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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเอซ
การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเอซ
ทีบริ ษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จํากัด (สาขาประเทศไทย) (“เอซ” “เรา”) เรามีการเก็บรวมรวมและใช้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลเกียวกับบุคคลต่าง ๆ ซึงรวมถึงผู้เอาประกันภัย ผู้ทีเรี ยกร้ องสิทธิ หรื อคู่ค้าทางธุรกิจ (“ท่าน”) อยู่แล้ วซึงเราตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของเราในการดูแลจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านด้ วยความระมัดระวัง เพือให้ มีความปลอดภัยและเป็ นไปตาม
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลทีใช้ บงั คับ
นโยบายนีทํางานอย่ างไร
วัตถุประสงค์ของนโยบายนีคือเพื อให้ คําอธิบายทีชัดแจ้ งว่า เมือใด เพราะอะไร และด้ วยวิธีการอย่างไรทีเราเก็บรวบรวม
และใช้ ข้อมูลทีเกียวข้ องกับท่านซึงสามารถระบุตวั บุคคลของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม (“ข้ อมูลส่วนบุคคล”)
สําคัญ
กรุ ณาอ่านนโยบายนีด้ วยความระมัดระวัง นโยบายนีให้ ข้อมูลทีสําคัญถึงการทีเราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลและอธิบายถึงสิทธิ
ตามกฎหมายของท่าน นโยบายนีไม่ได้ มี ขนเพื
ึ อยกเลิกข้ อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อสัญญาใด ๆ ทีท่านมีกับเรา หรื อเพื อ
ยกเลิกสิทธิทีท่านอาจมีตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลทีใช้ บงั คับ
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ใครคือผู้รับผิดชอบในการดูแลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
บริ ษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวร์ รันซ์ จํากัด (สาขาประเทศไทย) จะเป็ นผู้รับ ผิดชอบหลักในการดูแลข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่าน (ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน)
ในกรณี ทีข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ถกู ส่งไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลรายอืน (เช่น ผู้รับประกันภัยต่อ) ผู้ควบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลรายแรกจะแจ้ งให้ ท่านทราบถึงผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลรายอืน ๆ ซึงได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือให้ ท่าน
สามารถติดต่อบุคคลนันเกียวกับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลนัน ตามทีเราปฏิบตั ใิ น ข้ อ 6 ของนโยบายนี
ท่านควรทราบว่า ถึงแม้ ว่าเราเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้ อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บอยู่ใน
ฐานข้ อมูลซึงสามารถเข้ าถึงได้ โดยบริ ษัทอืนทีอยู่ในกลุ่มชับบ์ เมือบริ ษัทในกลุ่มชับบ์เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริ ษัทใน
กลุม่ ชับบ์จะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่าง ๆ ทีได้ กําหนดไว้ ในนโยบายนี

2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลอะไรบ้ างทีเราเก็บรวบรวม
ผู้มุ่ งหวังและผู้เอาประกันภัย เพือทีจะพิจารณารับประกันภัยและบริ หารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย เราเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเกียวกับผู้มุ่งหวัง ผู้ถือกรมธรรม์ และบุคคลทีเกียวข้ อง ซึงอาจรวมถึงข้ อมูลเกียวกับข้ อเสนอทีได้ รับก่อนหน้ านี ประวัติ และ
ข้ อมูลติดต่อของผู้มุ่งหวัง ผู้ถือกรมธรรม์ หรือตัวแทนของบุคคลเหล่านัน และข้ อเท็จจริงทีเกียวข้ องกับการประเมินความเสียงและ
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การบริ หารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ม่งุ หวังหรื อผู้ถือกรมธรรม์อาจเป็ นบุคคลธรรมดา บริ ษัท หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
ระดับ และประเภทของข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คลที เราเก็ บ รวบรวมและใช้ นันมี ค วามหลากหลายซึงขึนอยู่ กับ ประเภทของกรมธรรม์
ประกันภัยทีสมัครทําประกันหรื อทีได้ ทําประกันภัย และอาจรวมถึงข้ อมูลของบุคคลอืนทีถูกพิจารณาว่าเป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์
ในบางสถานการณ์ เรามีความจําเป็ นทีจะต้ องเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลเกียวกับ
สุขภาพ หรื อประวัติอาชญากรรม เราจํ าเป็ นต้ องกําหนดข้ อยกเว้ นตามกฎหมายในการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของ
ท่าน – ดูรายละเอียดเพิมเติมใน ข้ อ 5
ถ้ าท่า นเป็ นผู้เอาประกันภัย ท่านอาจจะต้ องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เราเป็ นครังคราว ตัวอย่างเช่ น
บุคคลภายนอกทีได้ รับบาดเจ็บที เกียวข้ องกับการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนภายใต้ กรมธรรม์ประกันความรับผิด เมื อใดก็ตามที
สามารถทําได้ ท่านควรดําเนินการแจ้ งแก่บุคคลภายนอกว่าท่านจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของเขาเหล่านันให้ แก่เราทราบ โดยระบุ
ว่าเอซเป็ นผู้รับประกันภัยของท่าน เราจะดําเนินการเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของเขาเหล่านันตามนโยบายนี
ผู้ทีเรี ยกร้ องสิทธิ หากท่านกําลังเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย เราจะเก็บรวบรวมรายละเอียด
การติดต่อเบืองต้ นพร้ อมกับ ข้ อมูลเกียวกับลักษณะของการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนและการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนใด ๆ ก่อน
หน้ า นีของท่ าน ถ้ าท่านเป็ น ผู้เอาประกันภัย เราจํ าเป็ นจะต้ องตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ป ระกันภัยที ท่ านได้ รับการ
ประกันภัยและประวัติการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน เราอาจจํ าเป็ นจะต้ องเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว
โดยขึนอยู่กับลักษณะของการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน เช่น รายละเอียดของข้ อมูลการบาดเจ็บทีท่านอาจได้ รับการบาดเจ็บจาก
อุบตั เิ หตุ
คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ ามาติดต่ อ หากท่านเป็ นคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลการติดต่อทางธุรกิจของท่าน
เราอาจเก็บรวมรวบข้ อมูลเกียวกับความชํานาญและประสบการณ์ในวิชาชีพของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดการติดต่อ
ของท่านหากท่านเข้ ามาเยียมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบีย นเพือรับ ข่า วสาร หรื อเข้ าร่ วมงานของเรางานใดงานหนึง ถ้ าเราเก็บ
รวบรวมข้ อมูลทีสามารถระบุตัวตนได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะดําเนินการอย่างชัดแจ้ งเมือเราเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล
และจะอธิบายว่าเราประสงค์ทีจะดําเนินการกับข้ อมูลนันอย่างไร
สําหรับข้ อมูลเพิมเติมในเรื องข้ อมูลอะไรบ้ างทีเราเก็บรวบรวม ท่านสามารถดูได้ ทีเอกสารแนบท้ าย 1
3. เราเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเมือไหร่
ผู้ม่ ุงหวังและผู้เอาประกันภัย

 เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลจากท่านโดยตรงเมือท่านสมัครทําประกันภัย
 เราอาจจะได้ รั บข้ อมู ล เกี ยวกับ ท่า นจากนายหน้ า ประกันภัย นายจ้ า งของท่าน สมาชิก ในครอบครัวของท่ าน หรื อ
บุคคลภายนอกอืนใดทีอาจสมัครทําประกันภัยให้ แก่ท่านหรื อให้ ผลประโยชน์แก่ทา่ น
 เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับท่านจากแหล่งอืน ๆ ซึงเราเชือว่ามีความจําเป็ นในการบริหารจัดการการพิจารณารับ
ประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพือให้ เหมาะกับความเสียงอันเกียวข้ องกับกรมธรรม์และ/หรื อการช่วยป้องกันการก่อ
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อาชญากรรมทางการเงิน แหล่งอืนเหล่านีอาจรวมถึงทะเบียนสาธารณะและฐานข้ อมูลทีบริหารจัดการโดยผู้ให้ บริการ
ข้ อมูลอ้ างอิงเกียวกับสินเชือ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการขนส่งทางบก และกรมสรรพากร และองค์กรทีมีชือเสียงอืน
ๆ
ผู้ทเรี
ี ยกร้ องสิทธิ

 เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลจากท่านเมือท่านได้ แจ้งเราถึงการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน ท่านอาจเรียกร้ องสินไหมทดแทนกับ
เราโดยตรงหรื อผ่า นทางผู้แ ทนของท่าน หรื อผ่านทางนายหน้ าของท่าน หรื อหนึงในผู้แทนของเราที มี หน้ าที บริห าร
จัดการด้ านสินไหมทดแทนในนามของเรา
 เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับท่าน หากการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนเกิดจากบุคคลอืนผู้ซงมี
ึ ความสัมพันธ์ใกล้ ชิด
กับท่านหรื อมีความเกียวข้ องกับการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน ตัวอย่างเช่น ถ้ าผู้ถือกรมธรรม์เป็ นนายจ้ างของท่าน หรื อ
ท่านเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องกับการเรียกร้ องสินไหมจากบุคคลภายนอก
 เราอาจได้ รับข้ อมูลจากทนายความของท่าน (หรื อกระทําการในนามของนายจ้ างของท่าน)
 เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งอืนทีซึงเราเชือว่ามีความจําเป็ นเพื อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้ องของการ
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนและ/หรื อการต่อต้ านอาชญากรรมทางการเงิน ซึงอาจรวมถึงการค้ นหาข้ อมูลจากทะเบียน
สาธารณะ สือสังคมออนไลน์ (Social media) และแหล่งออนไลน์ อืน ๆ ผู้ให้ บ ริ การข้ อมูลอ้ างอิงเกี ยวกับ สินเชื อและ
องค์กรทีมีชือเสียงอืน ๆ
คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ ามาติดต่ อ

 เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับ ท่าน หากท่านหรื อบริ ษัทของท่านให้ ข้อมูลการติดต่อหรื อข้ อมูลอืนของท่านแก่เราที
เกียวข้ องกับการทํางานร่วมกับเรา ไม่วา่ ทางตรงในฐานะคู่คา่ ทางธุรกิจหรื อในฐานะตัวแทนของบริษัทของท่าน
 เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับท่าน หากท่านเข้ าร่วมการประชุม งาน หรื อการสัมมนาทีเราจัดขึน หรื อติดต่อเราผ่าน
ทางเว็บไซต์ของเรา หรื อลงทะเบียนเพือรับจดหมายข่าวหรื อบริ การข่าวสารจากเรา
 เราอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลสาธารณะอืน ๆ (ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของนายจ้ างของท่าน) ทีซึงเราเชือว่ามี
ความจําเป็ นทีจะช่วยในการจัดการบริ หารความสัมพันธ์ของเรากับคู่ค้าทางธุกจิ ของเรา

4. เราใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเพืออะไร
ผู้ ม่ ุ งหวังและผู้ เ อาประกั น ภั ย หากท่านคือ ผู้มุ่งหวังหรื อผู้เอาประกันภัย เราจะใช้ ข้อมู ลส่วนบุ คคลของท่ า นเพื อ
พิจารณาคําขอทําประกันภัย กําหนดและประเมินความเสียง และออกกรมธรรม์แก่ท่านซึงขึนอยู่กบั ข้ อตกลงและเงือนไขทีใช้ บงั คับ
ได้ หากเราได้ ออกกรมธรรม์ให้ ท่าน เราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือบริ หารจัดการกรมธรรม์ของท่าน จัดการกับคําถามของ
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ท่าน และจัดการขันตอนการต่ออายุกรมธรรม์ เราจะยังใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสํ าหรั บวัตถุประสงค์ ด้านการกํา กับ ดูแลที
เกียวข้ องกับหน้ าทีตามกฎหมายและการกํากับดูแลของเราในฐานะผู้ให้ การประกันภัย
ผู้ทีเรี ยกร้ องสิทธิ หากท่านเป็ นผู้ทีเรียกร้ องสิทธิ เราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการประเมินความเหมาะสมของ
การเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนของท่านและความเป็ นไปได้ ในการจ่ายสินไหม เราอาจมีความจําเป็ นในการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านในการประเมินความเสี ยงเกียวกับความเป็ นไปได้ ในการฉ้ อโกง หากท่านเป็ นผู้เอาประกันภัยเราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านทีเกียวข้ องกับการเรียกร้ องสินไหม เพือใช้ ในกระบวนการแจ้ งต่ออายุกรมธรรม์ และความเป็ นไปได้ ในอนาคตในการสมัครทํา
ประกันภัย
คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ ามาติดต่ อ หากท่านเป็ นคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือบริ หารจัดการ
ความสัม พัน ธ์ ของเรากับ ท่ าน รวมถึ ง การส่ งสื อการตลาดให้ แก่ท่าน (ซึงเราได้ รับ อนุญ าตตามสมควร) และเชิญ ชวนท่านเข้ า
ร่ วมงานต่าง ๆ ในส่วนที เกียวข้ องเราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือส่งหรื อร้ องขอการส่งมอบบริ การต่าง ๆ และบริ หารและ
จัดการการติดต่อของเรากับท่านหรือกับนายจ้ างของท่าน หากท่านเป็ นผู้เข้ ามาติดต่อ โดยปกติเราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพือลงทะเบียนในพืนทีบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา สอบถามข้ อมูลเพิมเติม เผยแพร่เอกสารอ้ างอิงต่าง ๆ ทีได้ รับการร้ องขอ หรือ
เชิญชวนท่านมางานต่าง ๆ ของเรา
การวิเคราะห์ ข้อมูล เราวิเคราะห์ข้อมูลในระบบและฐานข้ อมูลที หลากหลายของเราอย่างสมําเสมอ เพือช่วยพัฒนา
วิธีการในการดําเนินธุรกิจของเรา เพือให้ บริ การทีดีขึนและเพือปรับปรุ งความถูกต้ องแม่นยําของความเสียงและแบบจําลอง อืน
ๆ ทีเกียวกับสถิติการประกันภัยของเรา เราใช้ มาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวโดยการรวบรวมและการไม่เปิ ดเผย
ตัวตนขอบเขตของข้ อมูลก่อนการอนุญาตให้ นําข้ อมูลไปใช้ ในการวิเคราะห์ ในกรณีทีเหมาะสม
5. การคุ้มครองความเป็ นส่ วนตัวของท่ าน
เราจะทํ า ให้ มั นใจว่ า เราจะใช้ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นสํ า หรั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ที ได้ กํ า หนดไว้ ใน ข้ อ 4 และใน
เอกสารแนบท้ าย 2 เท่านัน หากเราแน่ใจว่า

