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คำแถลงว่ ำด้ วยควำมเป็ นส่ วนตัวของชับบ์
บริ ษั ท ชับ บ์ ส ามัค คี ป ระกัน ภัย จากัด (มหาชน) (“ชับ บ์ ” หรื อ “เรา”) เก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และเก็ บ รั กษาข้ อมูล ส่ว นบุค คลของท่า นตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล”)
เราเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมูลสุขภาพ) เมื่อท่านสมัคร เปลี่ยนแปลงแก้ ไข หรื อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกั บเรา
หรือเมื่อเราดาเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้ องสินไหมทดแทน
เราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประเมินใบคาขอเอาประกันภัยของท่าน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการแก่ทา่ น รวมถึงบริหารจัด การ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริ การ เพื่อจัดการการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึน้ ภายใต้ ก รมธรรม์และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎระเบียบ หากท่านไม่ให้
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการให้ แก่ทา่ น หรือตอบสนองต่อการเรียกร้ องสินไหมทดแทนได้
ข้ อมูลส่วนบุคคลนีอ้ าจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อและการยืนยันตัวบุคคล รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยง
ส่วนบุคคล (เช่น อายุ สุขภาพ รายละเอียดของทรัพย์สิน และประวัติการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนของท่าน) รายละเอียดทางการเงิน และรายละเอี ยดเกี่ยวกับ
การเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงที่เรารับประกัน ภัย บริ การที่เราให้ แก่ทา่ น หรื อการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนที่ท่านแจ้ งเข้ ามา เราจะเก็บ
รักษาข้ อมูลส่วนบุคคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจาเป็ นตามวัถตุประสงค์ซงึ่ เราได้ รับข้ อมูลนันมา
้
เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวและที่เกี่ ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงผู้รับจ้ างและ
ผู้ให้ บริ การที่เราเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ บริ การแก่เราหรื อดาเนินการในกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างในนามของเรา (เช่น ผู้ประเมินวินาศภัย ผู้ตรวจสอบการ
เรี ยกร้ องสินไหมทดแทน ผู้จดั การเกี่ยวกับการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน ผู้ให้ บริ การด้ านการบริ หารจัดการที่เป็ นบุคคลภายนอก และผู้ให้ คาปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญ ซึง่ รวมถึงแพทย์และผู้ให้ บริการทางการแพทย์อื่น ๆ) บริษัทอื่น ๆ ในกลุม่ ชับบ์ ผู้รับประกันภัยรายอื่นและผู้รับประกันภัย ต่อของเรา และหน่วยงานของ
รัฐ (ซึง่ มีกฎหมายกาหนดให้ เราต้ องปฏิบตั ิตาม) บุคคลภายนอกเหล่านี ้อาจอยูภ่ ายนอกราชอาณาจักรไทย
ในบางครัง้ บางคราว เราอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้ อเสนอหรื อข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเราที่คณ
ุ อาจมี ความ
สนใจ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้ อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเรา (Data Protection Officer
(“DPO”))
เราประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหลักว่า การประมวลข้ อมูลมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้ วยกฎหมายของเราเป็ น
พื ้นฐาน เพื่อปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตามกฎหมายหรื อเพื่อเข้ าทาหรื อปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน เว้ นแต่ในบางกรณีที่เราจะจาเป็ นต้ องขอความยินยอมจากท่าน ใน
กรณี ที่ท่านให้ ความยินยอม ความยินยอมนัน้ ยังคงมีผลตามกฎหมายจนกว่าท่า นเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงความยินยอม โดยท าเป็ นหนังสือแจ้ งมายัง
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเรา (DPO) หากท่านเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงความยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือ
การบริการให้ แก่ทา่ น หรือตอบสนองต่อการเรียกร้ องสินไหมทดแทนได้
ท่านมีสิทธิ ตามพรบ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการเข้ าถึงหรื อการได้ รับข้ อมูลของท่าน การแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดใด ๆ ในข้ อมูลของท่าน การลบข้ อมูลของท่าน การจากัดหรือการคัดค้ านการใช้ ข้อมูลของท่าน และการยื่นข้ อร้ องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล
นี่คือคาอธิบายโดยย่อว่าเราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมท่ านสามารถอ่านได้ จากนโยบายความเป็ นส่วนตัว (Master
Privacy Policy) ได้ ที่นี่ https://www.chubb.com/th-th/footer/privacy-policy.aspx
ท่านสามารถขอสาเนานโยบายความเป็ นส่วนตัว (Master Privacy Policy) จากเราได้ ตลอดเวลา โดยติดต่อมาที่เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของเราที่ dpo.th@chubb.com หรือเขียนจดหมายมาที่ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย ตังอยู
้ ท่ ี่ 2/4 อาคารชับบ์ ชันที
้ ่ 12 โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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