
 

  

1 

 

ค ำแถลงว่ำด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน 

บริษัท ชับบส์ามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“ชับบ”์ หรือ “เรา”) ใหค้วามส าคญักับพนักงาน (“คุณ”) เคารพและปกป้อง
ความเป็นส่วนตวัของพนักงาน ค าแถลงขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงาน ("ค าแถลง") นี ้ก าหนดประเภทของขอ้มลูพนกังานที่ 
ชับบ ์ซึ่งเป็นผูค้วบคุมขอ้มูล ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้ไวเ้ก่ียวกับคุณ รวมถึง วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ฐานการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบคุคลตามกฎหมายและวิธีการท่ี ชบับ ์จดัการขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 
 
ค าแถลงนีใ้ชก้บัพนกังานในปัจจบุนัเป็นหลกั และรวมถึงภายหลงัจากที่สญัญาจา้งสิน้สดุลง แต่ในบางกรณีที่เก่ียวขอ้ง ยงัใชก้บั
ลกูจา้ง ผูส้มคัรงาน ผูฝึ้กงาน ตวัแทนจดัหาลกูจา้ง กรรมการ ที่ปรกึษาและบุคคลที่สามที่ใหข้อ้มลูกับเราเก่ียวกับการจา้งงาน 
หรือความสมัพนัธ์ที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน (เช่น ผูแ้นะน า หรือขอ้มลูติดต่อกรณีฉุกเฉิน) ในกรณีที่เราใชค้  าว่า พนกังานหรือ
การจา้งงาน เพื่อวตัถปุระสงคข์องค าแถลงนี ้ซึ่งรวมถึงผูท้ี่ท  างานใหเ้ราในการอื่น นอกเหนือจากการจา้งงาน เท่าที่เก่ียวขอ้ง แต่
ไม่ไดเ้ป็นการบ่งชีว้่าบคุคลนัน้เป็นพนกังานของชบับ ์
 
ค าแถลงนีไ้ม่ไดก้่อใหเ้กิดส่วนหน่ึงของสญัญาการจา้งงานใด ๆ และไม่โอนสิทธ์ิตามสญัญาใด ๆ ใหก้บัคณุ หรือก่อภาระผูกพนั
ตามสญัญาใด ๆ กบัเรา เราอาจปรบัปรุงหรือแกไ้ขค าแถลงนีไ้ดต้ลอดเวลา 
 
ภำพรวม 
 
ชับบ ์เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เพื่อใช้ในการสรรหาบุคลากรและในกระบวนการดูแลพนักงานใหม่  
รวมถึง ขอ้มลูส่วนบคุคลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาตามสญัญาจา้ง หรือการมีส่วนรว่มของคณุ (เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบั
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การด าเนินการทางวินยั และการสมคัรแผนสวสัดิการโดยสมคัรใจ) 
 
ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ ชบับ ์เก็บรวบรวมนัน้ ส่วนใหญ่น าไปใชใ้นกระบวนการสรรหาบุคลากร ในกระบวนการดูแลพนกังานใหม่  
การบรหิารจดัการพนกังานและการปฏิบตัิตามสญัญาจา้งเป็นหลกั ขอ้มลูอาจถกูจดัเก็บในระบบฐานขอ้มลูกลางที่ตัง้อยู่ทั่วโลก 
และอาจถกูประมวลผลโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอกซึ่งด าเนินการในนามของ ชบับ ์
 
เราตอ้งการขอ้มลูของคุณเพื่อใชใ้นการเริ่มการจา้งงาน การบริหารจดัการ รวมถึง การบอกเลิกการจา้งงานของคุณ และเพื่อ
ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตามสญัญา หรือตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หากไม่มีขอ้มลูดงักล่าวเราจะไม่สามารถท าสญัญาจา้งกับ
คณุ หรือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดภายใตส้ญัญาดงักล่าว 
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เรามีนโยบายและหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายล าดบัรองและ
ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง (“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”) ในขณะเดียวกนั คุณก็มีบทบาทส าคญัในการปกป้องความปลอดภยั
ของขอ้มลูส่วนบุคคล และควรระมดัระวงัหากตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหก้ับบุคคลใดและวิธีการป้องกันการส่ือสารและ
อุปกรณข์องคุณ โปรดดูนโยบายความปลอดภัยส าหรับขอ้มูลระดับโลก (https://village.chubb.com/docs/DOC-340376)  
และนโยบายดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูระดบัโลกและความเป็นส่วนตวั (https://village.chubb.com/docs/DOC-340377)  
ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัความรบัผิดชอบของคณุ 
 
คุณมีสิทธ์ิบางประการเก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณสามารถใชสิ้ทธ์ิเหล่านัน้ไดโ้ดยติดต่อเราตามรายละเอียดการ
ดา้นล่าง 
 
อีเมล 
Dpo.th@chubb.com   
 
เขียนไปยัง 
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

บมจ.ชบับส์ามคัคีประกนัภยั ตัง้อยู่ที่ 2/4 อาคารชบับ ์ชัน้ท่ี 12 โครงการนอรธ์ปารค์ ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงทุ่งสองหอ้ง  
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที ่ชับบ ์ประมวลผล 
 
“ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูที่ระบุตวัตนหรือบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตวัตนได ้บุคคลธรรมดาที่สามารถระบตุวัตน
ได ้คือ บคุคลที่สามารถระบตุวัตนไดไ้ม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม โดยการอา้งอิงขอ้มลูที่สามารถระบตุวัตนได ้เช่น ชื่อ หมายเลข
บัตรประชาชน ข้อมูลต าแหน่ง ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยเฉพาะทางกายภาพ สรีรวิทยา 
พนัธุกรรม อตัลกัษณท์างจิตใจ เศรษฐกิจ วฒันธรรม หรือสงัคมของบคุคลนัน้ ขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ
และวนัเดือนปีเกิดของคณุ 
 
