
         นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ  บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

                    บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)    ไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึน  เพื่อให้
ความส าคญัต่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล      และการรักษาความลบั  ส าหรับขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล        และเพื่อคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลและการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล   ตั้งแต่การเก็บรวบรวม  ใช ้ เปิดเผย  ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสาร และรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั  การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหวา่งคอมพิวเตอร์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Web Services) แอปพลิเคชนั  การบริการ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั    

1. วตัถุประสงค์ของนโยบาย 

               1.1 เพื่อป้องกนัการน าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบุคคลท่ีติดต่อบริษทั ในรูปแบบ 
เอกสารและรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ไปใชใ้นทางท่ีมิชอบหรือมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
ส่วนบุคคล  หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล   บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  จึง
จ ากดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล  เฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและไดรั้บการอนุมติัเท่านั้น    โดยจะเก็บรวบ 
รวม ใช ้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว    เพือ่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและบุคคลท่ี
ติดต่อบริษทัในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์   ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

                1.2 เพื่อรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลมิใหข้อ้มูลร่ัวไหล     และป้องกนัการน าขอ้มูลดงั 
กล่าวไปใชโ้ดยมีเจตนาท่ีไมสุ่จริตหรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั    

2. ขอบเขตของนโยบาย 

                 นโยบายฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้   คู่คา้   ตวัแทนหรือบุคคลใด  ท่ีบริษทัมีส่วน
เก็บรวบรวมใช ้ประมวลผล และหรือเปิดเผยใหแ้ก่ผูรั้บขอ้มูลต่อ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอาจเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีบริษทัไดเ้กบ็รวบรวมไวแ้ลว้ในอดีต  ปัจจุบนั  และขอ้มูลท่ีบริษทัอาจเก็บรวบรวมไดใ้นอนาคต 

3. ค านิยาม 

                  “ ขอ้มูลส่วนบุคคล ”  หมายความวา่   ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้  ไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม   แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

                  “ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ”  หมายความวา่   บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

                  “ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ”  หมายความวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ  เผา่พนัธ์ุ ความ
คิดเห็นทางการเมือง  ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวติัอาชญากรรม  ขอ้มูลสุขภาพ
ความพิการ  ขอ้มูลสหภาพแรงงาน  ขอ้มูลพนัธุกรรม  ขอ้มูลชีวภาพ   หรือขอ้มูลอ่ืนใด  ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั 

                   “ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ”   หมายความวา่   บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบั
การเก็บรวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
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                    “ ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ”    หมายความวา่   บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่ง หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

                   “ บริษทั ”   หมายความวา่   บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

                   “ ผูรั้บขอ้มูลต่อ ”  หมายความวา่  บุคคลท่ีบริษทั ไดว้า่จา้งใหด้ าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
เพื่อน าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  การพฒันา และ
หรือเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัภยั    และการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล    หรือเพื่อปรับปรุงและ
พฒันารูปแบบการใหบ้ริการโดยบริษทั  หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทั 

                    “ รูปแบบเอกสาร ”  หมายความวา่  กระดาษหรือวตัถุอ่ืนใดซ่ึงไดท้  าใหป้รากฏความหมายดว้ยตวัอกัษร 

ตวัเลข  ผงั  หรือแผนแบบอยา่งอ่ืน   จะเป็นโดยวธีิพิมพ ์ ถ่ายภาพ  หรือวธีิอ่ืน   อนัเป็นหลกัฐานแห่งความหมายนั้น 

                    “ รูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ”  หมายความวา่  ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง  ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์    เช่น  วธีิการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   เป็นตน้ 

                     “ คุกก้ี ”(Cookies) หมายความวา่ ช้ินส่วนขอ้มูลเล็กๆ ท่ีเก็บอยูใ่นอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ท่ีจะท าใหเ้วบ็ไซตส์ามารถจดจ าขอ้มูลการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์หรือวธีิใดท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเวบ็ไซตแ์ต่
ละคร้ัง 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม 

                   ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมมีดงัน้ี 
                   4.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป  เช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ต  าแหน่ง โทรศพัท ์โทรสาร และอีเมล   เป็นตน้ 

