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คําแถลงว่ าด้ วยความเป็ นส่ วนตัวของเอซ
บริ ษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวร์ รันซ์ จํากัด (สาขาประเทศไทย) (“เอซ” หรื อ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และเก็บรักษาข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล”)
เราเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึงอาจรวมถึงข้ อมูลสุขภาพ) เมือท่านสมัคร เปลียนแปลงแก้ ไข หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
กับเรา หรือเมือเราดําเนินการเกียวกับการเรียกร้ องสินไหมทดแทน
เราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือประเมินใบคําขอเอาประกันภัยของท่าน เพือเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริ การแก่ท่าน รวมถึงบริ หาร
จัดการผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการ เพือจัดการการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนทีอาจเกิดขึนภายใต้ กรมธรรม์และเพือวัตถุประสงค์ด้านกฎระเบียบ หาก
ท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ เรา เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรื อบริ การให้ แก่ท่าน หรือตอบสนองต่อการเรี ยกร้ องสินไหม
ทดแทนได้
ข้ อมูลส่ว นบุคคลนีอาจรวมถึงรายละเอีย ดการติดต่ อและการยืนยันตัวบุคคล รายละเอียดของกรมธรรม์ ประกันภัย รายละเอีย ดเกี ยวกับ
ความเสียงส่วนบุคคล (เช่น อายุ สุขภาพ รายละเอียดของทรั พย์สิน และประวัติการเรียกร้ องสินไหมทดแทนของท่าน) รายละเอียดทางการเงิน และ
รายละเอียดเกียวกับการเรียกร้ องสินไหมทดแทน ซึงเกียวข้ องกับความเสียงทีเรารับประกันภัย บริ การทีเราให้ แก่ท่าน หรื อการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนที
ท่านแจ้ งเข้ ามา เราจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคคลของท่านตราบเท่าทีมีความจําเป็ นตามวัถตุประสงค์ซึงเราได้ รับข้ อมูลนันมา
เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ านต่อบุค คลภายนอกเพือวัตถุประสงค์ดังกล่าวและทีเกียวข้ องกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึ งผู้รับ
จ้ างและผู้ให้ บริ ก ารทีเราเข้ า ทํา สัญ ญาเพื อให้ บริ การแก่ เราหรื อดํา เนินการในกิ จกรรมทางธุรกิจบางอย่ างในนามของเรา (เช่น ผู้ประเมินวิ นาศภัย ผู้
ตรวจสอบการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน ผู้จัดการเกียวกับการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน ผู้ให้ บริ การด้ านการบริ หารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอก และผู้ให้
คําปรึกษาทีมีความเชียวชาญ ซึงรวมถึงแพทย์และผู้ให้ บริ การทางการแพทย์อืน ๆ) บริษัทอืน ๆ ในกลุ่มชับบ์ ผู้รับประกันภัยรายอืนและผู้รับประกันภัย
ต่อของเรา และหน่วยงานของรัฐ (ซึงมีกฎหมายกําหนดให้ เราต้ องปฏิบตั ิตาม) บุคคลภายนอกเหล่านีอาจอยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทย
ในบางครังบางคราว เราอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือส่งข้ อเสนอหรือข้ อมูลต่าง ๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ ก ารของเราทีคุณอาจมี
ความสนใจ หากท่านไม่ประสงค์ทีจะรับข้ อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรมายังเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเรา (Data Privacy
Officer (“DPO”))
เราประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหลักว่า การประมวลข้ อมูลมีความจํา เป็ นเพือประโยชน์ ทางธุรกิจโดยชอบด้ วยกฎหมายของ
เราเป็ นพืนฐาน เพือปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามกฎหมายหรื อเพือเข้ าทําหรือปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน เว้ นแต่ในบางกรณีทีเราจะจําเป็ นต้ องขอความยินยอม
จากท่ าน ในกรณี ทีท่านให้ ความยินยอม ความยินยอมนันยังคงมีผ ลตามกฎหมายจนกว่าท่านเพิก ถอนหรื อเปลี ยนแปลงความยินยอม โดยทํา เป็ น
หนังสือแจ้ งมายังเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเรา (DPO) หากท่านเพิกถอนหรื อเปลียนแปลงความยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือการบริการให้ แก่ทา่ น หรือตอบสนองต่อการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนได้
ท่า นมีสิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึงรวมถึงการเข้ า ถึงหรื อการได้ รับข้ อ มูลของท่าน การ
แก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาดใด ๆ ในข้ อมู ล ของท่ า น การลบข้ อ มู ลของท่า น การจํา กัด หรื อการคัด ค้ า นการใช้ ข้อ มูล ของท่ าน และการยืนข้ อ ร้ องเรี ย นไปยัง
คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
นีคือคําอธิบายโดยย่อว่าเราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่า งไร สํา หรับข้ อมูลเพิมเติมท่านสามารถอ่านได้ จากนโยบายความเป็ นส่วนตัว
(Master Privacy Policy) ได้ ทนีี https://www.chubb.com/th-th/footer/ace-privacy-policy.aspx
ท่านสามารถขอสําเนานโยบายความเป็ นส่วนตัว (Master Privacy Policy) จากเราได้ ตลอดเวลา โดยติดต่อมาทีเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของเราที dpo.th@chubb.com หรื อเขีย นจดหมายมาที บริ ษัท เอซ ไอเอ็น เอ โอเวอร์ ซีส์ อิ นชัวร์ รันซ์ จํากัด (สาขาประเทศไทย) ตังอยู่ที 399
อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชัน 30 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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