ชบับ ์ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุ ในกรณีนี ้“การประมวลผล” หมายถึง การจดัการกบัขอ้มลู เช่น การใช ้การเปิดเผย
หรือการท าลาย 
 

https://village.chubb.com/docs/DOC-340376
https://village.chubb.com/docs/DOC-340377
mailto:Dpo.th@chubb.com
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ประเภทของขอ้มลูส่วนบคุคลที่เราด าเนินการจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กับการท างานของคุณ ที่อยู่อาศยัของคณุ และขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขของการจา้งงานหรือการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของคุณ โดยทั่วไป ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลจะรวมถึง ยกตวัอย่าง
เช่น รายละเอียดส่วนบุคคลและรายละเอียดพืน้ฐานเก่ียวกบังานของคุณ และรายละเอียดของค่าตอบแทนและสวสัดิการของ
คณุ 
 
ประเภทของขอ้มลูส่วนบคุคลที่เราด าเนินการจะรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
 
• รำยละเอียดส่วนบุคคลของคุณ – เช่น ชื่อ วนัเดือนปีเกิด เพศ รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และ
อีเมล) ขอ้มลูติดต่อฉกุเฉิน/ญาติสนิท การเขา้เมืองและการมีสิทธ์ิท างานและภาษาที่ใช ้สถานภาพการสมรส หมายเลขหนงัสือ
เดินทาง/บตัรประจ าตวั รูปถ่าย ประวตัิการรบัราชการทหาร 
 
• รำยละเอียดพืน้ฐำนเกี่ยวกับงำน – ตวัอย่างเช่น รายละเอียดการติดต่อ (อีเมลและเบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิัท) รหสัพนกังาน 
รูปถ่าย ต าแหน่งงาน รายละเอียดงาน หน่วยธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจที่สังกัด หัวหนา้งาน สถานที่ท  างานหลัก เวลาท างานและ
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการจา้งงานของคณุ 
 
• คุณวุฒิวิชำชีพและข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ – ในกรณีที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงใบรบัรอง ใบรบัรองโรงเรียน/มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการท างาน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เช่น ใบอนุญาตตวัแทนประกันวินาศภัย/
นายหนา้ จดหมายอา้งอิง) และขอ้มลูที่ระบกุารก ากบัดแูลพิเศษ  
 
• ข้อมูลกำรรับสมัคร/กำรคัดเลือก – ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูส่วนตวัใด ๆ ท่ีมีอยู่ในประวตัิย่อของคณุ แบบฟอรม์ใบสมคัรบนัทึก
หรือขอ้มลูการสมัภาษณ ์บนัทึกการประเมินและการตรวจสอบและยืนยนัเอกสาร 
 
• ข้อมูลค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร – ตัวอย่างเช่น รายละเอียดค่าตอบแทนและสวัสดิการของคุณ ขอ้มูลบัญชีธนาคาร 
ล าดบัอาวโุสของต าแหน่งงาน หมายเลขประกนัสงัคม ขอ้มลูภาษี และขอ้มลูผูร้บัผลประโยชน ์ 
 
• ประวัติอำชญำกรรม – ที่กฎหมายทอ้งถิ่นอนญุาตใหเ้ปิดเผย เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานในบางต าแหน่ง  
 
• ข้อมูลกำรลำ – ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูการลาพกัผ่อนหรือการลากิจธุระท่ีเก่ียวกบัครอบครวั    
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• ข้อมูลด้ำนควำมไร้ควำมสำมำรถ – ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูส่วนตวัใด ๆ ที่มีอยู่ในประวตัิการลางานของคุณ แบบฟอรม์ทาง
การแพทย ์รายงานหรือใบรบัรองและประวตัิที่เก่ียวขอ้งกบัท่ีพกัหรือการปรบัเปล่ียนใด ๆ  
 
• ข้อมูลทำงวินัยและค ำร้อง – ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูส่วนตวัใด ๆ ที่มีอยู่ในประวตัิขอ้กล่าวหา ประวตัิและผลการตรวจสอบและ
การประชมุ 
 
• ข้อมูลกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน – ตวัอย่างเช่น ขอ้เสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานและหวัหนา้งาน การประเมินผลการ
ด าเนินงาน รายงานผลจากโครงการดา้นความสามารถ และกระบวนการบริหารจดัการการด าเนินงานแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ 
 
• ข้อมูลด้ำนควำมเท่ำเทียมและควำมหลำกหลำย – หากไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายทอ้งถิ่น ขอ้มลูเก่ียวกับเพศ อายุ 
เชือ้ชาติ สญัชาติ ความเชื่อทางศาสนาและรสนิยมทางเพศ (จดัเก็บโดยไม่ระบตุวัตนเพื่อติดตามการใหโ้อกาสอย่างเท่าเทียม) 
 
• ข้อมูลกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ – ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการในการฝึกอบรมและการพฒันา หรือการฝึกอบรม
ที่เคยไดร้บั 
 
• ข้อมูลกำรตรวจสอบ – หากไดร้บัอนญุาตภายใตก้ฎหมายทอ้งถิ่น รูปภาพท่ีระบไุดซ้ึ่งอยู่ในบนัทึกจากกลอ้งวงจรปิด บนัทึก
รหัสเขา้ระบบและอาคาร  บันทึกการกดแป้นพิมพ ์การดาวนโ์หลดและการสั่งพิมพเ์อกสาร บันทึกการสนทนาทางโทรศพัท ์
ขอ้มลูที่ถูกจบัโดยโปรแกรมและตวักรองความปลอดภยั รายละเอียดเครื่องโทรศพัท ์รวมถึงหมายเลข IMEI (ส าหรบัอุปกรณท์ี่
บรษิัทออกให)้ 
 
• ข้อมูลสุขภำพและควำมปลอดภัย – ขอ้มลูส่วนบคุคลในการตรวจสอบ การประเมินความเส่ียง และรายงานเหตกุารณ ์
 
