจประเมิน

ข้อมลูส่วนบุคคลเก่ียวกบัการพิจารณาค าขอเอาประกนัภยั ค าขอต่ออายุประกันภยั การให้บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท หรืออื่นๆ 

ท่านอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท 

4. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี ้

• เพื่อประโยชน์ในการรับประกันภัย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย

ระหว่างท่านกบับริษัท  

• การค านวณเบีย้ประกนั  

• การส ารองข้อมลูส าหรับการด าเนินงานของบริษัท  

• การจดัเก็บเบีย้ประกนัภยัทกุช่องทางการช าระเงินและหนีสิ้นอื่นๆ  

• การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมลูเพื่อจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกนัภยั  

• การให้บริการหลงัการขาย การให้บริการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหา และแจ้งเตือนใดๆ เก่ียวกบักรมธรรม์ประกันภยั

ไม่ว่าผ่านโซเซียลมีเดียแอปพลิเคชัน่ อีเมล SMS โทรศพัท์ หรือไปรษณีย์ เป็นต้น)  

• การประกนัภยัต่อ การต่ออาย ุแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั การขอเอาประกนัภยัใหม่ในภายหลงั  

• การเสนอและประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายการแจ้งข้อมลูและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั

ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัหรือบริการต่างๆ รวมถึงแจ้งข่าวสารของบริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่

จะมีขึน้ในอนาคต  

• การวิเคราะห์ การจัดท าฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท  

• เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัท 

 

 บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่ท่านให้และบริษัทได้เก็บรวบรวมก่อน 

ระหว่าง และภายหลังจากที่สิน้สุดสญัญาประกันภัย เพื่อวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องสัญญา รวมถึงการด าเนินกิจการและบริหารงานของ

บริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

 



 

 

 บริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (กฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง)  ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รวมทัง้ (1) ข้อมลูที่เปิดเผยเชือ้ชาติหรือเผ่าพันธุ์ดัง้เดิม ความเห็น 

ทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ (ii) ข้อมลูทางชีวภาพและยีน และ(iii) ข้อมลูเก่ียวกับ

สุขภาพ รสนิยมทางเพศ บริษัทประมวลผลข้อมูลไม่ว่า (i) เพราะบริษัทได้รับความยินยอมของท่านที่จะด าเนินการดังกล่าวหรือ              

(ii) เพราะบริษัทต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ 

ได้เสียของบริษัท 

 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ โดยติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม บริษัทยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติ             

ตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของบริษทั ทัง้นี ้บริษัทจะอธิบายให้ท่านทราบในเวลาที่มกีารเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมลู

ใด ทีบ่ริษัทยงัคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ของการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 นอกจากนี  ้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องหรือเป็นไป              

ในท านองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทัง้วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย ทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์                

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัเก็บข้อมูล (archives) เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่เป็นไปได้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมลูที่สามารถระบุตวัตนได้

เพื่อวตัถุประสงค์ดงักล่าวข้างต้น หรือ บริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อจ ากดัขอบเขตของข้อมลูส่วนบุคคลที่บริษัทจะใช้ในการท าการ

วิจยัหรือจดัเก็บข้อมลูส ารอง รวมทัง้ บริษัทอาจใช้ข้อมลูนามแฝง (pseudonymous) เพื่อหลีกเล่ียงการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการท าให้มัน่ใจถึงการป้องกันข้อมลูส่วนบคุคลที่เพียงพอ บริษัทพยายามที่จะจ ากดัการเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ พนักงาน บุคลากรของบริษัท         

บริษัทในเครือ พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้บคุคลภายนอกที่มีสญัญาให้บริการแก่บริษัทเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมลูส่วนบคุคลข้างต้นและคู่สญัญาอื่นๆ ที่กระท าในนามบริษัท จะเป็นผู้ได้รับและเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลแก่บริษัทเหล่านัน้เท่าที่จ าเป็นเพื่อประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่ท่านและเพื่อปกป้อง

ส่วนได้เสียของบริษัทเท่านัน้ และตกลงที่จะป้องกันข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับประเภทของผู้ ให้บริการที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบคุคลของท่านให้ทราบ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูการติดต่อของท่านในสมดุรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่พนกังานของบริษัทและบคุคลทัว่ไป 

อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมลูของท่านออกจากบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทก าหนด 

 บริษัทอาจให้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน แก่บริษัทอื่นใดหรือหน่วยงานใดๆ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน   

ที่ก ากบัดแูลการให้บริการ หรือหน่วยงานก ากับดูแลบริษัท (เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั) 

หรือหน่วยงานที่บริษัทเป็นสมาชิก (เช่น สมาคมประกันวินาศภัยไทย) หน่วยงานราชการที่ควบคุมในเร่ือง การตรวจคนเข้าเมือง ภาษี       



 

 

ความมั่นคงของชาติและอาชญากรรมตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อด าเนินกิจการของบริษัท หรือการด าเนินการกิจกรรมร่วมกัน             

การเดินทาง การจดังานร่วมกนั การเชื่อมโยง/เก่ียวข้องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และการวิจยั  

 นอกจากนี ้ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ  

ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการกิจการของบริษัท หรือเพื่อการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิ    

โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือประกาศที่บริษัทจะก าหนดเป็นกรณีๆ ไป 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  

 บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จ าเป็น ทัง้นี ้ 

ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทส่งข้อมลูส่วนบคุคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยงับคุคลหรือหน่วยงานที่อยูใ่นประเทศอื่น หรือภายใต้

เขตอ านาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนัน้อาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน      

ของกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภยั

ของข้อมลูส่วนบคุคลของท่านในระดบัเดียวกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศไทย 

7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล  

 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของท่านภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกับ

ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท 

8. สิทธิของท่าน 

 ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนีเ้ก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลของท่านท่ีบริษัทมีรวมทัง้สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูที่ไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน 

• สิทธิในการขอส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านอาจส่งให้บคุคลภายนอกหรือขอให้บริษัทส่งโดยตรง 

• สิทธิที่จะคดัค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตลาดและวตัถปุระสงค์อื่นใด 

• สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจ าเป็น ส าหรับวตัถุประสงค์ที่มีการจดัเก็บ รวมทัง้สิทธิที่จะจ ากัด 

ขอบเขตการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลบได้ 

• สิทธิขอให้ผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลได้ 

• สิทธิร้องขอให้บริษัทด าเนินการให้ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

• สิทธิที่จะร้องเรียนกบัหน่วยงานท่ีควบคมุในกรณีที่ท่านเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิท่าน  

 ทัง้นี ้การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบทีบ่ริษัทก าหนด ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของบริษัท และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทก าหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้อง

ส่งค าร้องเป็นลายลักษณ์อกัษรมายงัเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ 9. ของประกาศฉบับนี ้และ

การพิจารณาค าร้องดงักล่าวเป็นดลุยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียว ค าวินิจฉยัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัค าร้องขอใช้สิทธิของท่านถือเป็นที่สดุ 



 

 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัท ลบ ท าลาย จ ากัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระงบัการใช้

ชัว่คราว แปลงข้อมลูส่วนบคุคลที่ไม่สามารถระบตุวัตนเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจท าให้เกิดข้อจ ากดักบับริษัท

ในการท าธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้ 

9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่ก าหนดในข้อ 8. หรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลตามรายละเอียดด้านล่างนี ้

 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 ที่อยู่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

  1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10140 

 โทรศพัท์ 0 2624 1111 

 อีเมล dpo@kpi.co.th 

10. การเพิกถอนความยินยอม 

 หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอน

ความยินยอมได้โดยการท าค าร้องแจ้งมายงัเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท 

 ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อก าหนด ประกาศ หรือระเบียบทีก่ าหนดใน

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทก าหนด 

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายนีไ้ม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ประกาศ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เมื่อมีการเปล่ียนแปลงๆ ใด บริษัทจะประกาศในเว็บไซต์

ของบริษัทท่ี https://pdpa.kpi.co.th/kpi/privacy-policy/th ซึง่การแก้ไขเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลทนัทีเมื่อมีการประกาศลงในเว็บไซต์ 

และท่านรับทราบและยินยอมปฏิบตัิตามนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฉบบัแก้ไขทุกประการ ท่านควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียด

ของนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที่บริษัทประกาศในเว็บไซต์เป็นประจ า 
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