                   4.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว  เช่น  เช้ือชาติ   เผา่พนัธ์ุ  ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเช่ือในลทัธิ 
ศาสนา  หรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ   ประวติัอาชญากรรม  ขอ้มูลสุขภาพ   ความพิการ  ขอ้มูลสหภาพแรงงาน  
ขอ้มูลพนัธุกรรม  ขอ้มูลชีวภาพ   หรือขอ้มูลอ่ืนใด  ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั 

                   ในกรณีท่ีบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบติั 
หนา้ท่ีตามกฎหมาย  หรือการเขา้ท าสัญญากบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล    หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  ไม่ใหข้อ้มูล
ส่วนบุคคลบางอยา่งท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทับริษทัอาจไม่สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคด์า้นล่าง 
หรือใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ     หรือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจจะไม่สามารถใช้
บริการของบริษทัไดอ้ยา่งเหมาะสมและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกฎหมายใดๆ ท่ีบริษทัหรือเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

                   หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่บริษทั     เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล    ไม่วา่จะเป็นการขอความยนิยอม   หรือแจง้นโยบาย
ฉบบัน้ีแก่บุคคลท่ีสามในนามของบริษทั     เพื่อใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติังานต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดใน
นโยบายฉบบัน้ี 

5. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
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                   บริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี  
                   5.1  บริษทั  ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง   โดยบริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้ 
มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

                   (ก) ในช่องทางใหบ้ริการต่างๆ  เช่น  ขั้นตอนการสมคัร  ลงทะเบียน  สมคัรงาน  ล งนามในสัญญา หรือ
เอกสาร  ท าแบบส ารวจ  หรือใชง้านผลิตภณัฑ ์บริการ หรือช่องทางใหบ้ริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทั  หรือเม่ือ 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อส่ือสารกบับริษทั   ณ  ท่ีท าการ   หรือผา่นช่องทางติดต่ออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทั 
หรือเม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้-ออกพื้นท่ีบริษทั  ทั้งส านกังานใหญ่หรือสาขา รวมถึงสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายใต้
ความดูแลของบริษทั 

                   (ข) ขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  เวบ็ 
ไซต ์ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการอ่ืนๆ ตามสัญญา หรือตามพนัธกิจ   เช่น การติดตามพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์ ผลิต 
ภณัฑ ์หรือบริการของบริษทั ดว้ยการใชคุ้กก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

                   5.2  บริษทั ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นช่องทางอ่ืนๆ ดงัต่อไปน้ี 

                   (ก) ผูเ้อาประกนัภยั  ผูป้ระสบภยั  ผูร้้องเรียน ผูไ้ดรั้บประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั คู่กรณี คู่พิพาท 
ผูก้ระท าละเมิด  ผูเ้ห็นเหตุการณ์  พยาน  ผูรั้บมอบอ านาจ หรือผูใ้ชอ้  านาจปกครอง 

                   (ข) บริษทัประกนัภยั บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจ ากดั  ตวัแทนประกนัภยั นายหนา้ประกนั 
ภยั   ผูรั้บประกนัภยัต่อ  ผูส้อบบญัชี  นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ผูป้ระเมินวนิาศภยั   ผูส้ ารวจภยั   อนุญาโตตุลาการ 
ผูไ้กล่เกล่ีย  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้วามเห็นประกอบการประเมินวนิาศภยั   และหน่วยงานตน้สังกดัผูเ้ช่ียวชาญ   หรือผูใ้ห ้
บริการภายนอก 

                   (ค) หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ส านกังานอยัการสูงสุด  ศาล ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กรมบญัชีกลาง 
กรมการปกครอง กรมท่ีดิน  กรมการขนส่งทางบก เป็นตน้ 

                   (ง) สถานพยาบาล   ธนาคาร   สถาบนัการเงิน   กองทุนประกนัชีวิต   กองทุนประกนัวนิาศภยั   สมาคม
ประกนัชีวติไทย   สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย   สมาคมตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน  สมาคมนายหนา้
ประกนัภยัไทย  สมาคมธนาคารไทย  สมาคมนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ระเมินวนิาศภยั 
สมาคมการคา้ผูส้ ารวจและประเมินวินาศภยัไทย  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  หรือแพทยสภา 