• ค ำฟ้องร้องของพนักงำน ข้อร้องเรียนและกำรเปิดเผยข้อมูล– ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินคดีและการ
รอ้งเรียนจากการจา้งงาน การมีส่วนรว่มของพนกังานในการรายงานเหตกุารณ ์และการเปิดเผยขอ้มลู  
 
• ข้อมูลกำรบอกเลิกกำรจ้ำงงำน – ตวัอย่างเช่น วนัท่ีและเหตผุลในการออกจากงาน การจดัการการเลิกจา้งและการจ่ายเงนิ
การสมัภาษณพ์นกังานท่ีลาออกและขอ้มลูอา้งอิงต่างๆ 
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• ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ขอ้มลูอา้งอิง บคุคลที่ติดต่อ และการติดต่อในกรณีฉกุเฉิน/รายละเอียดเครือญาติ 
 
• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยต่อบุคลากรของ ชับบ ์ในระหว่างการจา้งงานไม่ว่าจะดว้ยวาจาหรือใน
รูปแบบลายลกัษณอ์กัษร (เช่น อีเมลที่ใชท้  างานและขอ้มลูการใชอ้ินเตอรเ์น็ต) 
 
ในกรณีที่คุณไดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลอื่นแก่ชบับ ์เพื่อวตัถุประสงคฉ์ุกเฉินหรือเพื่อจดัสรรผลประโยชน ์เช่น สมาชิกใน
ครอบครัวหรือญาติ คุณรับทราบและยืนยันว่าคุณไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกับค าแถลงนีแ้ก่บุคคลดังกล่าว ในกรณีที่ชับบ์
จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล คุณจะตอ้งด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหช้ับบ์สามารถ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเหล่านัน้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 
หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ภายใตข้อบเขตที่กฎหมายที่ใชบ้งัคบัอนุญาต ชบับอ์าจรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในจ านวนจ ากัดซึ่งจดัอยู่ใน
หมวดหมู่พิเศษ ภายในหมวดหมู่นี ้ ชับบ์รวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสุขภาพหรือความทุพพลภาพ (รวมถึง
รายละเอียดของที่พกัและการปรบัเปล่ียน) ตามที่กฎหมายที่บงัคบัใชอ้นญุาต นอกจากนีเ้รายงัอาจประมวลผลขอ้มลูที่เก่ียวกับ
เชือ้ชาติหรือชาติพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม 
สมาชิกสหภาพแรงงาน ขอ้มูลทางพันธุกรรม หรือขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ เฉพาะตามที่กฎหมายที่บังคับใชอ้นุญาตหรือก าหนด
เท่านัน้ 
 
แหล่งทีม่ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
 
ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เราใชด้  าเนินการจะเป็นขอ้มลูที่ไดร้บัจากคุณเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการสมคัรงานหรือการมีส่วน
ร่วมของคุณ จากกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ หรือจากเหตุเฉพาะกิจระหว่างการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมของคุณ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดส่วนบุคคลและขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกับงานของคุณ รวมถึงขอ้มูลความเท่าเทียมและความ
หลากหลาย 
 
ในระหว่างการสรรหาบคุลากรใหม่ เราอาจขอขอ้มลูอา้งอิงจากบคุคลที่สามและด าเนินการคดัเลือกและตรวจสอบโดยใชข้อ้มลู
จากบุคคลที่สาม เราด าเนินการตามกระบวนการคดักรองและตรวจสอบดงักล่าว เฉพาะแต่ในขอบเขตที่กฎหมายที่บงัคับใช้
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อนุญาตเท่านัน้ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบอา้งอิง การตรวจสอบเครดิต การตรวจสอบการลงโทษ การอา้งอิงตามกฎระเบียบ
และการบรหิาร 
 
นอกจากนีเ้รายงัไดร้บัขอ้มลูซึ่งอาจรวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจากหวัหนา้สายงานของคุณ (เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับผลการ
ปฏิบตัิงาน) หรือในบางกรณีจากผูจ้ดัการหรือเพื่อนรว่มงานคนอื่น ๆ (เช่น ในระหว่างการสอบสวน) 
 
เราอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น ลกูคา้ นายหนา้ ผูใ้หผ้ลประโยชนห์น่วยงานก ากับดูแลและ
หน่วยงานราชการอื่นๆ 
 
ในบางสถานการณ ์ขอ้มลูอาจถกูเก็บรวบรวมโดยออ้มจากอปุกรณต์รวจสอบหรือโดยวิธีการอื่น (เช่น อาคารและที่ตัง้ระบบการ
ควบคุมการเขา้ถึงและการตรวจสอบ บันทึกโทรศัพทแ์ละการบันทึก และอีเมลและบันทึกการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต) ภายใต้
ขอบเขตที่กฎหมายที่เก่ียวข้องอนุญาต ในสถานการณ์เหล่านี ้ ข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวมโดยชับบ์หรือผู้ให้บริการที่เป็น
บคุคลภายนอกของบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มลูประเภทนีโ้ดยทั่วไปไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้ป็นประจ า แต่สามารถเขา้ถึงได ้การเขา้ถงึ
อาจเกิดขึน้ได ้ตวัอย่างเช่น ในสถานการณท์ี่ชบับก์ าลงัสืบสวนการละเมิดนโยบายของชบับท์ี่อาจเกิดขึน้ได ้เช่น ที่เก่ียวขอ้งกบั
การเดินทางและการเบิกค่าใชจ้่าย การใชอ้ินเทอรเ์น็ต หรือการด าเนินการโดยทั่วไปของพนกังาน หรือในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มลูเพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด การเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวบ่อยครัง้ขึน้อาจเกิดขึน้โดยบงัเอิญจากโปรแกรม
เฝา้ระวงัอีเมล ภายใตข้อบเขตที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งอนญุาต 
 
นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับตัวคุณแลว้ คุณยังอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ชับบก์ับบุคคลภายนอกอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูอ้า้งอิง ผูอ้ยู่ในอปุการะของคณุ และสมาชิกในครอบครวัหรือเพื่อนคนอื่นๆ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการบริหาร
และจดัการทรพัยากรบุคคล รวมถึงการตรวจสอบการจา้งงาน การบริหารผลประโยชน ์และติดต่อญาติในกรณีฉุกเฉิน ก่อนที่
คณุจะใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลภายนอกดงักล่าวแก่ชบับ ์คณุตอ้งแจง้ใหบ้คุคลที่สามเหล่านีท้ราบก่อนถึงขอ้มลูดงักล่าวที่
คณุตัง้ใจจะมอบใหก้บัชบับแ์ละการด าเนินการท่ีจะด าเนินการโดยชบับต์ามรายละเอียดในประกาศนี ้
 
วัตถุประสงคข์องกำรประมวลผล  
 
เราประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพื่อประกอบการตดัสินใจในการคดัเลือก เพื่อเป็นไปตามสญัญาจา้งงานและการยตุิ
การจา้งงาน ซึ่งจะรวมถึงกระบวนการดงัต่อไปนี ้
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• เพื่อประเมินผูส้มคัรและประกอบการตดัสินใจในการจา้งงาน  
 
• เพื่อสรา้งสิทธ์ิในการเขา้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขา้อาคาร 
 
• เพื่อบริหารจดัการกระบวนการจา้งงานของคุณในแต่ละวนั รวมถึงการจ่ายเงินเดือน สวสัดิการและการจดัฝึกอบรมและการ
พฒันาของคณุ 
 
• เพื่อบรหิารจดัการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในที่ท  างานและรายงานสถานการณต์่างๆ 
 
• เพื่อตรวจสอบและตอบขอ้กงัวลเก่ียวกบัความประพฤติหรือการปฏิบตัิงานของคณุหรือปัญหาอื่น ๆ 
ที่เกิดขึน้ในระหว่างการจา้งงาน 
 
เราประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
 
• เพื่อประเมินผูส้มคัรและประกอบการตดัสินใจในการจา้งงาน รวมถึงการท าสญัญาจา้งงานกบัชบับ ์
 
• ตรวจสอบสิทธ์ิในการท างาน 
 
• หากไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายและหากจ าเป็นส าหรบัต าแหน่งงานของคณุ เราใชค้น้หาประวตัิอาชญากรรมและตรวจสอบ
ประวตัิสินเชื่อและประวตัิการจา้งงาน 
 
• ด าเนินการติดตามปฏิบตัิตามแผนการใหโ้อกาสอย่างเท่าเทียมกนั 
 
• ใชใ้นกระบวนการดแูลพนกังานใหม่ และสรา้งฐานขอ้มลูพนกังานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
• บรหิารจดัการกระบวนการจา้งงานประจ าวนั รวมถึง  
 

• การจ่ายค่าธรรมเนียม เงินเดือน ค่าใชจ้่ายที่ช  าระคืนให ้โบนสัและการมอบหุน้ 
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• การจดัหาและบรหิารจดัการสวสัดิการ 
 
• การวางแผนและจดัสรรงาน การค านวณชั่วโมงการท างาน 
 
• การสรา้งและเก็บประวตัิการลางาน การค านวณและด าเนินการจ่ายเงินที่เก่ียวขอ้ง (จากการเจ็บป่วย การลาเพื่อ
เลีย้งดบูตุร การลาแบบไม่รบัค่าจา้ง วนัหยดุพกัผ่อน ฯลฯ ) 

 
• การสรา้งและเก็บประวตัิการฝึกอบรม การจดัการโครงการฝึกอบรมและการพฒันา 
 
• การจดัการกบัปัญหาดา้นสขุภาพในการท างาน การไม่สามารถท างานและการปรบัเปล่ียนที่สมเหตสุมผล 

 
• การก าหนดวตัถปุระสงคก์ารท างาน ทบทวน รายงานและบรหิารจดัการประสิทธิภาพในการท างานของคณุ  
 
• การด าเนินการจดัการแกไ้ขค ารอ้งทกุข ์ไม่ว่าจากคณุหรือพนกังานคนอื่น ๆ 
 
• การด าเนินการสอบสวนทางวินยัและการตดัสินใจที่เก่ียวขอ้ง และ 
 
• การจดัการใบรบัรอง / ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูลในนามของคณุ 
  

• การจดัท างบประมาณ การตรวจสอบทางการเงินและรายงานธุรกิจภายใน 
 

• การจดัการและการพฒันาความสามารถของบคุลากร และการวางแผนผูสื้บทอดต าแหน่ง 
 

• การจดัเก็บรายละเอียดผูต้ิดต่อฉกุเฉินและผูร้บัผลประโยชน ์
 

• การบรหิารจดัการสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน ตรวจสอบและรายงานเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ 
 
• การตรวจสอบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของพนักงานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายและนโยบายภายในของ 
ชบับ ์
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• การรกัษาความปลอดภยัของเว็บไซต ์ระบบ พนกังานและผูม้าติดต่อ 

 
• การสอบสวนและตอบขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้และนายหนา้ 
 
• การวางแผนงานดา้นบุคลากร การวางแผนและการปรบัเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจ การปรบัโครงสรา้งหรืองานซ า้ซอ้น
รวมถึงการพฒันาแผนธุรกิจ การพัฒนาโครงการต่าง ๆ การตัดสินใจที่เหมาะสมในการโยกยา้ยพนักงานในองคก์ร และการ
บรหิารจดัการกระบวนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
• กระบวนการตรวจสอบสถานะขององคก์รที่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรมของบริษัท หรือการโอนกิจการที่อาจเก่ียวขอ้งกับ
ต าแหน่งของคณุ 
 
• การตดัสินใจเก่ียวกบัความต่อเนื่องของการจา้งงานหรือการมีส่วนรว่ม และการยตุิการจา้งงานและการใหข้อ้มลูอา้งอิง 
 
• ใชสิ้ทธิของเราในการแกต้่าง โตต้อบ หรือด าเนินการฟ้องรอ้งทางกฎหมายที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้ที่เก่ียวกบั
คณุหรือบคุคลที่สาม 
 
