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นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy Policy)
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษทั ในเครื อ (“เรา” หรื อ “บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ทํา
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี2 ไว้ เพือให้ผูใ้ ช้บริ การทุกท่านที ได้เข้ามายังเว็บไซต์หรื อได้ใช้บริ การของเรา
ได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ิและการบริ หารจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลของเรา ซึ งรวมถึงการเก็บรวบรวม
ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลของผูใ้ ช้บริ การทุ กท่ าน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบัง คับที
เกียวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี2
1) ข้อมูลส่ วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวม
2) แหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคล
3) วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
4) การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
5) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
6) มาตรการรักษาความมัน คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
7) สิ ทธิของเจ้าของข้อมูล
8) การจัดการคุกกี2 (Cookies)
9) การเชือมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก
10) การเปลียนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
11) ช่องทางการติดต่อ
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คํานิยาม
ข้อมูลส่ วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลซึ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั2นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ1 อาทิ ชือ นามสกุล อายุ วัน
เดือนปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน และ/หรื อข้อมูลอืน
ใดตามทีกฎหมายกําหนด เป็ นต้น

ข้อมูลอ่อนไหว

หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลทีเป็ นเรื องส่ วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน
และสุ่ ม เสี ย งต่ อ การถู ก ใช้ ใ นการเลื อ กปฏิ บ ัติ อ ย่ า งไม่ เ ป็ นธรรม จึ ง จํา เป็ นต้อ ง
ดําเนินการด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ2 เช่น เชื2อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ เป็ นต้น

เจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล/ท่าน

หมายถึง บุคคลทีขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั2นระบุไปถึง
 ไม่ ใ ช่ ก รณี ที บุ ค คลมี ค วามเป็ นเจ้า ของข้อ มู ล หรื อ เป็ นผู ส
้ ร้ างหรื อ เก็บ รวบรวม
ข้อมูลนั2นเองเท่านั2น
 “บุคคล” ในที น2 ี ห มายถึง บุคคลธรรมดาที มีชีวิ ตอยู่ ไม่รวมถึง “นิ ติบุคคล” ทีจด
ั ตั2ง
ขึ2นตามกฎหมาย เช่น บริ ษทั , สมาคม, มูลนิธิ หรื อองค์กรอืนใด

การประมวลผลข้อมูล

หมายถึง การดําเนิ นการหรื อชุ ดการดําเนิ นการใด ๆ ซึ งกระทําต่ อข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อชุ ดข้อมู ลส่ ว นบุคคล ไม่ ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรื อ ไม่ เช่ น การเก็บ บันทึ ก
จัดระบบ จัดโครงสร้ าง เก็บรักษา เปลียนแปลงหรื อปรั บเปลียน การรั บ พิจารณา ใช้
เปิ ดเผยด้วยการส่ งต่อ เผยแพร่ หรื อการกระทําอืนใดซึ งทําให้เกิดความพร้ อมใช้งาน
การจัดวางหรื อผสมเข้าด้วยกัน การจํากัด การลบ หรื อการทําลาย

แอพพลิเคชัน

หมายถึง โปรแกรมหรื อชุดคําสัง ทีใช้ควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์ เคลือนทีและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพือให้ทาํ งานตามคําสัง และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้

1
2

พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบคุคล พ.ศ.STUS มาตรา V
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบคุคล พ.ศ.STUS มาตรา SU
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โดยแอพพลิเคชัน ต้องมีสิ งทีเรี ยกว่า ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรื อ UI) เพือ
เป็ นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ
IP Address

หมายถึง สัญลักษณ์เชิ งหมายเลขทีกาํ หนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิ ด เช่น คอมพิวเตอร์
หรื อเครื องพิมพ์ ทีมีส่วนร่ วมอยูใ่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หนึง ๆ ทีใช้อินเทอร์ เน็ตโพร
โทคอลในการสื อสาร

คุกกี2 (Cookies)

หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ส่ งไปยังคอมพิ วเตอร์ หรื ออุ ป กรณ์
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ที เ ชื อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื อ เก็ บ รายละเอี ย ดข้อ มู ล log การใช้ง าน
อิ นเทอร์ เน็ ตของท่า น หรื อพฤติ กรรมการเยียมชมเว็บไซต์ของท่า น โดยคุกกี2 จ ะถู ก
ส่ งกลับไปทีเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในแต่ละครั2งทีทา่ นกลับเข้ามาดูทีเว็บไซต์ดงั กล่าว
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1) ข้ อมูลส่ วนบุคคลที'เราเก็บรวบรวม
เราจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที ท่านได้ให้ไว้กบั เราโดยตรง หรื อข้อมู ลส่ วนบุคคลทีเราได้รับ
จากการให้บริ การ หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ผ่านทุกช่องทาง ดังต่อไปนี2
1. ข้อมูลทีได้รับจากการสมัครทําประกันภัย การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หรื อการใช้บริ การอืน ๆ และ
การร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ชื อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตร
ประจําตัวอืน ๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปี เกิด เพศ ทีอยู่ อีเมล ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลทรัพย์สินที
ขอทําประกันภัย ข้อมูลสุ ขภาพ รวมไปถึงข้อมูลประวัติการซื2 อประกันภัยหรื อใช้บริ การดังกล่าว
2. ข้อมูลการสมัครรั บข่าวสารต่าง ๆ จากการทําแบบสํารวจ หรื อข้อมูลการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความ
พึงพอใจ ความสนใจ หรื อพฤติกรรมการบริ โภค เป็ นต้น
3. ข้อมูลบัญชี ผูใ้ ช้งาน (Account) ทีถูกสร้ างโปรไฟล์ทีประกอบด้วยรายละเอี ยดข้อมูลส่ วนบุ คคลไว้กบั
บริ ษัทฯ เพือ การเข้า ใช้บริ การในช่ อ งทางการให้ บริ การของเรา อาทิ แอพพลิ เคชันการใช้งานผ่ า น
อุปกรณ์เคลือนที และ/หรื อ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลส่ วนบุคคลทีให้ไว้เพือ สมัครต่าง ๆ
ได้แก่ สมัครงาน สมัครเข้าร่ วมกิจกรรม และ/หรื อ ติดต่อกับบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรื อทางช่องทาง
อืนตามทีบริ ษทั ฯ กําหนด
4. ข้อมูลเกียวกับธุ รกรรมกับบริ ษทั ฯ หรื อกับบริ ษทั ในเครื อ หรื ออืน ๆ เช่ น ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูล
การเข้าเสนอสิ นค้าและบริ การ และประวัติการชํา ระเงิ น ซึ งรวมถึ งข้อมู ลบัตรเครดิ ตหรื อบัตรเดบิต
หมายเลขบัญชี ธนาคารหรื อข้อมูลการธนาคาร หรื อการชําระเงินอืน ๆ รวมทั2งวันทีและเวลาทีชาํ ระเงิ น
ทั2งนี2 ขึ2นอยูก่ บั ประเภทของการทําธุ รกรรมของท่าน
5. ข้อมู ลประวัติอาชญากรรม สถานะเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นการป้ องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุ นเงินแก่การก่อการร้าย และสถานภาพการเป็ นบุคคลล้มละลาย
6. ข้อมูลจากการเข้าเยีย มชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เว็บไซต์อืน ๆ ของบริ ษทั ในเครื อ หรื อแอพพลิเคชัน ที
บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ ข้อมูลการใช้และความเคลือนไหวในการเข้าถึงแต่ละส่ วนของเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชัน ของบริ ษทั ฯ ข้อมูลการใช้โซเชี ยลมีเดี ยและการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของบริ ษ ัท
เช่น รุ่ นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีใช้เปิ ดดูเว็บ (browser type and version) ประเภทของ
อุ ปกรณ์ ทีท่านใช้เ พือเข้าถึงการบริ การ (เครื องคอมพิวเตอร์ ส่ว นบุ คคล แล็ปท๊อป หรื อสมาร์ ทโฟน)
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ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม IP Address ของอุปกรณ์หรื อเครื องมือปลายทาง
ข้อมูล Location ข้อมูลเกีย วกับการบริ การและผลิตภัณฑ์ทีท่านเข้าชมหรื อค้นหา
7. ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของท่านกับเรา ซึ งเก็บในรู ปแบบของบันทึกข้อความของผูร้ ับบริ การ การ
ประเมินความพึงพอใจ การวิจยั และสถิติ หรื อการบันทึ กเสี ยงสนทนา หรื อการบันทึกภาพผ่าน CCTV
เมือท่านติดต่อกับศูนย์บริ การลูกค้าของเรา รวมไปถึงการให้ขอ้ มูลผ่านสื อทีทาํ การวิจยั ต่าง ๆ อาทิเช่ น
SMS Social Media แอพพลิเคชัน หรื ออีเมล เป็ นต้น
8. ข้อมู ลโปรไฟล์สื อสัง คมออนไลน์ของท่ า น เมือมี การใช้ขอ้ มู ล และรหัส การเข้า ระบบของสื อ สั ง คม
ออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพือเชือมต่อหรื อเข้าสู่ บริ การใด ๆ
ของบริ ษทั ฯ เช่ น บัญชี สือสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ งที สนใจ (interests) รายการที
ชอบ (likes) และรายชือเพือนของท่าน ซึงเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็ น
ส่วนตัวนี2ผา่ นการตั2งค่าบัญชีสือสังคมออนไลน์ทีจดั ทําไว้ให้โดยผูใ้ ห้บริ การสือสังคมออนไลน์ดงั กล่าว
9. ข้อมูลสําหรับบริ การบางประเภททีท่านได้ทาํ ประกันภัยกับเรา ได้แก่
 กรมธรรม์ประกันภัยรถเปิ ด-ปิ ด: เราจะทําการเก็บข้อมู ลการใช้รถยนต์ของท่านเมื อท่านได้ทาํ การ
เปิ ด – ปิ ด ประกันผ่านอุปกรณ์ TVI Connect ได้แก่การสตาร์ ท และดับเครื องยนต์ ข้อมูลตําแหน่ ง
ทีต2 งั ละติจูด ลองติจูด เวลาในการรั บตําแหน่งของอุปกรณ์ ทิศทางการเคลือนที ความเร็ วรถ ความ
สูงจากระดับนํ2าทะเล เป็ นต้น
 กรมธรรม์รถยนต์ทุกประเภท ทีมีการแจ้งอุ บต
ั ิเหตุผ่านแอพพลิเคชัน Thaivivat Motor เราจะมีการ
เก็บข้อมูลตําแหน่งทีต2 งั ละติจูด ลองติจูด เวลาในการรับตําแหน่ งของอุปกรณ์ ทิศทางการเคลือนที
ความเร็ วรถ ความสู งจากระดับนํ2าทะเล เป็ นต้น
 กรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพ Active Health: เราจะทําการเก็บข้อมูล เพศ อายุ ส่ วนสู ง นํ2าหนัก และ
ข้อมูลเกียวกับกิจกรรมการเดินและออกกําลังกายในแต่ละวัน ทีได้รับจากผูใ้ ห้บริ การสมาร์ ทวอทที
ท่านสวมใส่ และได้แจ้งข้อมูลกับเราไว้ได้แก่ ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ จํานวนก้าวเดิ น และ
ระยะเวลาในการออกกํา ลัง กาย เช่ น เพศหญิ ง อายุ |T ปี นํ2า หนัก T} กิ โ ลกรั ม ส่ ว นสู ง ~U}
เซนติเมตร จํานวนก้าว ~},T} ก้าว และ มีอตั ราการเต้นของหัวใจ ใน โซน Cardio เท่ากับ VT นาที
ต่อวัน เป็ นต้น
10. ข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีความ
อ่ อ นไหว (Sensitive Personal Data) เช่ น ประวัติ สุ ข ภาพ ประวัติ การรั ก ษาพยาบาล ซึ ง อาจรวมถึ ง
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พฤติกรรมการสู บบุ หรี พฤติกรรมการดื มแอลกอฮอล์ เพือการซื2 อหรื อใช้ผลิ ตภัณฑ์ของเรา กล่าวคือ
ข้อมู ล ดัง กล่ า วจํา เป็ นต่ อการพิ จารณารั บประกันภัย ตลอดจนการให้บริ การและการจ่ า ยค่ า สิ น ไหม
ทดแทน หากท่านไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าว บริ ษทั
ฯ จะไม่สามารถรับประกันภัย และให้บริ การใด ๆ แก่ท่านได้