                   (จ) แหล่งขอ้มูลสาธารณะ เช่น ผา่นเวบ็ไซต ์ แอปพลิเคชนัมือถือ  ส่ือสังคมออนไลน์  ราชกิจจานุเบกษา 
เอกสารราชการ หรือประกาศสาธารณะต่างๆ เป็นตน้ 

                   (ฉ) ช่องทางการรับขอ้มูลจากต่างประเทศ   เช่น  ผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ    บริษทัประกนัภยัและ
บริษทัประกนัภยัต่อในต่างประเทศ  ตวัแทนประกนัภยัหรือนายหนา้ประกนัภยัในต่างประเทศ  บริษทัตน้สังกดัของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ  บริษทัผูรั้บจา้งทัว่ไป หน่วยงานรัฐในต่างประเทศ  หน่วยงานก ากบัดูแลธุรกิจประ 
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กนัภยัในต่างประเทศ  สถานทูต  และบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ  เป็นตน้ 

                    นอกจากน้ี   ยงัหมายความรวมถึง  กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคล 

ภายนอกแก่บริษทั   ดงัน้ี เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายน้ี หรือประ 

กาศของผลิตภณัฑห์รือบริการตามแต่กรณีใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ  ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเป็น

กรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทั 

                     ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลท่ีมีความจ าเป็นในการใหบ้ริการของบริษทั  

อาจเป็นผลใหบ้ริษทัไม่สามารถใหบ้ริการนั้นแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน           

6. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม  ใช้  เปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

                  บริษทัจรัญประกนัภยัจ ากดั(มหาชน)  ตวัแทนประกนัวนิาศภยั นายหนา้ประกนัวนิาศภยั และคู่คา้ หรือคู่ 
สัญญาของบริษทั มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผยหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงคด์งัน้ี 
                   6.1  การปฏิบติัตามสัญญาประกนัภยั   การประกนัภยัร่วม  การประกนัภยัต่อ  และการประกนัภยัต่อช่วง 
                   6.2  การส ารวจภยั   การประเมินความเสียหาย   และการชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยั 
                   6.3  การด าเนินธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าสัญญาประกนัภยัหรือธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ 
                   6.4  การด าเนินการทางกฎหมาย   กรณีตอ้งรับผดิต่อบุคคลภายนอก  หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องกบับุคคล 
ภายนอก 
                   6.5  การจดัท าสถิติ  เพื่อประโยชน์ในการค านวณอตัราเบ้ียประกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียง 
                   6.6  การปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
                   6.7  การด าเนินการเพื่อแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการของบริษทัประกนัภยั 
                   6.8  การบริหารจดัการดา้นบุคลากรของบริษทั 
                   6.9  การวเิคราะห์  และวจิยัทางการตลาด  การออกแบบ  การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทั 
                   6.10  การเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล    ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั      เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั   ตามกฎหมายวา่ดว้ย
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั   และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั 
                   หากบริษทัอาศยัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วน 
บุคคล  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยนิยอมเม่ือใดก็ได ้   ทั้งน้ี  การถอนความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล    ยอ่มไม่กระทบถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล   ท่ีเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ก่อนการถอนความยินยอม 
7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
                   บริษทั  อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคลภายนอก  ดงัน้ี 
                   7.1  หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนตามภารกิจ  อ านาจหนา้ท่ี กฎหมาย ขอ้ผกูพนัในการด าเนินงาน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ  เช่น ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั        ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  หรือกรมสรรพากร  เป็นตน้ 
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                   7.2  บุคคลภายนอกอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  บริษทัประกนัภยั   ส านกังานสาขาในไทยของบริษทัประกนั 
ภยัต่างประเทศ  ตวัแทนประกนัวนิาศภยั  นายหนา้ประกนัวนิาศภยั  ผูป้ระเมินวินาศภยั   นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ผูส้ ารวจภยั    บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ    บริษทัประกนัภยัต่อ   โรงพยาบาล    ศูนยก์ูชี้พ   แพทยสภา  
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน   ศูนยบ์ริหารจดัการกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด   ผูใ้หบ้ริการดา้นการบริหารจดัการค่าสิน 
ไหมทดแทน ( TPA )   อู่ซ่อมรถ   ผูเ้อาประกนัภยั   ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั   ผูช้  าระเบ้ียประกนัภยั  พยาน    ผูรั้บ
ผลประโยชน์  ทายาทโดยธรรม ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  คู่พิพาท  คู่กรณี  ผูเ้สียหาย ผูรั้บมอบอ านาจ  เจา้หน้ีหรือลูกหน้ีของ
บริษทั  บุคคลอ่ืนใดท่ีมีความสัมพนัธ์ ธุรกรรม หรือติดต่อกบับริษทั  เป็นตน้  
                   7.3  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย และหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการจดัท าสถิติ 
และค านวณอตัราเบ้ียประกนัภยั 
                   7.4  ผูใ้หบ้ริการ  ซ่ึงบริษทัไดม้อบหมายใหด้ าเนินการแทนบริษทัในเร่ืองการรับประกนัภยั   การส ารวจ
ภยั   การชดใชค้่าสินไหมทดแทน   การด าเนินการทางกฎหมาย   การตรวจสอบบญัชี  และการด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัสัญญาประกนัภยั 
8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
                    ประเทศท่ีรับขอ้มูลส่วนบุคคล    ตอ้งมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอตามมาตรฐาน 
สากล   หรือด าเนินการตามเง่ือนไขเพื่อใหส้ามารถส่งหรือโอนขอ้มูลนั้นไดต้ามกฎหมาย    และตอ้งเป็นไปตามวตัถุ 
ประสงคก์ารเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผยตามนโยบายฉบบัน้ี 
9. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากดั 