• การท ารายชื่อภายในองคก์รเพื่อความสะดวกในการติดต่อ และการท างาน การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
• การประมลูงานลกูคา้และการจดัการที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานลกูคา้และรกัษาความสมัพนัธ์ รวมถึงการปฏิบตัิตาม
สญัญาของลกูคา้ 
 
• การตรวจสอบการเขา้ถึงระบบส าหรบัการบนัทึกการเขา้ถึงขอ้มลูและรายละเอียดของการเขา้ถึงขอ้มลู เช่น เวลาในการเขา้ถงึ 
ชื่อและชื่อของบคุคลที่เขา้ถึงขอ้มลู 
 
• การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ขอ้มลูสขุภาพเพื่อใหส้วสัดิการและสวสัดิการแก่พนกังาน เช่น ประกนั
สขุภาพ หรือการเบิกค่ารกัษาพยาบาล 
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• การใหข้อ้มลูแก่เจา้ของของชบับ ์นกัลงทนุ ผูจ้ดัการสินทรพัย ์ผูใ้หกู้เ้พื่อใช ้ทบทวน วิเคราะหค์วามสามารถดงักล่าว หรือตาม
การปฏิบตัิตามสญัญา 
 
• ในกรณีที่เก่ียวขอ้ง ส าหรับการเผยแพร่การส่ือสารภายในหรือภายนอกที่เหมาะสม หรือส่ือประชาสัมพันธ์ (รวมถึงผ่าน
โซเชียลมีเดียในสถานการณท์ี่เหมาะสม) 
 
• ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิค รวมถึงการสนบัสนุนและการบ ารุงรกัษาขอ้มลูทรพัยากรบคุคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่นๆ 
 
• เพื่อปฏิบัติตามค าขอที่ชอบดว้ยกฎหมายโดยหน่วยงานของรฐั (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้น
ความมั่นคงของประเทศหรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย) ค าขอใหค้น้หาขอ้มลู หรือในกรณีที่กฎหมายที่บงัคบัใช ้ค าสั่งศาล ขอ้บงัคบั
ของรฐับาล หรือหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอื่น 
 
• เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตน้โยบายภายในและการปฏิบตัิตาม 
 
• เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง หรือนโยบายที่บงัคบัใช ้
 
• เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการจดัการ จดัเก็บ บนัทึก ส ารอง หรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล 
 
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่น ๆ ที่
สอดคลอ้งกบัพืน้ฐานทางกฎหมายที่เราใชใ้นการประมวลผล  
 
ฐำนตำมกฎหมำยส ำหรับกำรประมวลผล 
 
เมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุ เราจะด าเนินการตาม “เงื่อนไข” ฐานทางกฎหมายส าหรบัการประมวล
ผล เราด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุเนื่องจากมีความจ าเป็นในการเริ่มสญัญาจา้งงาน 
 
นอกจากนัน้ เรายงัท าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุเนื่องจาก 
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• คณุใหค้วามยินยอมอย่างนอ้ยหนึ่งขอ้ส าหรบัวตัถปุระสงคเ์ฉพาะเจาะจง  
 
• เพื่อใหส้ญัญาจา้งมีผลตามกฎหมาย 
 
• เราจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ตวัอย่างเช่น การเปิดเผยขอ้มลูภาษีใหก้ับหน่วยงานภาษี การปฏิบตัิตาม
กฎหมายดา้นสุขภาพและความปลอดภัยหรือกฎหมายการจ้างงาน หรือการปฏิบัติตามการช าระเงินตามกฎหมาย หรือ
ขอ้ก าหนดในการเก็บรกัษาประวตัิ หรือ 
 
• เพื่อฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราในทางธุรกิจและในฐานะนายจา้งของคณุ และผลประโยชนข์องเราไม่ไดเ้ป็น
การขดัแยง้ผลประโยชนห์รือสิทธิขัน้พืน้ฐานหรือเสรีภาพของคณุ (ตวัอย่างเช่น การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง) 
 
นอกจากนี ้การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ (ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เชือ้ชาติ
หรือชาติพนัธุ์ สมาชิกสหภาพแรงงาน ความคิดเห็นทางการเมือง  หรือความเชื่อทางศาสนาหรือปรชัญา ประวตัิอาชญากรรม 
ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด) จะอยู่บนพืน้ฐานของเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายเสมอ 
 
การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ (ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับสขุภาพ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เชือ้ชาติหรือชาติ
พนัธุ ์สมาชิกสหภาพแรงงาน ความคิดเห็นทางการเมือง  หรือความเชื่อทางศาสนาหรือปรชัญา ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูทาง
พนัธุกรรม ขอ้มลูไบโอเมตรกิซ ์หรือขอ้มลูอื่น ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูในลกัษณะเดียวกบัท่ีคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด) จะเป็นไปตามเงื่อนไขพิเศษอย่างนอ้ยหนึ่งขอ้ ดงัต่อไปนี ้ 
 
• การประมวลผลมีความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการตามขอ้ผูกพนัภายใตก้ฎหมายแรงงาน กฎหมายสวสัดิการ
สงัคมและเพื่อการคุม้ครองทางสงัคม หากไม่มีเหตผุลที่จะเชื่อไดว้่าผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของคณุตามกฎหมายจะ
ยกเวน้การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลได้ (ตวัอย่างเช่น การปฏิบตัิตามกฎดา้นสขุภาพและความปลอดภัย การจ่ายค่ารกัษา
ตามกฎหมาย การปรบัเปล่ียนที่เหมาะสมส าหรบัผูพ้ิการ หรือเพื่อใหแ้น่ใจว่าการเลิกจา้งใดๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรม) 
 