2) แหล่ งที'มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังต่อไปนี2
2.1) เราได้รับข้อมู ลส่ วนบุ คคลจากท่ า นโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลของท่ า นจาก
ขั2นตอนการให้บริ การดังนี2
2.1.1) ขั2นตอนการสมัครทําประกันภัย หรื อขั2นตอนการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน การใช้บริ การอื น
ๆ กับเรา โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรื อได้รับเป็ นเอกสารการสมัครทําประกันภัย หรื อการ
สมัครใช้บริ การ
2.1.2) จากความสมัครใจของท่านในการทําแบบสอบถาม (survey) การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ หรื อการ
โต้ตอบทางอีเมล หรื อช่องทางการสื อสารอืน ๆ ระหว่างท่านกับเรา
2.1.3) เก็บจากข้อมูลการเข้าเยีย มชมหรื อใช้เว็บไซต์ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
2.1.4) เก็บจากการติดต่อจากท่านโดยได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ หรื อได้รับทางอีเมล
2.1.5) จากการสมัครงาน การคํ2าประกันการสมัครงาน และการทําธุ รกรรมด้านอืน ๆ ทีเกีย วข้อง
2.2) เราได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลทีสาม ดังต่อไปนี2
2.2.1) ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
2.2.2) บริ ษทั ในเครื อ
2.2.3) สถานพยาบาล อู่หรื อศูนย์ในสัญญา บริ ษทั รับสํารวจภัย และผูใ้ ห้บริ การอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ใช้บริ การผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของเรา
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2.2.4) หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อหน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลที ใ ช้ อ ํา นาจตามกฎหมาย ได้แ ก่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น (ปปง.) คณะกรรมการป้ อ งกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
กรมสรรพากร สถานี ตาํ รวจ สํานักงานเขตหรื อสํานักงานการทะเบียนราษฎร สํานักงานที ดิ น
สถานพยาบาล กรมการขนส่ งทางบก สํานักงานขนส่ งจังหวัด องค์กร บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใด ๆ
ทีใช้อาํ นาจตามกฎหมาย เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน และสามารถเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านให้แก่เรา
2.2.5) บริ ษทั ประกันวินาศภัยอืน
S.S.U) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
S.S.U) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดหางาน

3) วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี2
3.1) เพือพิจารณาการรั บ ประกันภัย และพิจ ารณาค่ าสิ น ไหมทดแทน และจ่ ายผลประโยชน์ ตามสั ญ ญา
ประกันภัย และการให้บริ การอื น ๆ ในฐานะผูร้ ั บประกันภัย เพือปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
บริ การของเรา รวมถึ งบริ การหรื อ สิ นค้าอืน ๆ ที จะมี ข2 ึนในอนาคต และใช้รายละเอี ยดของสิ นค้า /
บริ การทีท่า นซื2 อ /ใช้บริ การเพือ ประมวลผลและเสนอสิ นค้า /บริ การที เราเชื อ ว่า ท่ านสนใจเพิ ม เติ ม
ตลอดจนการดูแล การบํารุ งรักษา และการดําเนิ นการทีเกียวข้องกับการให้บริ การดังกล่าว
3.2) เพื อการบริ หารความสั มพัน ธ์ร ะหว่า งท่า นกับเรา และการติ ดต่ อสื อ สาร แจ้ง และ/หรื อ รั บข้อ มู ล
ข่าวสารต่าง ๆ จากเรา หรื อการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึ2นของบริ ษทั ฯ
3.3) เพือยืนยัน และ/หรื อ ระบุตวั ตนของท่านในการเข้าใช้บริ การผ่านช่องทางต่าง ๆ หรื อการติดต่อกับเรา
3.4) เพือการดําเนินการตามความประสงค์ของท่านทีได้แจ้งไว้กบั เรา
3.5) เพือการนําเสนอสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรื อ บริ การอืน ๆ ของเรา อาทิ การให้คาํ แนะนําและ/หรื อ
ข้อเสนอเกี ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการบริ การ รวมถึ ง โปรโมชัน ต่ า ง ๆ ในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง
การตลาด รวมถึงการทําธุ รกรรมทีเกียวข้องกับการใช้บริ การของเรา
เวอร์ ชนั 1.0