                     การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งจ ากดั 

                     9.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งจ ากดั    บริษทัจะจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ  า 
เป็นในการประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัภาย ใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายและตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึง    
ตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบและขอความยนิยอมก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล     บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูล
เหล่านั้นไวเ้ป็นความลบั  

                     9.2 การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งจ ากดั   บริษทัจะไมใ่ชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี 
ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล    และจะไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลไปจ าหน่าย
จ่ายโอน หรือเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกไดรั้บทราบ  เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล   ยกเวน้เป็นการ
เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ระท าได ้   หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายเร่ืองการเปิดเผยเก่ียวกบัการด า 
เนินงาน แนวปฎิบติัและแนวนโยบายท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

                      บริษทัมีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม     รวมถึงการ
สร้างจิตส านึกในการรับผดิชอบดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหบุ้คลากรของบริษทั
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   และป้องกนัมิใหข้อ้มูลสูญหาย  การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้ดดัแปลง แกไ้ข  หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต    รวมทั้ง มีการทบทวนมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเม่ือมีความจ าเป็น หรือ
เม่ือเทคโนโลยเีปล่ียนไป  เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 
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11. การเกบ็รักษาและระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

                   บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล     ไวใ้นระยะเวลาเท่าท่ีขอ้มูลนั้นยงัมี
ความจ าเป็นตามวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมขอ้มูลเท่านั้น     ตามรายละเอียดท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย  ประกาศ
หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง     ทั้งน้ี   เม่ือพน้ระยะเวลาและขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลส้ินความ
จ าเป็นตามวตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้  บริษทัจะท าการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ 
ท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวัตนไดต่้อไป   ตามรูปแบบและมาตรฐานการ
ลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัหรือกฎหมายจะไดป้ระกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล  อยา่งไรก็ดีในกรณี 
ท่ีมีขอ้พิพาท  การใชสิ้ทธิหรือคดีความอนัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล     บริษทัขอสงวน
สิทธิในการเก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไปจนกวา่ขอ้พิพาทนั้นจะไดมี้ค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

                     ทั้งน้ีบริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสูงสุดเป็นเวลา 10 ปี  นบัแต่วนั
ส้ินสุดสัญญาประกนัภยั   หรือนบัแต่วนัท่ีอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาด   หรือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด   แลว้แต่กรณี    
เวน้แต่มีกฎหมายก าหนดใหบ้ริษทัจดัเก็บขอ้มูลไวน้อ้ยกวา่หรือนานกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว 