 ท่านได้ ให้ ความยินยอมแก่เราในการใช้ ข้อมูลเพื อการนัน
 การทีเราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจําเป็ นเพื อทําสัญ ญาหรื อดําเนินการเพื อทีจะทําสัญ ญากับท่า น
(ตัวอย่างเช่น เพือบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน)
 การที เราใช้ ข้อมูล ส่ วนบุ ค คลของท่า นมี ค วามจํา เป็ น เพื อปฏิ บ ัติต ามหน้ าที ตามกฎหมายหรื อกฎระเบี ย บที
เกียวข้ องที เรามี อยู่ (ตัวอย่า งเช่น เพื อปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบต่ าง ๆ ของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.))
 การทีเราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจําเป็ นเพื อสนับสนุน 'ประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมาย' ทีเรามีในการ
ดําเนินธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น เพื อพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ของเรา หรื อเพื อดําเนินการวิเคราะห์ชุดข้ อมูลต่าง ๆ ของเรา)
ภายใต้ เงือนไขว่าการใช้ นนจะดํ
ั
าเนินการอย่างเหมาะสมตลอดเวลาและเคารพต่อสิทธิความเป็ นส่วนตัวของท่าน
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ก่ อนที เราจะเก็ บรวบรวมและ/หรื อใช้ ข้ อมู ล ส่ วนบุ คคลที มี ความอ่อ นไหว ใด ๆ เราจะกํ าหนดข้ อยกเว้ นที ชอบด้ วย
กฎหมาย ซึงจะอนุญ าตให้ เราใช้ ข้อมูลเหล่านันได้ หากข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวของท่านถูกเก็บรวบรวมในแบบฟอร์ ม
(รวมถึงบนเว็บไซต์) หรื อทางโทรศัพท์ ข้ อมูลเพิมเติมทีเกียวกับข้ อยกเว้ นอาจมีอยู่ในแบบฟอร์ มนัน โดยปกติแล้ วข้ อยกเว้ นนีจะ
เป็ นดังนี

 ความยินยอมอย่างชัดแจ้ งของท่าน (ถ้ าความยินยอมนีได้ รับการร้ องขอเฉพาะเจาะจงจากท่านในแบบฟอร์มการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเป็ นข้ อความซึงอ้างอิงถึงความยินยอมของท่าน)
 การก่อตัง การใช้ หรื อการยกขึนต่อสู้จากเราหรื อบุคคลภายนอกซึงสิทธิเรียกร้ องตามกฎหมาย หรื อ
 ข้ อยกเว้ นเฉพาะเจาะจงโดยกฎหมาย
โปรดทราบ หากท่านให้ความยิ นยอมอย่างชัดแจ้งเพื ออนุญ าตให้เราสามารถประมวลผลเกี ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที มี
ความอ่ อนไหว ของท่ าน ท่ านอาจเพิ กถอนความยิ นยอมของท่านต่อการประมวลผลนันได้ตลอดเวลา อย่า งไรก็ ตามท่านควร
ตระหนักว่า หากท่านเลื อกที จะเพิ กถอนความยิ นยอมนัน เราอาจไม่สามารถที จะให้บริ การประกันภัยแก่ท่านต่อไปได้ (และเมื อ
ท่านเพิ กถอนการให้ความยิ นยอมแก่ผู้รับประกันภัยหรื อผูร้ ับประกันภัยต่อในการใช้ข้อมูล ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ อาจจะไม่
สามารถมี ผลอยู่ต่อไปได้) นี อาจหมายถึ งกรมธรรม์ ของท่านจํ าเป็ นที จะถูกยกเลิ ก หากท่านเลื อกที จะเพิ กถอนความยิ นยอมของ
ท่ า น เราจะแจ้ งให้ ท่ านทราบเพิ มเติ ม ถึ ง ผลที อาจจะเกิ ด ขึ นตามมา รวมถึ งผลกระทบจากการยกเลิ ก (ซึ งอาจรวมถึ งความ
ยากลําบากของท่านในการหาความคุ้มครองจากที อืน) รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที เกี ยวกับการยกเลิ ก
กรุณาดูเอกสารแนบท้าย 2 เพือศึกษาเพิ มเติมเกี ยวกับข้อมูลที เราเก็บรวมรวมและใช้เกี ยวกับท่านและเหตุผลที ทําให้เรา
เชือว่ามี ความเหมาะสมที จะใช้ข้อมูลนันในกิ จกรรมต่างๆ ดังกล่าว

6. เราให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ แก่ ใครบ้ าง
เราทํางานร่ วมกับบุคคลภายนอกมากมาย เพื อทีจะช่วยจัดการธุรกิจของเราและส่งมอบบริการ บุคคลภายนอกเหล่านี
อาจมีความจําเป็ นทีจะต้ องเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นครังคราว
สําหรับผู้ม่ ุงหวังและผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกเหล่านีอาจรวมถึง

 นายหน้ าประกันภัย ผู้รับ ประกัน ภัยรายอืน/ผู้รับ ประกันภัย ต่อและ ผู้บ ริ หารจัดการที เป็ นบุค คลภายนอก ซึง
ทํางานร่ วมกับเราในการช่วยบริ หารจัดการกระบวนการพิจารณารับประกันภัยและบริ หารจัดการกรมธรรม์ของ
เรา
 ผู้ให้ บ ริ การ ทีช่วยเหลือในการบริ ห ารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับ สนุน ต่า ง ๆ
(back office system) ของเรา
 หน่วยงานกํากับดูแลของเรา ซึงรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายอืน ๆ ในประเทศไทยและทัวโลก
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 หน่วยงานและองค์กรทีทําหน้ าทีป้องกันการทุจริตในการให้ บริการทางการเงิน
 ทนายความและบริษัททีให้บริการทางวิชาชีพอืน ๆ
สําหรับผู้ทเรี
ี ยกร้ องสิทธินี อาจรวมถึง