• การประมวลผลเป็นไปตามความสมัครใจและด าเนินการภายใตค้วามยินยอมอย่างชดั เจนของคุณส าหรบัวัตถุประสงคท์ี่
เฉพาะเจาะจงอย่างนอ้ยหนึ่งขอ้ (ตวัอย่างเช่น หากคุณตอ้งการเขา้ร่วมในโครงการสนบัสนุนเพิ่มเติมหรือสวสัดิการที่เก่ียวขอ้ง
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กบัการไรค้วามสามารถหรือการส่งเสรมิสขุภาพ) เราจะแจง้ใหค้ณุทราบอย่างชดัเจนหากเราตอ้งการความยินยอมจากคณุ และ
เราอาจไม่จ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากคณุ หากมีเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  
 
• การประมวลผลเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัการฟ้องรอ้ง หรือการแกต้่างทางกฎหมาย  (ไม่ว่าการฟ้องรอ้งนัน้จะด าเนินโดยคณุหรือ
บคุคลภายนอกก็ตาม) 
 
• การประมวลผลจ าเป็นส าหรบัการประเมินความสามารถในการท างานของคณุ โดยจะด าเนินการโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสขุภาพ 
มืออาชีพ (ตวัอย่างเช่น รายงานดา้นอาชีวอนามยั) 
 
• การประมวลผลมีความจ าเป็นดว้ยเหตุผลทางผลประโยชน์สาธารณะหลากหลายประการที่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย
ทอ้งถิ่น (ตัวอย่างเช่น การป้องกันหรือตรวจจับการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือการติดตามการใหโ้อกาสอย่างเท่าเทียมที่ไดร้บั
อนญุาตตามกฎหมายทอ้งถิ่น) หรือ 
 
• ในสถานการณพ์ิเศษที่การประมวลผลขอ้มลูเป็นส่ิงจ าเป็นในการปกป้องผลประโยชนท์ี่ส  าคญัของคณุและคุณไม่สามารถให้
ความยินยอมได ้(ตวัอย่างเช่น ในกรณีฉกุเฉินทางการแพทย)์ 
 
กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
 
เราเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานไวน้านเท่าที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์ี่เรารวบรวมหรือที่ไดร้บัจากคณุ 
ดงันัน้ เราจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุไวเ้ป็นอย่างนอ้ยในช่วงระยะเวลาที่เราจา้งงานคณุ  
 
ในบางกรณี หนา้ที่ตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบั (เช่น เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัภาษี) ไดก้ าหนดระยะเวลาส าหรบัการเก็บประวตัิขอ้มลู
ไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงภายหลงัการสิน้สดุสญัญาจา้ง ตวัอย่างเช่น ในกรณีขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัภาษี เราจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลู
เก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณุเป็นเวลา หกปี หรือในบางกรณี สิบปี 
 
ส าหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเก็บรกัษาขอ้มูลของ ชับบ ์รวมถึงในส่วนของประวัติพนักงานและของ
ผูส้มคัร โปรดดนูโยบายการจดัการจดัเก็บของ ชบับ ์(https://village.chubb.com/docs/DOC-386860)  
 
 

https://village.chubb.com/docs/DOC-386860
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กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ผู้จัดการในสายงานตรงและผู้จัดการร่วม เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้ดูแลในส่วนงานของคุณ และในบางกรณีเพื่อน
รว่มงานบางคน จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ของพวกเขา 
 
เราแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่มชบับ์เมื่อจ าเป็น ยกตวัอย่างเช่น ในการด าเนินการระดบัทุก
ภมูิภาค การรายงานกลุ่ม หรือเพื่อสนบัสนนุในการวางแผนดา้นก าลงัคน 
 
ขอ้มลูส่วนบคุคลพืน้ฐานบางอย่าง เช่น ชื่อ ต าแหน่ง ต าแหน่งงาน ขอ้มลูติดต่อ ทกัษะที่เผยแพรแ่ละโปรไฟลป์ระสบการณอ์าจ
เขา้ถึงไดโ้ดยเจา้หนา้ที่คนอื่นๆ 
 
เราอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุต่อบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผูจ้ดัหาที่ใหบ้ริการแก่เราในดา้นทรพัยากรบุคคล ภาษี
หรือหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานก ากบัดแูลหรือที่ปรกึษาทางวิชาชีพ (เช่น เก่ียวกบัอาชีวอนามยั ค าปรกึษาทางกฎหมาย หรือ
เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมของบรษิัท) 
 
ตวัอย่างของบคุคลที่สามที่อาจมีการแบ่งปันขอ้มลูของคณุ ไดแ้ก่ หน่วยงานดา้นภาษี ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแพทย/์อาชีวอนามยั 
หน่วยงานก ากับดูแล การบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานก ากับดูแล บริษัทประกันของชับบ ์นายธนาคาร ผู้ดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทนายความ นกับญัชี ผูใ้หบ้ริการศูนยข์อ้มลู แพทย ์หรือการดูแลสขุภาพอื่นๆ ผูใ้หบ้ริการ ผูต้รวจสอบ
บญัชี ทนายความ นกัลงทุน ผูใ้หกู้ ้ผูใ้หบ้ริการฝึกอบรม เจา้ของบา้น ผูใ้หบ้ริการการเขา้ถึงส านกังาน ผูใ้หบ้ริการโซเชี ยลมีเดีย
และการตลาด ที่ปรกึษาและที่ปรกึษามืออาชีพอื่นๆ ผูใ้หบ้ริการบญัชีเงินเดือน/ภาษี และผูดู้แลระบบโปรแกรมสิทธิประโยชน์
ของชบับ ์ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณยงัถูกเขา้ถึงโดยบคุคลที่สามซึ่งเราท างานร่วมกันดว้ยเก่ียวกับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น โฮสติง้ การสนบัสนนุ และการบ ารุงรกัษากรอบงานของระบบขอ้มลูของเรา 
 