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

                    ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ไดก้  าหนดสิทธิของเจา้ของขอ้ 
มูลส่วนบุคคลไวห้ลายประการ  ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือกฎหมายในส่วนของสิทธิน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิดงัน้ี 

                    12.1  สิทธิในการขอเขา้ถึง  หรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือขอให้
เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

                    12.2  สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง  สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั   ซ่ึงจะท าใหไ้ม่ก่อให ้
เกิดความเขา้ใจผดิ 

                    12.3  สิทธิในการลบ หรือท าลาย  หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลของ 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

                     12.4  สิทธิในการขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล     ตามหลกัเกณฑท่ี์
กฎหมายก าหนด 

                     12.5  สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีกฎหมายก าหนด 

                     12.6.  สิทธิในการขอถอนความยนิยอมบางส่วนหรือทั้งหมดเม่ือไดก็ได ้  ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วน
บุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยบริษทั   รวมถึงสิทธิในการร้องขอเพื่อตรวจสอบประวติัการให้
ความยนิยอมและการถอนความยนิยอมท่ีไดใ้หไ้ว ้

                    12.7  สิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจากบริษทั      รวมทั้งสิทธิในการ
ขอใหบ้ริษทัส่ง  หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใต ้
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เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                    12.8  สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีท่ีบริษทั รวมทั้งลูกจา้ง หรือผูรั้บจา้งของบริษทัฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี 

                    ทั้งน้ี สิทธิตามขอ้ 12.1- ขอ้ 12.8 ขา้งตน้   บริษทัอาจปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามท่ี
กฎหมายก าหนดและตามค าสั่งศาล 

                     และสิทธิตามขอ้ 12.4 -12.6    อาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทั ไม่สามารถพิจารณารับประกนัภยั   พิจารณา

ค่าสินไหมทดแทน  การใหบ้ริการดา้นการรับประกนัภยั  และหรือการบริการอ่ืนๆ แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

13. การใช้งานคุกกี ้( Cookies) 

                    “ คุกก้ี ”(Cookies) คือ ขอ้มูลขนาดเล็กท่ีจะถูกส่งไปเก็บไวใ้นเบราวเ์ซอร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
แล็ปทอ็ป อุปกรณ์แทบ็เล็ต หรือสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอตัโนมติั  (หากไม่
ประสงคใ์หคุ้กก้ีเขา้มาในเบราวเ์ซอร์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถสั่งใหเ้บราวเ์ซอร์
ปฏิเสธไฟลคุ์กก้ีได)้     ซ่ึงคุกก้ีไม่ใช่โปรแกรม  ไม่ใช่ไวรัส  และไม่สามารถส่งไวรัสไปยงัคอมพิวเตอร์ของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้    บริษทัใชคุ้กก้ีเพื่อทราบวา่ใครก าลงัเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์   เพื่อเก็บสถิติในทางภูมิศาสตร์และ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูใ้ชง้าน   สถิติน้ีท าใหบ้ริษทัสามารถปรับเปล่ียน   และสร้างรูปแบบเน้ือหาไดต้รงกบัเร่ืองท่ีเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลสนใจรวมไปถึงผูใ้ชง้านอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต์ 

14. ช่องทางการติดต่อบริษัท  และเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

                 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจร้องเรียนเก่ียวกบักรณีถูกละเมิดสิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในความ
เป็นส่วนตวั  ไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั    เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  
เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310    โทรศพัท:์ 0-2276-1024    อีเมล: DPO@charaninsurance.co.th     และทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

15. การทบทวนนโยบาย 

  บริษทัจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ี
บงัคบัใชใ้นปัจจุบนัและทนัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ โดยทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง บริษทัจะน าไปปรับปรุง และแสดง
อยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

                    นโยบายฉบบัน้ี (ฉบบัปรับปรุง)  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  2565   เป็นตน้ไป 

 

                                                                                                          นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 

                                                                                                            กรรมการผูจ้ดัการ 
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