 ผู้บริหารจัดการทีเป็ นบุคคลภายนอก ซึงทํางานร่ วมกับเราเพือช่วยบริ การจัดการกระบวนการเรี ยกร้ องสินไหม
ทดแทน
 ผู้ประเมินวินาศภัย และ ผู้เชียวชาญเกียวกับสินไหมทดแทน ซึงช่วยเราในการประเมินและบริหารจัดการสินไหม
ทดแทน
 ผู้ให้ บริ การ ซึงช่วยบริ หารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่า ง ๆ (back office
system) ของเรา
 ผู้ให้ บริการความช่วยเหลือ ซึงให้ ความช่วยเหลือแก่ท่านในกรณีทีมีเหตุเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน
 ทนายความ ซึงอาจเป็นตัวแทนตามกฎหมายสําหรับท่าน เราหรือผู้ทีเรี ยกร้ องสิทธิทีเป็ นบุคคลภายนอก
 หน่วยงานและองค์กรทีทําหน้ าทีป้องกันการทุจริตในการให้ บริการทางการเงิน
เราอาจมี หน้ าที ตามกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที จะต้ อ งให้ ข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คลของท่ า นแก่ ศ าล หน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ล
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย หรือผู้รับประกันภัยรายอืนในบางกรณี หากเราได้ ขายธุรกิจบางส่วนของเรา เราอาจจําเป็ นจะต้ องส่ง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่ผ้ ทู ีซือกิจการในธุรกิจนัน
ผู้ให้ บริการความช่ วยเหลือ เป็ นประเภทผู้ให้ บริการพิเศษซึงเราใช้ บริ การเพือให้ ช่วยเหลือท่านในกรณีทีมีเหตุฉกุ เฉิน
หรือให้ ความช่วยเหลืออืนทีเกียวกับกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภท (ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางบางประเภท)
นายหน้ าประกันภัย นายหน้ าประกันภัยจัดการและเจรจาต่อรองเกียวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
บุคคลธรรมดาหรื อบริษัท และติดต่อโดยตรงกับผู้รับประกันภัย เช่น เอซ
ผู้เชียวชาญด้ านสินไหมทดแทน ผู้เชียวชาญเหล่านีเป็ นผู้เชียวชาญเฉพาะด้ านซึงเกียวข้ องกับการเรียกร้ องสินไหม
ทดแทน ตัวอย่างเช่น การแพทย์ บัญชีนติ ิเวช การไกล่เกลีย หรื อการฟื นฟูสภาพ ซึงเอซได้ ให้ ช่วยเราในการประเมินความเหมาะสม
และมูลค่าของสินไหมทดแทน ให้ คําแนะนําในการยุติข้อร้ องเรี ยน และให้ คําปรึกษาเกี ยวกับการรักษาทีเหมาะสมแก่ผ้ ทู ีเรี ยกร้ อง
สิทธิอย่างถูกต้ อง
ผู้ควบคุมข้ อมู ล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล (เช่น บริ ษัท) ซึงมี อํานาจและหน้ าทีในการตัดสินใจเกียวกับ
การเก็บรวมรวม การใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัทของเอซซึงขายกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ท่านจะเป็ น
ผู้ควบคุมข้ อมูลของท่านและเป็ นผู้ตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากท่านอย่างไร ขอบเขตของข้ อมูลที จะถูกเก็บ
รวบรวม และวัตถุประสงค์ทีในการใช้ ข้อมูลเหล่านัน
สํานั กงาน คปภ. คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึงเป็ นหน่วยงานกํากับ
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ดูแลธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุคคล คือ คณะกรรมการคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุคคลที มีหน้ าทีกํากับดูแลการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศไทย
ผู้ม่ ุ งหวังและผู้ เอาประกันภัย เราใช้ คํานีเพื ออ้ างอิงถึงผู้มุ่งหวัง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรายบุคคล หรื อ ผู้ทีเคยถือ
กรมธรรม์ประกันภัยรายบุคคล รวมถึงบุคคลใดทีรับประโยชน์จากความคุ้มครองของประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์หนึงในกรมธรรม์
ต่าง ๆ ของเรา (ตัวอย่างเช่น พนักงานรับผลประโยชน์จากความคุ้มครองทีจัดทําขึนโดยนายจ้ างของเขา)
ผู้ประเมินวินาศภัย คือ ผู้เชียวชาญด้ านสินไหมทดแทนอิสระซึงสืบสวนสินไหมทดแทนทีซับซ้ อนหรื อยังเป็ นทีโต้ เถียง
กัน ในนามของเรา
ผู้รับประกันภัยอืน / ผู้รับประกันภัยต่ อ กรมธรรม์บางกรมธรรม์ถกู เอาประกันภัยบนพืนฐานของการประกันภัยร่ วม
หรื อ “คณะผู้ร่วมรับประกันภัย” ซึงหมายถึงกลุ่มของผู้รับประกันภัย (รวมถึงเรา) จะร่วมกันออกกรมธรรม์ กรมธรรม์อาจมีการเอา
ประกันภัยต่อ ซึงหมายความว่าผู้รับประกันภัยจะซือความคุ้มครองให้ ตนเองจากผู้รับประกันภัยต่อ เพื อคุ้มครองความเสียงบาง
ประการทีผู้รับประกันภัยได้ พิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ของท่าน เอซซือการประกันภัยต่อและยังเป็ นผู้รับประกันภัยต่อให้ แก่
บริษทั ประกันภัยอืนด้ วย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีมี ค วามอ่ อนไหว หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที เกียวกับสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม
หรื อข้ อมูลทางชีวภาพ ประวัติอาชญากรรม พฤติกรรมทางเพศ เชือชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื อทางศาสนา
หรื อในลัทธิ หรื อสมาชิกสหภาพแรงงาน ทีเอซ เราจะนําข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวไปประมวลผลในเรื องทีเกียวข้ องกับ
สุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมเท่านัน (โดยไม่รวมถึงบริบทของลูกจ้ างของเราซึงไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของนโยบายนี)
ผู้ให้ บริการ คือบุคคลภายนอกประเภทหนึง ซึงเราจัดจ้ างเพือทําหน้ าทีบางประการของธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น เรามี
ผู้ให้ บริ การทีช่วยเราบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back office system) ของเรา ผู้
ให้ บริ การบางรายใช้ แอพพลิเคชันด้ านสารสนเทศหรื อระบบทีเป็ น “cloud based” ซึงหมายความว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะ
ถูกเก็บอยู่ในระบบบริการ (servers) ของผู้ให้ บริการ แต่อยู่ภายใต้ การควบคุมและคําสังของเรา เรากําหนดให้ ผ้ ใู ห้ บริการของเรา
ทุกรายคํานึงถึงความลับและความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล
ทนายความ บ่อยครังทีเราใช้ ทนายความเพือปรึกษาในเรื องการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนทีซับซ้ อนหรือยังโต้ เถียงกันอยู่
หรื อให้ คําปรึ กษาทางกฎหมายทีไม่เกียวข้ องกับการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนแก่เรา นอกเหนือจากนัน หากท่านคือผู้ทีเรี ยกร้ องสิทธิ
ท่านอาจให้ ทนายความของท่านกระทําการแทนท่านก็ได้
ผู้บริ หารจัดการทีเป็ นบุ คคลภายนอก (หรื อ TPA คือ) บริ ษัทอืน ๆ ที ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มชับ บ์ ซึงบริ หารจัดการการ
พิจารณารับประกันภัย จัดการงานสินไหมทดแทน หรือทังสองอย่าง ในนามของบริ ษัท เรากําหนดให้ TPA ทุกรายรับรองว่าข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ รับการดูแลอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามนโยบายนีและคําแนะนําของเรา
7. การตลาดทางตรง
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เราอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือส่งการสือสารการตลาดทางตรงไปยังท่านเกียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเรา
หรื อบริ การต่ าง ๆ ที เกี ยวข้ องของเรา ซึงอาจอยู่ในรู ปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปรษณี ย์ ข้ อความสัน (SMS)
โทรศัพท์ หรื อโฆษณาออนไลน์ทมีี เป้าหมาย
โดยส่วนใหญ่ การประมวลผลข้ อมูล ส่ ว นบุคคลของท่ านโดยเราเพื อวัตถุป ระสงค์ท างการตลาดอยู่บ นพื นฐานของ
ประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของเราในการให้ ข้อมูลทีท่านอาจพบว่าเป็ นประโยชน์ในการบริหารความเสียงในการประกันภัย
ของท่าน การต่ออายุการประกันภัย และผลิตภัณฑ์ การบริการ และข้ อเสนอทีท่านอาจสนใจอืน ๆ ถึงแม้ ว่าในบางกรณี (เช่น กรณี
ทีกฎหมายกําหนด) ซึงอาจจะขึนอยู่กบั ความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิทีจะป้องกันการตลาดทางตรงในรู ปแบบใด ๆ เมือใดก็ได้
สิทธินีสามารถใช้ โดยปฏิบตั ิตามลิงค์เพือเลือกทีจะไม่เข้ าร่ วม (opt-out links) ในการสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อติดต่อเราโดย
ใช้ รายละเอียดทีปรากฎใน ข้ อ 11
เราดําเนินการจํากัดการตลาดทางตรงให้ อยู่ในระดับทีสมเหตุสมผลและได้ สดั ส่วน และสือสารถึงท่าน ซึงเราเชือว่าท่าน
อาจจะสนใจหรื อเกียวข้ องกับท่าน ทังนี บนพืนฐานของข้ อมูลเกียวกับท่านทีเรามีอยู่