ชบับค์าดหวงัใหบุ้คคลที่สามดงักล่าวประมวลผลขอ้มลูที่เปิดเผยต่อพวกเขาตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้รวมถึงในส่วนที่เก่ียวกบั
การรกัษาความลับและความปลอดภัยของขอ้มูล ในกรณีที่บุคคลที่สามเหล่านีท้  าหนา้ที่เป็น “ผูป้ระมวลผลขอ้มูล” (เช่น ผู้
ใหบ้ริการบัญชีเงินเดือน) พวกเขาท างานในนามของเราและตามค าแนะน าของเราส าหรบัวตัถุประสงคท์ี่กล่าวถึงขา้งตน้ ใน
กรณีนีข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุจะถกูเปิดเผยต่อบคุคลเหล่านีเ้ท่าที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รกิารท่ีจ าเป็น 
 
เราอาจแบ่งปันขอ้มลูแบบจ ากดักบัลกูคา้ โดยที่คณุเป็นหนึ่งในทีมลกูคา้หรือเป็นทีมงานท่ีถกูเสนอในการประกวดราคา 
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เราใชผู้จ้ดัหาภายนอกหลายรายเพื่อช่วยในการใหบ้รกิารทรพัยากรบุคคล หรือตวัแทนบรกิารใดๆ ที่จ  าเป็นเพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงคข์้างตน้ เช่น ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริก ารจัดหางานสนับสนุน และ/หรือ
บ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของชบับ ์หรือโปรแกรมที่ช่วยในการสรรหาพนกังาน หรือจดัหาระบบบญัชีค่าตอบแทน 
ผลประโยชน ์กองทนุส ารองเลีย้งชีพ บคุคลที่สามเหล่านีอ้าจเขา้ถึงหรือเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ แต่จะด าเนินการ
ภายใตค้  าแนะน าของเราและอยู่ภายใตค้วามสมัพนัธต์ามสญัญา 
 
บุคคลที่สามบางรายที่เราอาจใหข้อ้มลูส่วนบุคคล เช่น ผูใ้หบ้ริการประกันสขุภาพส่วนบุคคลหรือดา้นอาชีวอนามยั ที่ปรกึษา
ทางวิชาชีพหรือผูก้  ากับดแูล จะมีสิทธ์ิเป็นผูค้วบคุมขอ้มลู และคุณควรอา้งถึงค าแถลงและนโยบายความเป็นส่วนตวัของพวก
เขาว่ามีการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุอย่างไร 
 
เราอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุใหแ้ก่บคุคลที่สามตามค าสั่งหรือการรอ้งขอจากศาล หน่วยงานก ากับ หน่วยงาน
ภาครฐั หน่วยงานพิจารณาตามกฎหมายหรือหน่วยงานสาธารณะต่าง ๆ หรือเพื่อปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบหรือ
ตามค าเสนอแนะของหน่วยงานก ากบั  
 
ขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุอาจถกูเปิดเผยต่อที่ปรกึษา พนัธมิตรทางธุรกรรมในอนาคต หรือบคุคลที่สามที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
พิจารณา การเจรจาต่อรองในการท าธุรกรรมทางธุรกิจ หรือการปรบัโครงสรา้งธุรกิจหรือทรพัยสิ์นของกลุ่มชบับ ์
 
 
กำรโอนข้อมูลไปนอกรำชอำณำจักรไทย 
 
ลกัษณะธุรกิจของเราที่มีการด าเนินงานทั่วโลก หมายความว่า ขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุอาจถกูเปิดเผยต่อสมาชิกของกลุ่มชบับ์
ในต่างประเทศ รวมถึงผูจ้ดัหาและผูใ้หบ้รกิารบางรายที่อาจมีบคุลากรหรือระบบที่ตัง้อยู่นอกประเทศไทย 
 
กลุ่มชับบ ์มีขอ้ตกลงการโอนยา้ยขอ้มูลภายในกลุ่มซึ่งควบคุมการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่ม ในกรณีที่
บุคคลที่สามท าการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศไทย เราจะด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของ
คุณไดร้บัการป้องกันในระดับที่เพียงพอ เช่น การท าขอ้ตกลงการโอนยา้ยขอ้มูล หรือการตรวจสอบว่าบุคคลที่สามไดร้บัการ
รบัรองว่ามีแผนการคุม้ครองขอ้มลูที่เหมาะสม 
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สิทธิ์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 สทิธิใ์นการเขา้ถึง แกไ้ข และลบขอ้มูลส่วนบคุคลของคณุ 
 
ชบับม์ีเป้าหมายเพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้หมดที่เราจดัเก็บนัน้ถกูตอ้ง คณุมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่าการเปล่ียนแปลงในสถานการณส่์วนบคุคล (เช่น การเปล่ียนแปลงที่อยู่และบญัชีธนาคาร) จะไดร้บัแจง้ไปยงัชบับ ์เพื่อใหเ้รา
สามารถมั่นใจไดว้่าขอ้มลูของคณุเป็นปัจจบุนั 
 
คณุมีสิทธ์ิท่ีจะรอ้งขอการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลใดๆ ของคณุท่ีชบับอ์าจถือครอง และขอใหเ้รา 
 

• ยืนยนัว่าเราก าลงัประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุหรือไม่ และ 
• ใหส้ าเนาของขอ้มลูนัน้แก่คณุ 

 
เราอาจไม่ปฏิบตัิตามค าขอในกรณีที่กฎหมายอนญุาตหรือตามค าสั่งศาล และหากการเขา้ถึงดงักล่าวจะส่งผลเสียต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบคุคลอื่น 
 
คุณมีสิทธ์ิขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกับคุณ เราอาจพยายามตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนท่ีจะ
แกไ้ข 
 
นอกจากนี ้คณุมีสิทธ์ิขอใหเ้ราลบขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ แต่เฉพาะเมื่อ 
 

• ไม่จ าเป็นอีกต่อไป ส าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการรวบรวมหรือประมวลผล หรือ 
• คณุไดถ้อนความยินยอมของคณุ (ซึ่งการประมวลผลขอ้มลูเป็นไปตามความยินยอม) หรือ 
• ปฏิบตัิตามสิทธ์ิในการคดัคา้นไดส้ าเรจ็ (ด ู“การคดัคา้น” ดา้นล่าง) หรือ 
• ไดป้ระมวลผลอย่างผิดกฎหมาย 

