ประกาศนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สาหรับบุคคลทั่วไป
ประกาศฉบับนีก้ าหนดหลักปฏิบัติเกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูล
ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับ นี บ้ ัง คับ ใช้ กั บ บุ ค คลทั่ว ไป ของบริ ษั ท กรุ ง ไทยพานิ ช ประกั น ภัย จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
บุคคลทัว่ ไป ได้ โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี ้โดยละเอียด
1.

คานิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” ภายใต้ ประกาศฉบับนี ้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที ่เกี่ยวกับบุคคลที ่ทำให้สำมำรถระบุตวั ตนบุคคลนัน้ ได้ไม่ ว่ำ

ทำงตรงหรื อทำงอ้อมรวมทัง้ ข้อมูลทุกประเภทที ่สำมำรถบ่งชี้ตวั ตน ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพี ยง ชื่อ หมำยเลขประจำตัวบัตรประชำชน ข้อมูล
สถำนทีอ่ ยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทำงกำยภำพทำงจิ ตใจ ทำงสังคม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม หรื อข้อมูลอืน่ ใด ทีส่ ำมำรถระบุตวั ตนได้
2.

ข้ อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

2.1

ข้ อมูลบุคคลทั่วไป
บริษัทจาเป็ นต้ องเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
• ชื่อ - นามสกุล
• วันเดือนปี เกิด
• อายุ
• ข้ อมูลสุขภาพ หรื อความพิการ
• สัญชาติ
• ศาสนา
• เพศ
• ที่อยู่ ทะเบียนบ้ าน รายละเอียดภูมิลาเนา
• บัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
• อีเมล
• เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
• ทะเบียนรถยนต์
• ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง

2.2

ข้ อมูลส่ วนบุคคลประเภทพิเศษ
บริษัทเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น

เชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้ อมูลสุขภาพ
ความพิการ ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูลพันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ หรื อข้ อมูลอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน โดยบริ ษัทจะเข้ าถึง เก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย หรื อควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด บริ ษัทจะแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวต่อท่านก่อนหรื อขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้ อมูลจากท่านภายใต้ เงื่อนไข
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
2.3

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดกฎหมาย
ท่านรับทราบว่า ในกรณี ที่มี การกระทาความผิดตามกฎหมายเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นความผิ ด ในทางแพ่ งหรื อทางอาญาหรื อ

กฎหมายอื่นใด บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลการกระทาความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยบริ ษัทจะเข้ าถึง เก็บรวบรวม เปิ ดเผย
หรื อควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
2.4

บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้ อมูลส่ วนบุคคลดังต่ อไปนีจ้ ากบุคคลภายนอก
ท่านรับทราบและยินยอมให้ บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
• ข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี อากร ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด
เพศ อายุ ทะเบียนรถยนต์ รู ปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิต หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริ ษัทอาจได้ รับจาก
สถาบันการเงิน ตัวแทน / นายหน้ าประกันภัย บริษัทประกันภัยอื่น บริษัทประกันภัยต่อ หรื อบริษัทประกันภัยต่อช่วง เป็ นต้ น
• ข้ อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด บริษัทอาจรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลสุขภาพของท่าน
จากโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรื อบุคลากรทางการแพทย์
• ข้ อมูลตรวจคนเข้ าเมือง บริ ษัทอาจได้ รับข้ อมูลของท่านจากหน่วยงานรัฐ หรื อสถานกงสุล เช่น ข้ อมูลประจาตัวประชาชน
ข้ อ มู ล หนัง สื อ เดิ น ทาง ข้ อ มู ล ตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ท่ า นเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการด าเนิ น การ
เรื่ องประกันภัยการเดินทางของท่าน เพื่อประโยชน์ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ประเภทของข้ อมูลอาจแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละประเทศ
บริ ษั ท ขอแจ้ งให้ ท่ า นทราบว่ า เพื่ อ ป้ องกัน และรั ก ษาความปลอดภัย ของบุค คลทั่ว ไป และเพื่ อปกป้ องผลประโยชน์ ได้ เสี ย

ของบริ ษัท บริ ษัทได้ ติดตั ้งกล้ องวงจรปิ ดเพื่อความปลอดภัยภายในบริ เวณบริ ษัท บริ ษัทหรื อผู้ให้ บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกที่บริ ษัท
จัดหาอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้ อมูลจากภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหวของท่านและข้ อมูล ส่วนบุคคลที่ท่านใช้ และเข้ ามาในบริเวณ
พื ้นที่ของบริษัท

3.

