นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของ บริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้จดั ทานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ข้ ึน เพื่อให้
ความสาคัญต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และการรักษาความลับ สาหรับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล และเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลและการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ตั้งแต่การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบเอกสาร และรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างคอมพิวเตอร์ ผา่ นระบบอินเทอร์ เน็ต (Web Services) แอปพลิเคชัน การบริ การ เครื่ องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
1. วัตถุประสงค์ ของนโยบาย
1.1 เพื่อป้ องกันการนาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อบุคคลที่ติดต่อบริ ษทั ในรู ปแบบ
เอกสารและรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในทางที่มิชอบหรื อมีการล่วงละเมิดสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูล
ส่ วนบุคคล หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) จึง
จากัดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและได้รับการอนุมตั ิเท่านั้น โดยจะเก็บรวบ
รวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว เพือ่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลและบุคคลที่
ติดต่อบริ ษทั ในรู ปแบบเอกสาร และรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
1.2 เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลมิให้ขอ้ มูลรั่วไหล และป้ องกันการนาข้อมูลดัง
กล่าวไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริ ตหรื อโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
2. ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บงั คับกับข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คูค่ า้ ตัวแทนหรื อบุคคลใด ที่บริ ษทั มีส่วน
เก็บรวบรวมใช้ ประมวลผล และหรื อเปิ ดเผยให้แก่ผรู้ ับข้อมูลต่อ โดยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นอาจเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวมไว้แล้วในอดีต ปัจจุบนั และข้อมูลที่บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมได้ในอนาคต
3. คานิยาม
“ ข้อมูลส่ วนบุคคล ” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
“ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ” หมายความว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลในทานองเดียวกัน
“ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ” หมายความว่า บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
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“ ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ” หมายความว่า บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่ งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่ง หรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
“ บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
“ ผูร้ ับข้อมูลต่อ ” หมายความว่า บุคคลที่บริ ษทั ได้วา่ จ้างให้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อนาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพ การพัฒนา และ
หรื อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการให้บริ การด้านต่างๆ แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนารู ปแบบการให้บริ การโดยบริ ษทั หรื อเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษทั
“ รู ปแบบเอกสาร ” หมายความว่า กระดาษหรื อวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทาให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร
ตัวเลข ผัง หรื อแผนแบบอย่างอื่น จะเป็ นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรื อวิธีอื่น อันเป็ นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
“ รู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ ง รับ เก็บรักษา หรื อประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
“ คุกกี้ ”(Cookies) หมายความว่า ชิ้นส่ วนข้อมูลเล็กๆ ที่เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่จะทาให้เว็บไซต์สามารถจดจาข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ หรื อวิธีใดที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์แต่
ละครั้ง
4. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมมีดงั นี้
4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ตาแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล เป็ นต้น
4.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ
ศาสนา หรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทานองเดียวกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎหมาย หรื อการเข้าทาสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่ให้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลบางอย่างที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั บริ ษทั อาจไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดา้ นล่าง
หรื อให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้อย่างเต็มรู ปแบบ หรื อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอาจจะไม่สามารถใช้
บริ การของบริ ษทั ได้อย่างเหมาะสมและอาจส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายใดๆ ที่บริ ษทั หรื อเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
หากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริ ษทั เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นการขอความยินยอม หรื อแจ้งนโยบาย
ฉบับนี้แก่บุคคลที่สามในนามของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดใน
นโยบายฉบับนี้
5. แหล่งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
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บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
5.1 บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรง โดยบริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อ
มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) ในช่องทางให้บริ การต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ล งนามในสัญญา หรื อ
เอกสาร ทาแบบสารวจ หรื อใช้งานผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่องทางให้บริ การอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริ ษทั หรื อเมื่อ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ณ ที่ทาการ หรื อผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริ ษทั
หรื อเมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเข้า-ออกพื้นที่บริ ษทั ทั้งสานักงานใหญ่หรื อสาขา รวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่อยูภ่ ายใต้
ความดูแลของบริ ษทั
(ข) ข้อมูลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเข้าใช้งานช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บ
ไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การอื่นๆ ตามสัญญา หรื อตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิต
ภัณฑ์ หรื อบริ การของบริ ษทั ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรื อจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
5.2 บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลผ่านช่องทางอื่นๆ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูเ้ อาประกันภัย ผูป้ ระสบภัย ผูร้ ้องเรี ยน ผูไ้ ด้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย คู่กรณี คู่พิพาท
ผูก้ ระทาละเมิด ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ พยาน ผูร้ ับมอบอานาจ หรื อผูใ้ ช้อานาจปกครอง
(ข) บริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจากัด ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกัน
ภัย ผูร้ ับประกันภัยต่อ ผูส้ อบบัญชี นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ผูป้ ระเมินวินาศภัย ผูส้ ารวจภัย อนุญาโตตุลาการ
ผูไ้ กล่เกลี่ย ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นประกอบการประเมินวินาศภัย และหน่วยงานต้นสังกัดผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูใ้ ห้
บริ การภายนอก
(ค) หน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสู งสุ ด ศาล ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กรมบัญชีกลาง
กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมการขนส่ งทางบก เป็ นต้น
(ง) สถานพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย สมาคม
ประกันชีวติ ไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึ กษาการเงิน สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยแห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ ระเมินวินาศภัย
สมาคมการค้าผูส้ ารวจและประเมินวินาศภัยไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน หรื อแพทยสภา
(จ) แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ สื่ อสังคมออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา
เอกสารราชการ หรื อประกาศสาธารณะต่างๆ เป็ นต้น
(ฉ) ช่องทางการรับข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น ผูเ้ อาประกันภัยในต่างประเทศ บริ ษทั ประกันภัยและ
บริ ษทั ประกันภัยต่อในต่างประเทศ ตัวแทนประกันภัยหรื อนายหน้าประกันภัยในต่างประเทศ บริ ษทั ต้นสังกัดของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ บริ ษทั ผูร้ ับจ้างทัว่ ไป หน่วยงานรัฐในต่างประเทศ หน่วยงานกากับดูแลธุ รกิจประ
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กันภัยในต่างประเทศ สถานทูต และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึง กรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคล
ภายนอกแก่บริ ษทั ดังนี้ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ หรื อประ
กาศของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเป็ น
กรณี ที่ตอ้ งได้รับความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บริ ษทั
ทั้งนี้ ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลที่มีความจาเป็ นในการให้บริ การของบริ ษทั
อาจเป็ นผลให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
6. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จรัญประกันภัยจากัด(มหาชน) ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และคูค่ า้ หรื อคู่
สัญญาของบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผยหรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี้
6.1 การปฏิบตั ิตามสัญญาประกันภัย การประกันภัยร่ วม การประกันภัยต่อ และการประกันภัยต่อช่วง
6.2 การสารวจภัย การประเมินความเสี ยหาย และการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
6.3 การดาเนินธุ รกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาประกันภัยหรื อธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ
6.4 การดาเนินการทางกฎหมาย กรณี ตอ้ งรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องกับบุคคล
ภายนอก
6.5 การจัดทาสถิติ เพื่อประโยชน์ในการคานวณอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ ยง
6.6 การปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.7 การดาเนินการเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การของบริ ษทั ประกันภัย
6.8 การบริ หารจัดการด้านบุคลากรของบริ ษทั
6.9 การวิเคราะห์ และวิจยั ทางการตลาด การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริ ษทั
6.10 การเก็บรวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและส่ งเสริ มธุ รกิจประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
หากบริ ษทั อาศัยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในการเก็บรวบรวมใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคล ย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั บุคคลภายนอก ดังนี้
7.1 หน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานอื่นตามภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมาย ข้อผูกพันในการดาเนินงาน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ เช่น สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อกรมสรรพากร เป็ นต้น
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7.2 บุคคลภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น บริ ษทั ประกันภัย สานักงานสาขาในไทยของบริ ษทั ประกัน
ภัยต่างประเทศ ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ผูป้ ระเมินวินาศภัย นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผูส้ ารวจภัย บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ บริ ษทั ประกันภัยต่อ โรงพยาบาล ศูนย์กชู้ ีพ แพทยสภา
ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน ศูนย์บริ หารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ผูใ้ ห้บริ การด้านการบริ หารจัดการค่าสิ น
ไหมทดแทน ( TPA ) อู่ซ่อมรถ ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูช้ าระเบี้ยประกันภัย พยาน ผูร้ ับ
ผลประโยชน์ ทายาทโดยธรรม ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คู่พิพาท คู่กรณี ผูเ้ สี ยหาย ผูร้ ับมอบอานาจ เจ้าหนี้หรื อลูกหนี้ของ
บริ ษทั บุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ ธุ รกรรม หรื อติดต่อกับบริ ษทั เป็ นต้น
7.3 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และหรื อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการจัดทาสถิติ
และคานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
7.4 ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งบริ ษทั ได้มอบหมายให้ดาเนินการแทนบริ ษทั ในเรื่ องการรับประกันภัย การสารวจ
ภัย การชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทน การดาเนินการทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยว
ข้องกับสัญญาประกันภัย
8. การส่ งหรือโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ประเทศที่รับข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอตามมาตรฐาน
สากล หรื อดาเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่ งหรื อโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย และต้องเป็ นไปตามวัตถุ
ประสงค์การเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผยตามนโยบายฉบับนี้
9. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอย่างจากัด
การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างจากัด
9.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างจากัด บริ ษทั จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเท่าที่จา
เป็ นในการประกอบธุ รกิจประกันวินาศภัยภาย ใต้วตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมายและตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ง
ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูล
เหล่านั้นไว้เป็ นความลับ
9.2 การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างจากัด บริ ษทั จะไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล และจะไม่นาข้อมูลส่ วนบุคคลไปจาหน่าย
จ่ายโอน หรื อเผยแพร่ ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นเป็ นการ
เปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ หรื อตามที่กาหนดไว้ในนโยบายเรื่ องการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการดา
เนินงาน แนวปฎิบตั ิและแนวนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
สร้างจิตสานึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้บุคลากรของบริ ษทั
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และป้ องกันมิให้ขอ้ มูลสู ญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้ง มีการทบทวนมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเมื่อมีความจาเป็ น หรื อ
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม
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11. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ไว้ในระยะเวลาเท่าที่ขอ้ มูลนั้นยังมี
ความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในนโยบาย ประกาศ
หรื อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสิ้ นความ
จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว บริ ษทั จะทาการลบทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อ
ทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั ตนได้ต่อไป ตามรู ปแบบและมาตรฐานการ
ลบทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั หรื อกฎหมายจะได้ประกาศกาหนดหรื อตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดีในกรณี
ที่มีขอ้ พิพาท การใช้สิทธิ หรื อคดีความอันเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคาสัง่ หรื อคาพิพากษาถึงที่สุด
ทั้งนี้บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสู งสุ ดเป็ นเวลา 10 ปี นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดสัญญาประกันภัย หรื อนับแต่วนั ที่อนุ ญาโตตุลาการมีคาชี้ขาด หรื อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
เว้นแต่มีกฎหมายกาหนดให้บริ ษทั จัดเก็บข้อมูลไว้นอ้ ยกว่าหรื อนานกว่าระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
12. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้กาหนดสิ ทธิ ของเจ้าของข้อ
มูลส่ วนบุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิ ทธิ ดงั กล่าวจะเริ่ มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่ วนของสิ ทธิ น้ ีมีผลใช้บงั คับ
โดยเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ดงั นี้
12.1 สิ ทธิในการขอเข้าถึง หรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อขอให้
เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคล
12.2 สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั ซึ่ งจะทาให้ไม่ก่อให้
เกิดความเข้าใจผิด
12.3 สิ ทธิในการลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
12.4 สิ ทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด
12.5 สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนด
12.6. สิ ทธิในการขอถอนความยินยอมบางส่ วนหรื อทั้งหมดเมื่อไดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยบริ ษทั รวมถึงสิ ทธิในการร้องขอเพื่อตรวจสอบประวัติการให้
ความยินยอมและการถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้
12.7 สิ ทธิในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลจากบริ ษทั รวมทั้งสิ ทธิ ในการ
ขอให้บริ ษทั ส่ ง หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธิ น้ ีจะต้องอยูภ่ ายใต้
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เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
12.8 สิ ทธิในการร้องเรี ยน ในกรณี ที่บริ ษทั รวมทั้งลูกจ้าง หรื อผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 หรื อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
ทั้งนี้ สิ ทธิ ตามข้อ 12.1- ข้อ 12.8 ข้างต้น บริ ษทั อาจปฏิเสธคาขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ตามที่
กฎหมายกาหนดและตามคาสั่งศาล
และสิ ทธิตามข้อ 12.4 -12.6 อาจส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่สามารถพิจารณารับประกันภัย พิจารณา
ค่าสิ นไหมทดแทน การให้บริ การด้านการรับประกันภัย และหรื อการบริ การอื่นๆ แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
13. การใช้ งานคุกกี้ ( Cookies)
“ คุกกี้ ”(Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่ งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ อง
แล็ปท็อป อุปกรณ์แท็บเล็ต หรื อสมาร์ทโฟน หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอัตโนมัติ (หากไม่
ประสงค์ให้คุกกี้เข้ามาในเบราว์เซอร์ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์
ปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้) ซึ่ งคุกกี้ไม่ใช่โปรแกรม ไม่ใช่ไวรัส และไม่สามารถส่ งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ ของเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้ บริ ษทั ใช้คุกกี้เพื่อทราบว่าใครกาลังเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ เพื่อเก็บสถิติในทางภูมิศาสตร์ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับผูใ้ ช้งาน สถิติน้ ีทาให้บริ ษทั สามารถปรับเปลี่ยน และสร้างรู ปแบบเนื้ อหาได้ตรงกับเรื่ องที่เจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลสนใจรวมไปถึงผูใ้ ช้งานอื่นๆ ที่เข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์
14. ช่ องทางการติดต่ อบริษัท และเจ้ าหน้ าทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอาจร้องเรี ยนเกี่ยวกับกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิในความ
เป็ นส่ วนตัว ได้ที่เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 0-2276-1024 อีเมล: DPO@charaninsurance.co.th และทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั
15. การทบทวนนโยบาย
บริ ษทั จะพิจารณาทบทวนปรับปรุ งนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
บังคับใช้ในปัจจุบนั และทันสมัยอย่างสม่าเสมอ โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั จะนาไปปรับปรุ ง และแสดง
อยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั
นโยบายฉบับนี้ (ฉบับปรับปรุ ง) มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็ นต้นไป

นายสุ กิจ จรัญวาศน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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