 
เราไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามค าขอของคณุเพื่อลบขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ หากจ าเป็นตอ้งประมวลผลกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของ
คณุ 
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• ส าหรบัการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทางกฎหมาย หรือ 
• ส าหรบัการก่อ การใชสิ้ทธิ หรือโตแ้ยง้ขอ้เรียกรอ้งทางกฎหมาย 

 
มีบางสถานการณอ์ื่นๆ ท่ีเราไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามค าขอใหล้บขอ้มูลของคุณ แมว้่าทั้งสองกรณีนีจ้ะเป็นสถานการณท์ี่มี
แนวโนม้มากที่สดุที่เราจะปฏิเสธค าขอนัน้ 
 
สทิธิเ์พิ่มเตมิ 
 
คณุยงัมีสิทธ์ิเพ่ิมเติมดงัต่อไปนี ้
 
สิทธิ์ในการระงบัการประมวลผล – คุณสามารถขอใหเ้ราระงบั (เช่น เก็บแต่ไม่ใช)้ ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ แต่จะท าไดเ้ฉพาะ
เมื่อ 
 

• ความถกูตอ้งถกูโตแ้ยง้ (ดสิูทธ์ิในการแกไ้ขดา้นบน) เพ่ือใหเ้ราตรวจสอบความถกูตอ้งได ้หรือ 
• การประมวลผลนัน้ผิดกฎหมาย แต่คณุไม่ตอ้งการใหม้นัลบ หรือ 
• ไม่จ าเป็นอีกต่อไปส าหรบัวัตถุประสงคใ์นการรวบรวมหรือประมวลผล แต่เรายงัคงตอ้งการเพื่อก่อ ด าเนินการ หรือ

โตแ้ยง้ขอ้เรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือ 
• คณุไดใ้ชสิ้ทธ์ิในการคดัคา้น และการตรวจสอบนัน้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
เราสามารถใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุต่อไปไดต้ามค าขอใหร้ะงบั โดยที่ 
 

• เราไดร้บัความยินยอมจากคณุ หรือ 
• เพื่อก่อ ด าเนินการ หรือโตแ้ยง้ขอ้เรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือ 
• เมื่อไดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย 

 
สิทธิ์ในการเคลื่อนยา้ยขอ้มูล – คุณสามารถขอใหเ้ราใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณแก่คุณในรูปแบบที่มีโครงสรา้ง ใชก้ันทั่วไป 
รูปแบบท่ีเครื่องอ่านได ้หรือคณุสามารถขอให ้"ยา้ย" ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอื่นไดโ้ดยตรง แต่ในแต่ละกรณีเท่านัน้ : 
 

• การประมวลผลขึน้อยู่กบัความยินยอมของคณุหรือการปฏิบตัิตามสัญญากบัคณุ 
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• การประมวลผลด าเนินการโดยวิธีการอตัโนมตัิ และ 
• บทบญัญัติหรือ "การยา้ยถิ่นฐาน" จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น 

 
สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม – เมื่อคุณใหค้วามยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลแก่เรา คุณมีสิทธ์ิท่ีจะเพิกถอนความ
ยินยอมดงักล่าวไดท้กุเมื่อ โดยไม่กระทบต่อความถกูตอ้งตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน 
 
สิทธิ์ในการคดัคา้นการประมวลผลที่สมเหตุสมผลโดยฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย–เมื่อเราอาศยัฐานประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู คณุมีสิทธ์ิคดัคา้นการประมวลผลนัน้ หากคณุคดัคา้น เราตอ้งหยดุการประมวลผล
นัน้ เวน้แต่เราจะสามารถแสดงเหตุผลที่ถูกตอ้งตามฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัการประมวลผลซึ่งเหนือกว่า
ผลประโยชน ์สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือในกรณีที่เราตอ้งประมวลผลขอ้มลูส าหรบัการก่อ การด าเนินการ หรือการโตแ้ยง้
ขอ้เรียกรอ้งทางกฎหมาย ในกรณีที่เราอาศยัฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายเป็นพืน้ฐานในการประมวลผล เราเชื่อว่าเรา
สามารถแสดงเหตผุลที่ถกูตอ้งตามฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายดงักล่าวได ้แต่เราจะพิจารณาแต่ละกรณีเป็นรายบคุคล 
 
คุณยงัมีสิทธ์ิยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หากคุณพิจารณาว่าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
คุณนั้นฝ่าฝืนกฎหมายท่ีบังคับใช้ เราขอให้คุณโปรดพยายามแก้ไขปัญหาใด ๆ กับเราก่อน แม้ว่าคุณจะมีสิทธ์ิติดต่อ
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดต้ลอดเวลา 
 
หากคณุตอ้งการตรวจสอบการใชสิ้ทธ์ิใดๆ เหล่านี ้โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูของชบับ ์
 
เจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูล 
 
ชบับ ์มีเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูซึ่งรบัผิดชอบการปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูของ ชบับ ์
 
คุณสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูของ ชับบ ์ไดอ้ย่างปลอดภัยและเป็นความลับไดต้ลอดเวลา หากคุณมีขอ้กังวล
เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุหรือปัญหาการป้องกนัขอ้มลูใด ๆ สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูของ 
ชบับ ์ไดท้ี่  
 
อีเมล 
Dpo.th@chubb.com  
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เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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ประกำศควำมเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม 
 
เราอาจด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลบางอย่างซึ่งอยู่ภายใตป้ระกาศความเป็นส่วนตวัเพิ่มเติม และเราจะแจง้ขอ้มลู
เหล่านีใ้หค้ณุทราบเมื่อมีการกระท าดงักล่าว 
 
 
 
 