8. การส่ งข้ อมูลระหว่ างประเทศ
ในบางครังคราว เราอาจต้ องส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสมาชิกของกลุ่มชับบ์ ซึงอาจมีฐานอยู่นอกประเทศไทย
เรายังอาจอนุญ าตให้ ผ้ ูให้ บริ การหรื อผู้ให้ บ ริการความช่วยเหลือของเราซึงอาจตังอยู่นอกประเทศไทยให้ เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน เรายังอาจทําการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้ าเราได้ รับการร้ องขอตามกฎหมาย
หรือตามกฎระเบียบจากหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายของต่างประเทศ
เราจะมีการใช้ มาตราการเพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการส่งข้ อมูลระหว่างประเทศใด ๆ จะดําเนินการอย่างระมัดระวังเพือคุ้มครอง
สิทธิและผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ของท่าน

 เราจะส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศทีเป็ นทียอมรับว่ามีระดับของการคุ้มครองข้ อมูลที เพียงพอหรื อ
เราสามารถพึงพอใจได้ ว่ามีการจัดการทางเลือกอืน ๆ ทีคุ้มครองสิทธิความเป็ นส่วนตัวของท่าน
ั
 การส่งข้ อมูลภายในกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ของเอซจะครอบคลุมโดยมาตรฐานการคุ้มครองทีออกแบบมาเพือให้ มนใจ
ว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รับระดับของการคุ้ม ครองที เพี ยงพอและมันคง ในกรณี ใดก็ตามทีข้ อมูลถูกส่ ง
ภายในกลุม่ ชับบ์

 การส่งข้ อมูลไปยังผู้ให้ บริ การและบุคคลภายนอกอืน ๆ จะได้ รับการคุ้มครองโดยคํามันตามสัญญาเสมอและใน
กรณีทีเหมาะสมจะมีการรับรองอืน ๆ เช่น แผนการออกคํารับรอง (certification schemes)
 คําร้ องขอใด ๆ สํ าหรับ ข้ อมูลที เรารั บ จากหน่วยงานบังคับ ใช้ ก ฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับ ดูแลจะได้ รับการ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวังก่อนทีข้ อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิ ดเผย
ท่านมีสิทธิทีจะสอบถามเราสําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการคุ้มครองทีเราใช้ อยู่ตามทีได้ กล่าวมาในข้ างต้ น หากท่าน
ต้ องการข้ อมูลเพิมเติม สามารถติดต่อเราได้ ตามทีเราแจ้ งไว้ ใน ข้ อ 11
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9. เราเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเป็ นระยะเวลาเท่ าไร
เราจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าทีจําเป็ นเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ ใน ข้ อ 4 ของนโยบายนี ใน
บางสถานการณ์ เราอาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาทียาวนานขึน ตัวอย่างเช่น กรณีทีเราจําเป็ นต้ องเก็บยาวนาน
ขึนเพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดตามกฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล ภาษีอากร หรื อการบัญชี
ในสถานการณ์ ทีเฉพาะ เรายังอาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาที ยาวนานขึน เพือให้ เรามีบันทึกของการ
ติดต่อสัมพันธ์ของท่านกับเราทีถูกต้ องในกรณี ของการร้ องเรี ยนหรื อข้ อโต้ แย้ ง หรื อหากเราเชื ออย่างมีเหตุผลได้ ว่ามีโอกาสที จะมี
การดําเนินคดีทีเกียวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อสัมพันธ์ดงั กล่าวนัน
ในกรณี ทีข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจําเป็ นอีกต่อไป เราจะให้ ความมันใจได้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะถูกลบหรื อเก็บ
ไว้ อย่างอย่างปลอดภัยในวิธีการซึงหมายความได้ ว่าข้ อมูลจะไม่ถกู นํามาใช้ ในทางธุรกิจอีก

10. ท่ านมีสทิ ธิอะไรบ้ าง
ท่านมีสทิ ธิต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านอาจร้ องขอการเข้ าถึงข้ อมูลของท่าน การแก้ ไขความผิดพลาดใด ๆ ในข้ อมูลของท่าน การลบบันทึกต่าง ๆ ทีไม่ มี
ความจําเป็ น การจํ ากัดการประมวลผลข้ อมูลของท่าน การปฏิเสธต่อการประมวลผลข้ อมูลของท่าน การเคลือนย้ ายข้ อมูลและ
ข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวกับพืนฐานของการโอนข้ อมูลระหว่างประเทศ ท่านยังอาจใช้ สิทธิในการร้ องเรี ยนไปยังคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับสิทธิเหล่านี สามารถเข้ าดูได้ โดยกดทีลิงค์ทเกี
ี ยวข้ อง หรือดูได้ จากตารางข้ างล่างนี
ในการใช้ สิทธิของท่าน ท่านอาจติดต่อเราได้ ตามทีกําหนดไว้ ใน ข้ อ 11 กรุณาอ่านตารางด้ านล่างหากท่านประสงค์ทีใช้
สิทธิเหล่านีของท่าน

สิทธิ

หมายถึง
ท่านสามารถขอให้ เรา

การเข้ าถึง

การแก้ ไขให้ถูกต้ อง

 ยืนยันว่าเรากําลังประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่หรื อไม่ และ
 ส่งมอบสําเนาของข้ อมูลนันให้ แก่ท่าน
เราอาจไม่จําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามคําขอทีได้ รับอนุญาตตามกฎหมายหรื อตามคําสังศาล และการ
เข้าถึงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลอืน
ท่านสามารถขอให้ เราแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลทีไม่ถกู ต้ องได้
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เราอาจสอบถามเพือทีจะตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลก่อนทําการแก้ ไข
ท่านสามารถขอให้ เราลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เฉพาะในกรณีดงั นี