ข้ อมูลที่บริษัทประมวลผล
บริ ษัทประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทรวบรวมจากท่านโดยตรงหรื อเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก

ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2. ในการให้ บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรื อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บริษัทใช้ ขนตอนการตั
ั้
ดสินใจอัตโนมัติที่จะประมวลผลข้ อมูลของท่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี เช่น บริษัทอาจประเมิน
ข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการให้ บริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรื ออื่นๆ ท่านอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเจ้ าหน้ าที่
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
4.

วัตถุประสงค์ และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลของท่ าน
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
• เพื่อจัดส่ง นาเสนอ หรื อประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลเกี่ยวกับการให้ บริ การของบริษัทตามที่ท่านสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ น ทางโซเชียลมีเดีย ทางอีเมล์ หรื อทางโทรศัพท์ เป็ นต้ น
• เพื่ อให้ บริ การช่องทางการสื่อสารทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เช่น เพื่ อให้ ท่ านสามารถเข้ าถึ งเนื อ้ หาในเว็บไซต์ แอปพลิ เคชัน หรื อ
แพลตฟอร์ มสื่อสังคมออนไลน์ หรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นการเฉพาะ โดยอาจประมวลผลหรื อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เพื่อจัดทาให้ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่อสังคม
ออนไลน์เหล่านัน้ ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ รวมถึงการประเมินหรื อดาเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์
แอปพลิเคชัน หรื อแพลตฟอร์ มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านัน้ หรื อผลิตภัณฑ์และ/ หรื อบริ การ การแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ การแนะนา
ผลิตภัณฑ์และ/ หรื อบริการที่เกี่ยวข้ อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
• เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัท
• เพื่ อพิ จารณา ประมวลผล ทดสอบ หรื อวิเคราะห์ ความสนใจของท่านเพื่อส่ งเสริ ม พัฒ นา และปรั บปรุ งการให้ บ ริ การ
ของบริษัทให้ ตอบสนองกับความสนใจและความต้ องการของท่านอย่างสูงสุด
• เพื่อฝึ กอบรม ควบคุม หรื อรับประกัน พนักงานและคุณภาพที่อาจเกี่ยวข้ องกับการประสานงาน หรื อการติดต่อผ่านช่องทาง
ต่างๆ กับท่าน
• เพื่อจัดการ แก้ ปัญหา ซักถาม และวิเคราะห์ ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นจากการให้ บริการของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อความจาเป็ นเท่านัน้
• เพื่อจัดการ ตอบคาถาม หรื อตอบรับ การติดต่อสื่อสาร การร้ องเรี ยนการใช้ บริการ หรื อการแสดงความคิดเห็นจากท่าน
• เพื่อชี ้แจง บอกกล่าว หรื อแจ้ งให้ ทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการของบริษัท
• เพื่ อตรวจสอบ ปกป้ อง หรื อป้ องกัน การกระท าใดอันไม่ ถูกต้ อง การละเมิ ด การประพฤติผิด หรื อการฝ่ าฝื น กฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ และเงื่อนไขอื่นใดของบริษัท
• เพื่อส่งเสริม หรื อประชาสัมพันธ์ในการเข้ าร่วมกิจกรรมโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใดภายใต้ เงื่อนไขของบริษัท
• เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษัท

บริ ษัทอาจต้ องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง) ในกรณีของข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รวมทัง้ (1) ข้ อมูลที่เปิ ดเผยเชือ้ ชาติหรื อเผ่าพันธุ์ดัง้ เดิม ความเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรื อปรัชญา หรื อความเป็ นสมาชิกของสหภาพ (ii) ข้ อมูลทางชีวภาพและยีน และ(iii) ข้ อมูลเกี่ยวกับ
สุข ภาพ รสนิ ย มทางเพศ บริ ษั ท ประมวลผลข้ อ มูล ไม่ ว่ า (i) เพราะบริ ษั ท ได้ รับ ความยิ น ยอมของท่ า นที่ จ ะด าเนิ น การดังกล่ า วหรื อ
(ii) เพราะบริษัทต้ องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้ หรื อเพื่อปกป้องประโยชน์
ได้ เสียของบริษัท
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลเมื่อบริ ษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้ อมูล ส่วนบุคคลที่ มีค วามอ่อนไหวของท่ านเมื่อท่ านได้ ให้ ความยิ นยอม ท่านอาจเพิ ก ถอนความยิ นยอมได้ ณ เวลาใดๆ โดยติ ดต่ อ
เจ้ า หน้ า ที่ ค้ ุ ม ครองข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คล หากท่ า นเพิ ก ถอนความยิ น ยอม บริ ษั ท ยัง อาจต้ อ งประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายหรื อเพื่อปกป้องประโยชน์ได้ เสียของบริ ษัท ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะอธิบายให้ ท่านทราบในเวลาที่ มีการเพิกถอนความยินยอมว่า
ข้ อมูลใด ทีบ่ ริษัทยังคงมีหน้ าที่ในการเก็บรวบรวมหรื อประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้ องหรื อเป็ นไปในทานอง
เดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้ น รวมทัง้ วัตถุประสงค์ในการทาการวิจัย ทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรื อวิทยาศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการจัดเก็บข้ อมูล (archives) เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่เป็ นไปได้ บริ ษัทจะไม่ใช้ ข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนได้ เพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้ างต้ น หรื อ บริษัทจะดาเนินการตามขันตอนเพื
้
่อจากัดขอบเขตของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษัทจะใช้ ในการทาการวิจยั หรื อจัดเก็บ
ข้ อมูลสารอง รวมทัง้ บริษัทอาจใช้ ข้อมูลนามแฝง (pseudonymous) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.

ผู้รับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการทาให้ มนั่ ใจถึงการป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ บริ ษัทพยายามที่จะจากัดการเข้ าถึง
ข้ อ มูลส่ ว นบุค คลให้ แก่ บุ ค คลที่ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งเข้ า ถึ งข้ อ มูลดังกล่ าวเพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ที่ มี อ ยู่ พนัก งาน บุค ลากรของบริ ษั ท
บริษัทในเครื อ พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัท รวมทังบุ
้ คคลภายนอกที่มีสญ
ั ญาให้ บริการแก่บริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ นและคู่สญ
ั ญาอื่นๆ ทีก่ ระทาในนามบริษัท จะเป็ นผู้ได้ รับและเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านันเท่
้ าที่จาเป็ นเพื่อประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้ บริการแก่ท่านและเพื่อปกป้อง
ส่วนได้ เสียของบริ ษัทเท่านัน้ และตกลงที่จะป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ การเข้ าถึงหรื อการเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุ ญาต
ท่านอาจติดต่อเจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้ บริ การที่ บริ ษัทจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านให้ ทราบ บริษัทอาจเปิ ดเผยข้ อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ให้ แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ ลบข้ อมูลของท่านออกจากบริษัท ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
บริษัทอาจให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่ บริ ษัทอื่นใดหรื อหน่วยงานใดๆ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ที่กากับดูแลการให้ บริการ หรื อหน่วยงานกากับดูแลบริษัท (เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หรื อหน่วยงานที่บริ ษัท เป็ นสมาชิก (เช่น สมาคมประกันวินาศภัย ไทย) หน่วยงานราชการที่ควบคุมในเรื่ อง การตรวจคนเข้ าเมือง ภาษี
ความมั่น คงของชาติ แ ละอาชญากรรมตามที่ ก ฎหมายก าหนด เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท หรื อ การด าเนิ น การกิ จ กรรมร่ ว มกั น
การเดินทาง การจัดงานร่วมกัน การเชื่อมโยง/เกี่ยวข้ องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และการวิจยั