 ไม่มีความจําเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีซึงได้ แจ้ งตอนทีเก็บรวมรวบข้ อมูล หรือ
 ท่านได้ เพิกถอนความยินยอมของท่าน (ซึงการประมวลผลข้ อมูลขึนอยู่กับการให้ ความ
ยินยอม) หรือ
 ปฏิบตั ติ ามสิทธิคดั ค้ านทีประสบความสําเร็ จ (กรุณาดูที “วัตถุประสงค์” ล่างนี) หรื อ
การลบออก

 มีการดําเนินการทีไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
เราไม่ จํ า เป็ นต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามคํ า ขอของท่ า นในการลบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น หากการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านนันเป็ นสิงจําเป็ น

 เพือการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือ
 สําหรับการก่อตัง การใช้ หรือการยกขึนต่อสู้ซงสิ
ึ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
แม้ ว่าสองสถานการณ์ เหล่านีเป็ นสถานการณ์ ทีเป็ นไปได้ มากทีสุดทีเราอาจปฏิเสธคําขอ แต่ยงั มี
สถานการณ์อนื ๆ บางสถานการณ์ทีเราไม่จําเป็ นต้ องปฏิบตั ติ ามคําขอในการลบข้ อมูลของท่าน
ท่านสามารถขอให้ เราจํากัด (กล่าวคือ เก็บข้ อมูลได้ แต่ห้ามใช้ ) การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เฉพาะในกรณีดงั นี


มีการโต้ แย้ งในความถูกต้ องของข้ อมูล (กรุ ณาดู การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง) เพืออนุญาตให้ เรา
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล หรือ



การประมวลผลข้ อมูลทีไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย แต่ทา่ นไม่ต้องการให้ ลบ หรือ



ไม่มี ความจํ าเป็ น ตามวัต ถุป ระสงค์ที ใช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อมูล อีกต่อไป แต่ เรายังคง
ต้ องการข้ อมูลเพือการก่อตัง การใช้ หรื อการยกขึนต่อสู้ซงสิ
ึ ทธิเรียกร้ องตามกฎหมาย หรือ



ท่านได้ ใช้ สิทธิคดั ค้ านและการพิสจู น์ตรวจสอบมูลเหตุทีสําคัญทีสุดทียังคงค้ างอยู่

การจํากัด

เราสามารถใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ตามคําขอในการจํากัดข้ อมูล ในกรณีดงั นี

 เราได้ รับความยินยอมจากท่าน หรือ
 เพือก่อตัง ใช้ หรือยกขึนต่อสู้ซงสิ
ึ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรือ
 ตามทีกฎหมายอนุญาต
การเคลือนย้ าย

ท่านสามารถขอรั บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราในรู ป แบบทีสามารถใช้ เครื องคอมพิวเตอร์
อ่านได้ ใช้ งานโดยทัวไปและมีโครงสร้ างชัดเจน หรื อท่านสามารถขอให้ เรา “ส่ง” ไปยังผู้ควบคุม
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ข้อมูลอืน แต่เฉพาะในกรณีที

 การประมวลผลอยู่บนพืนฐานของความยินยอมของท่านหรือการปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญา
ทีมีกบั ท่าน
 การประมวลผลดําเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ และ
 การจัดเตรียมให้ หรือ ‘การส่ง’ จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน

การคัดค้ าน

ท่านสามารถคัดค้ านการประมวลผลใด ๆ ของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึงเรามี ‘ประโยชน์โดย
ชอบด้ วยกฎหมาย’ เป็ นพืนฐานตามกฎหมาย หากท่านเชือได้ ว่าสิทธิและเสรีภาพขันพื นฐานของ
ท่านทีมีความสําคัญกว่าประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของเรา
เมื อท่านได้ คัดค้ าน เรามีโอกาสที จะแสดงให้ เห็นว่า เรามี ประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายทีบี บ
บังคับซึงสําคัญกว่าสิทธิและเสรี ภาพขันพืนฐานของท่าน

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้ อมูลส่ วน
บุคคล

ท่ า นมี สิ ท ธิ ที จะยื นข้ อ ร้ องเรี ย นไปยัง คณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเกี ยวกั บ การ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา
เราขอให้ ท่านโปรดใช้ ความพยายามในการแก้ ไขปั ญหาใด ๆ กับเราเป็ นอันดับแรก ถึงแม้ ว่าท่านมี
สิทธิทจะติ
ี ดต่อไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ตลอดเวลา

การระบุตัวตน

เราเก็บรักษาความลับของบันทึกทังหมดทีมีข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกอยู่อย่างจริงจัง และสงวนสิทธิ
ในการสอบถามท่านเพื อทําการพิสูจน์ในการระบุตัวตนของท่าน หากท่านทําการร้ องขอในส่วนที
เกียวข้องกับบันทึกดังกล่าว

ระยะเวลา

เราจะตอบสนองต่อคําขอใด ๆ ทีถูกต้ องตามกฎหมายภายในหนึงเดือน เว้ นแต่ว่ามีข้อยุ่งยากหรื อ
ท่านได้ ส่งคํ าขอหลายคํ าขอ ซึงในกรณี นีเราจะตอบสนองภายในสามเดื อน เราจะแจ้ งให้ ท่าน
ทราบหากเราจะใช้ เวลานานกว่าหนึงเดือน เราอาจสอบถามท่านว่าท่านสามารถบอกให้ เราทราบ
ได้ หรื อไม่ว่า อะไรคือสิงทีท่านประสงค์ทีจะรับหรื อท่านกังวลเกียวกับอะไรอย่างชัดเจน นีจะช่วย
ให้ เราสามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ รวดเร็ วขึน

11. การติดต่ อและการร้ องเรียน
เจ้ าหน้ าทีคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็ นบุคคลหลักในการติดต่อ สําหรับปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนทังหมดจาก
นโยบายนี รวมถึงการขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี
อีเมล: dpo.th@chubb.com
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399 อาคารอิ นเตอร์ เ ชนจ 21 ชัน 30
ถนนสุขุม วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ACE INA Overseas Insurance
Company Limited, A Chubb Company
399 Interchange 21 Building

O +66 0 2611 4040
F +66 0 2611 4310
www.chubb.com/th

Level 30, Sukhumvit Road
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110

ส่ งจดหมายมาที:
เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์ รันซ์ จํากัด (สาขาประเทศไทย) ตังอยู่ที 399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21 ชัน 30 ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

รูปแบบเว็บไซต์
หากท่านมีเรื องร้ องเรี ยนหรือข้ อกังวลว่าเราใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้ าง กรุ ณ าติดต่อเราในทันทีและเราจะ
พยายามแก้ ไขปั ญหาอย่างเร็ วทีสุด ท่านยังคงมีสิทธิในการยืนข้ อร้ องเรี ยนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ได้ ตลอดเวลา

ปรับปรุงเมือเมษายน 2020
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เอกสารแนบท้ าย 1 - ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชนิดของข้ อมูล

รายละเอียดของข้ อมูลทีเราจัดเก็บเป็ นปกติ

ผู้ม่ ุงหวังและผู้เอาประกันภัย
รายละเอียดการติดต่ อ

ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยู่อเี มล

ข้ อมูลในการระบุตวั ตน

หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตทํางาน

ข้ อมูลกรมธรรม์

หมายเลขกรมธรรม์ ความสัมพันธ์กบั ผู้ถอื กรมธรรม์ รายละเอียดของกรมธรรม์ รวมถึงจํานวนเงินทีเอาประกันภัย ข้ อยกเว้ น ฯลฯ การ
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนทีผ่านมา

ข้ อมูลความเสียงส่ วนบุคคล

เพศ วันเดือนปี เกิด ประวัติการเรียกร้ องสินไหมทดแทน
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
ประวัติการทํางาน หรือ ประวัตสิ ่วนตัวโดยสังเขป
ข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ตารางรายการการครอบครอง การก่อสร้ างทรัพย์สิน สภาพทางกายภาพ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั และมูลค่า
ข้ อมูลการเดินทาง
ข้ อมูลทีมีความอ่ อนไหว
ข้ อมูลสุขภาพ เช่น สภาพร่ างกายและจิตใจ ประวัติทางการแพทย์และวิธีการรักษา อุปนิสยั ส่วนตัวทีเกียวข้ อง

ข้ อมูลทางการเงิน

ข้ อมูลบัญชีธนาคาร (ทีท่านเป็ นผู้ชําระค่าเบียประกันภัย) หรือข้ อมูลบัตรเครดิตทีใช้ ในการเรี ยกเก็บค่าเบียประกันภัย

การตลาด

ชือ ทีอยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกียวกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย บันทึกของการได้ รบั อนุญาตหรื อการปฏิเสธในการทําการตลาด ข้ อมูล
เว็บไซต์ (รวมถึงรายละเอียดบัญชีออนไลน์ หมายเลขประจําเครื องคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ ทีใช้ สร้ างข้ อมูล)

ผู้ทเรี
ี ยกร้ องสิทธิ
รายละเอียดการติดต่ อ

ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยู่อเี มล

ข้ อมูลในการระบุตวั ตน

หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตทํางาน

บริ ษั ท เอซ ไอเอ็ นเอ โอเวอร์ ซีส์
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ข้ อมูลทางการเงิน

ข้ อมูลบัญชีธนาคารใช้ สําหรับการชําระเงิน

ข้ อมูลเกียวกับการต่ อต้ านการ
ฉ้ อโกง

ทีอยู่ ประวัติการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนทีมีการฉ้ อโกง รายละเอียดของเหตุการณ์ทีก่อให้ เกิดการเรียกร้ องสินไหมทดแทน

คู่ค้าทางธุ รกิจและผู้เข้ ามาติดต่ อ
รายละเอียดการติดต่ อ

ชือ ทีอยู่สถานทีทํางาน อีเมลในการทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ทีใช้ ในการทํางาน ตําแหน่งงาน

การตลาด

Name, job title, email address, interests / marketing list assignments, record of
permissions or marketing objections, website data (including online account details,
IP address and browser generated information)
ชือ ทีอยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกียวกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย บันทึกของการได้ รบั อนุญาตหรื อการปฏิเสธในการทําการตลาด ข้ อมูล
เว็บไซต์ (รวมถึงรายละเอียดบัญชีออนไลน์ หมายเลขประจําเครื องคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ ทีใช้ สร้ างข้ อมูล)

ผู้เข้ ามาติดต่ อทีสํานั กงาน

ชือ ตําแหน่งงาน ทีอยู่อเี มล หมายเลขโทรศัพท์ ภาพจากกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ข้ อมูลความพึงพอใจด้ านอาหาร (สําหรับงานทีจัด
ขึน) ข้ อมูลความพิการ (ให้ ด้วยความสมัครใจ)
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เอกสารแนบท้ าย 2 - พืนฐานทางกฎหมายสําหรับการดําเนินการ
กิจกรรม

ชนิดของข้ อมูลทีมีการเก็บรวบรวม

หลักเกณฑ์ ทีเราใช้ ข้อมูล

บุคคลทีเราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลให้

ผู้ม่ ุงหวังและผู้เอาประกันภัย
สร้ างบันทึกข้ อมูลใน
ระบบของเรา

ดําเนินการตรวจสอบภูมิ
หลัง การควําบาตรและ
การฉ้ อโกง










รายละเอียดข้ อมูลการติดต่อ
ข้ อมูลในการระบุตวั ตน




ข้ อมูลกรมธรรม์
ข้ อมูลความเสียงส่วนบุคคล

รายละเอียดการติดต่อ



ข้ อมูลในการระบุตวั ตน
ข้ อมูลความเสียงส่วนบุคคล


พิจารณาการยืนรับ
ประกันภัย ประเมินความ
เสียง และออกกรมธรรม์




ข้ อมูลความเสียงส่วนบุคคล
ข้ อมูลสุขภาพ






จัดการต่ออายุกรมธรรม์







รายละเอียดการติดต่อ
ข้ อมูลในการระบุตวั ตน
ข้ อมูลกรมธรรม์
ข้ อมูลความเสียงส่วนบุคคล
ข้ อมูลสุขภาพ




การปฏิบตั ิตามสัญญา



ผู้ให้ บริ การ

ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมาย (เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าเรามีบนั ทึกข้ อมูลของผู้
เอาประกันภัยทุกรายทีเรา
ให้ ความคุ้มครองอย่าง
ถูกต้ อง)
ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมาย (เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
บัญชีรายการความเสียงที
ยอมรับได้ ของเราและเพือ
ช่วยในการป้องกัน
อาชญากรรมและการ
ฉ้ อโกง)




ผู้ให้ บริ การ
ฐานข้ อมูลการต่อต้ านการ
ฉ้ อโกง

ข้ อยกเว้ นของกฎหมาย
ท้ องถิน
ดําเนินการเข้ าทําสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมาย (เพือกําหนด
บัญชีรายการความเสียงที
เป็ นไปได้ รวมถึงระดับ
ราคา และประเภทของ
ความคุ้มครองทีเหมาะสม
(ถ้ ามี))





ผู้บริหารจัดการทีเป็ น
บุคคลภายนอก
ผู้รับประกันภัย/ผู้รับ
ประกันภัยต่อรายอืน
ผู้ให้ บริ การ

ความยินยอมของท่าน
หากเราได้ ร้องขอเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบตาม
กฎหมาย (เพือพิจารณา
ว่าจะขยายความคุ้มครอง
สําหรับ ระยะเวลาทีต่อ
อายุกรมธรรม์หรื อไม่ และ
หากเป็ นเช่นนัน จะขยาย
ความคุ้มครองภายใต้




ผู้บริหารจัดการทีเป็ น
บุคคลภายนอก
ผู้ให้ บริ การ
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ข้ อตกลงใด)



จัดให้ มีการดูแลการให้
ความช่วยเหลือ และการ
สนับสนุนลูกค้ า




รับเบียประกันภัยและการ
ชําระเงิน




การตลาด




ปฏิบตั ิตามหน้ าทีตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ







รายละเอียดการติดต่อ



ความยินยอมของท่าน
หากเราได้ ร้องขอเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง
การปฏิบตั ิตามสัญญา