นอกจากนี ้ ท่านตกลงยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บริ ษัทในเครื อ หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
ของบริ ษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการกิจการของบริ ษัท หรื อเพื่อการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อปกป้องประโยชน์ได้ เสียหรื อสิทธิ
โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริษัท หรื อประกาศที่บริษัทจะกาหนดเป็ นกรณีๆ ไป
6.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ

บริ ษัทอาจโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที่จาเป็ น ทัง้ นี ้
ท่านตกลงและยินยอมให้ บริษัทส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรื อหน่วยงานที่อยูใ่ นประเทศอื่น หรื อภายใต้
เขตอานาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้ อมูล ส่วนบุคคลในประเทศนัน้ อาจถึงเกณฑ์ ห รื อไม่ถึงเกณฑ์ มาตรฐาน
ของกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัย
ของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
7.

ระยะเวลาการเก็บข้ อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ กรอบระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อเจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
8.

สิทธิของท่ าน
ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีรวมทังสิ
้ ทธิในการขอให้ แก้ ไขข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน
• สิทธิในการขอสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านอาจส่งให้ บคุ คลภายนอกหรื อขอให้ บริษัทส่งโดยตรง
• สิทธิทจี่ ะคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื่นใด
• สิทธิที่จะขอให้ ลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจาเป็ น สาหรับวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บ รวมทังสิ
้ ทธิที่จะจากัด
ขอบเขตการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ ลบได้
• สิทธิขอให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลได้
• สิทธิร้องขอให้ บริษัทดาเนินการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันถู
้ กต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
• สิทธิที่จะร้ องเรี ยนกับหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีทที่ ่านเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิท่าน

ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิของท่านจะต้ องอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบที่บริษัทกาหนด ซึง่ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริ ษัทกาหนด โดยในการใช้ สิทธิ
ข้ างต้ น ท่านจะต้ องส่งคาร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดที่กาหนดในข้ อ 11.
ของประกาศฉบับนี ้ และการพิจารณาคาร้ องดังกล่าวเป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทแต่เพียงผู้เดียว คาวินิจฉัยของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับคาร้ องขอ
ใช้ สิทธิของท่านถือเป็ นที่สดุ
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ท่านขอให้ บริ ษัท ลบ ทาลาย จากัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้
ชัว่ คราว แปลงข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ หรื อถอนความยินยอม อาจทาให้ เกิดข้ อจากัดกับบริษัท
ในการทาธุรกรรมหรื อให้ บริการแก่ท่านได้

9.

การเพิกถอนความยินยอม
หากท่านไม่ประสงค์ให้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอน

ความยินยอมได้ โดยการทาคาร้ องแจ้ งมายังเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
ทังนี
้ ้ การเพิกถอนความยินยอมข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไข ข้ อกาหนด ประกาศ หรื อระเบียบที่กาหนด
ในกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทกาหนด
10.

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนีไ้ ม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็ นการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ประกาศ ระเบียบ หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงๆ ใด บริ ษัทจะประกาศในเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ที่ https://pdpa.kpi.co.th/privacy ซึ่ ง การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วจะมี ผ ลทั น ที เ มื่ อ มี ก ารประกาศลงในเว็ บ ไซต์
และท่านรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ ไขทุกประการ ท่านควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียด
ของนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศในเว็บไซต์เป็ นประจา
11.

การติดต่ อบริษัท
หากท่านประสงค์จะใช้ สิทธิตามที่กาหนดในข้ อ 8. หรื อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล

โปรดติดต่อบริษัทหรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
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โทรศัพท์ ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ (KPI Contact Center) 0 2624 1111
เว็บไซต์

www.kpi.co.th

เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (DPO)
ที่อยู่
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