ข้ อมูลกรมธรรม์
รายละเอียดการติดต่อ



การปฏิบตั ิตามสัญญา




ผู้ให้ บริ การความช่วยเหลือ
ผู้ให้ บริ การ



ธนาคาร



ผู้ให้ บริ การ

ข้ อมูลทางการเงิน
รายละเอียดการติดต่อ



ข้ อมูลทางการเงิน

รายละเอียดการติดต่อ

ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมาย (เพือให้ ข้อมูล
แก่ ผู้เอาประกันภัย
เกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริการประกันภัยทีผู้เอา
ประกันภัยอาจมีความ
สนใจ)



ความยินยอม



หน้ าทีตามกฎหมาย

ข้ อมูลในการระบุตวั ตน




ข้ อมูลกรมธรรม์
ข้ อมูลความเสียงส่วนบุคคล



ข้ อมูลทางการเงิน



หน่วยงานกํากับดูแล เช่น
สํานักงาน คปภ.
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย
ศาล
ผู้รับประกันภัยรายอืน
(ตามคําสังศาล)

ผู้ทเรี
ี ยกร้ องสิทธิ
รับแจ้ งการเรี ยกร้ อง
สินไหมทดแทน

ประเมินสินไหมทดแทน








รายละเอียดการติดต่อ
ข้ อมูลในการระบุตวั ตน




ข้ อมูลกรมธรรม์
รายละเอียดการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน

รายละเอียดการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน




การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมาย (เพือรักษาไว้ ซงึ
บันทึกทีถูกต้ องของการ
เรี ยกร้ องสินไหมทดแทนที
ได้ รบั ทังหมดและการระบุ
ตัวตนของผู้ทีเรียกร้ อง
สิทธิ)
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้ วย







ผู้บริหารจัดการทีเป็ น
บุคคลภายนอก
ผู้ให้ บริ การความช่วยเหลือ
ผู้ให้ บริ การ

ผู้บริหารจัดการทีเป็ น

บริ ษั ท เอซ ไอเอ็ นเอ โอเวอร์ ซีส์
อิ น ชั วรั น ซ์ จํากั ด
399 อาคารอิ นเตอร์ เ ชนจ 21 ชัน 30
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กฎหมาย (เพือประเมิน
สถานการณ์ของการ
เรี ยกร้ องสินไหมทดแทน)

ข้ อมูลสุขภาพ




ตรวจสอบและตรวจหา
การฉ้ อโกง




รายละเอียดการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน
ข้ อมูลการต่อต้ านการฉ้ อโกง








จ่ายค่าสินไหมทดแทน

ปฏิบตั ิตามหน้ าทีตาม
กฏหมายและกฎระเบียบ








ข้ อมูลทางการเงิน

ข้ อมูลกรมธรรม์
รายละเอียดการเรี ยกร้ องสินไหม
ข้ อมูลการต่อต้ านการฉ้ อโกง
ข้ อมูลทางการเงิน

O +66 0 2611 4040
F +66 0 2611 4310
www.chubb.com/th






ความยินยอมของท่าน
หากเราได้ ร้องขอเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง

บุคคลภายนอก





ผู้ประเมินวินาศภัย
ทนายความ
ผู้เชียวชาญด้ านสินไหม
ทดแทน

ก่อตัง ใช้ หรือยกขึนต่อสู้
ซึงสิทธิเรียกร้ องตาม
กฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมาย (เพือตรวจสอบ
ประเมิน และท้ ายทีสุด
ป้องกันการฉ้ อโกง)




ฐานข้ อมูลการต่อต้ านการ
ฉ้ อโกง
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย

ความยินยอมของท่าน
หากเราได้ ร้องขอเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง

ก่อตัง ใช้ หรือยกขึนต่อสู้
ซึงสิทธิเรียกร้ องตาม
กฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมาย (เพือจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูที
เรี ยกร้ องสิทธิซงเป็
ึ น
บุคคลภายนอกทีมีสิทธิ
ได้ รบั )
หน้ าทีตามกฏหมาย









ธนาคาร
ทนายความ

หน่วยงานกํากับดูแล (เช่น
สํานักงาน คปภ.)
หน่วยงานบังคับใช้
กฏหมาย
ศาล
ผู้รับประกันภัยรายอืน
(ตามคําสังศาล)
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คู่ค้าทางธุ รกิจและผู้เข้ ามาติดต่ อ
บริหารจัดการ
ความสัมพันธ์



รายละเอียดการติดต่อ



บริหารจัดการสัญญา



รายละเอียดการติดต่อ



การตลาด




รายละเอียดการติดต่อ



การตลาด



จัดงานและเป็ นเจ้ าภาพ
สําหรับ ผู้เข้ ามาติดต่อที
สํานักงาน



ผู้เข้ ามาติดต่อทางเว็บไซต์หรือที
สํานักงาน

อํานวยความสะดวกผู้เข้ า
มาติดต่อทางเว็บไซต์





ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฏหมาย (เพือรักษา
ระบบข้ อมูลการบริหาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
และคู่ค้าทีถูกต้ อง)
การปฏิบตั ิตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฏหมาย (เพือสือสารไป
ยังคูค่ ้ าทางธุรกิจเกียวกับ
งาน บริ การ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึงอาจได้ รับ
ความสนใจจากส่วนงาน
ของคู่ค้านัน)



ผู้ให้ บริ การ



ผู้ให้ บริ การ



ผู้ให้ บริ การ



ผู้ให้ บริ การ

ความยินยอม

ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฏหมาย (เพือจัดงาน
และเป็ นเจ้าภาพงานทีคู่
ค้ าทางธุรกิจอาจให้ ความ
สนใจ)
ความยินยอม

ปรับใช้ ได้ กับทุกกรณี
โอนบัญชีรายชือลูกค้ า



ทังหมด (ทีเกียวข้ องกับบัญชีรายชือ)





การขายหรื อการปรับ
โครงสร้ างของบริษัทเอซ



ทังหมด





ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฏหมาย (เพือสร้ าง
โครงสร้ างธุรกิจของเรา
อย่างเหมาะสม)





หน้ าทีตามกฏหมาย

ศาล
ผู้ซอื
ผู้ให้ คําปรึกษาซึงมีความ
เชียวชาญ

ความยินยอม
ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฏหมาย (เพือสร้ าง
โครงสร้ างธุรกิจของเรา
อย่างเหมาะสม)
หน้ าทีตามกฎหมาย





ศาล
ผู้ซอื
ผู้ให้ คําปรึกษาซึงมีความ
เชียวชาญ
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ความยินยอม
หน้ าทีตามกฎหมาย



รายละเอียดการติดต่อ





ข้ อมูลในการระบุตวั ตน





รายละเอียดการเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน



ข้ อมูลอืนทีอยู่ในการสนทนาทางโทรศัพท์

ประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฏหมาย (เพืออบรม
พนักงาน เพือจัดหา
หลักฐานแสดงความ
ประสงค์ในการเข้ าทํา
สัญญาประกันภัย เพือ
ช่วยแก้ ปัญหาเรือง
ร้ องเรี ยน เพือพัฒนาการ
ให้ บริ การลูกค้ าหรือเพือ
การตรวจสอบการฉ้ อโกง)



ผู้ให้ บริ การ



หน่วยงานกํากับดูแล



ศาล



หน่วยงานบังคับใช้
กฏหมาย