หน้า 7

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Policy)
3.6) เพือการวิเคราะห์ให้เข้าใจพฤติ กรรมในการใช้บริ การในเว็บไซต์ของผูเ้ ยียมชม และเราจะได้นาํ ผล
การศึ กษาดังกล่ าวไปพัฒนาและปรั บปรุ ง ให้การใช้งานเว็บไซต์ของเรามีความสะดวกสบายและมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ2น
3.7) เพือการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
ปรับปรุ งหรื อเปลียนแปลงการบริ การ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริ การ การสํารวจการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการขาย การพิจารณาการดําเนินงานและขยายธุรกิจของบริ ษทั
3.8) เพือการดําเนินการใด ๆ ทีจาํ เป็ นและเหมาะสม สําหรับ
(ก) ตรวจสอบและป้องกันการกระทําทีละเมิดหรื ออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
(ข) ตอบสนองต่อคําขอจากหน่ วยงานรัฐหรื อรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐบาลต่างประเทศ
ทีเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอาศัยอยู่
(ค) บังคับใช้ขอ้ กําหนดในการให้บริ การและนโยบายทีเกียวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ
(ง) ปกป้องการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(จ) ปกป้ องสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว ความปลอดภัยหรื อทรั พย์สินของบริ ษทั ฯ บุคคลากร และเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อบุคคลอืน
(ฉ) เยียวยา ป้องกัน หรื อจํากัดความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ2น
3.9) เพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสื บสวนของเจ้าพนักงาน หรื อหน่ วยงานกํากับดูแลและให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อบังคับ หรื อข้อผูกพัน ทีภาครัฐกําหนด อาทิ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกําหนดด้าน
กฎระเบียบ การปฏิบตั ิตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบตั ิตามเงือนไขการให้บริ การของบริ ษทั ฯ)
3.10) การติดต่อสื อสารทีเกียวข้องกับบริ การ การให้บริ การหรื อการดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพของการ
ให้บริ การ
3.11) ความปลอดภัยของเครื อข่ายและข้อมูล
3.12) การวิจยั และการพัฒนา การปรับปรุ งประสบการณ์ผใู ้ ช้ของเว็บไซต์
3.13) การได้มาซึ งกิจการ หรื อการควบรวมกิจการ หรื อการเปลียนแปลงโครงสร้างขององค์กร
3.14) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการตลาด เป็ นต้น
ทั2งนี2 วัตถุประสงค์อืน ๆ ทีไม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น ท่านจะได้รับการแจ้งเมือเรามีการขอข้อมูลส่ วนบุคคลจาก
ท่าน
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อนึ ง ในการได้ขอ้ มูลของท่านมานั2น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้
วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) เฉพาะเมือเข้าเงือนไข ดังต่อไปนี2












ท่ า นได้ให้ ความยิน ยอมไว้กับ บริ ษ ัทฯ ทั2ง นี2 หากท่ า นประสงค์จ ะถอนความยิน ยอม ท่ า นสามารถ
ดําเนิ นการได้ตามวิธีทีบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ ทั2งนี2 การถอนความยินยอมจะไม่ ส่งผลกระทบต่ อ การ
ประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ท่า นได้ใ ห้ความยิน ยอมไปแล้ว โดยชอบด้ว ยกฎหมาย นอกจากนี2
ผลกระทบจากการถอนความยินยอม อาจทําให้ท่านได้รับความสะดวกในการให้บริ การน้อยลง หรื อไม่
สามารถใช้บริ การบางอย่าง ๆ ได้
เป็ นการจําเป็ นเพือการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ งท่านเป็ นคู่สัญญา หรื อเพือใช้ในการดําเนิ นการตามคํา ขอ
ของท่านก่อนเข้าทําสัญญานั2น เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญา
เป็ นการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
เป็ นการจําเป็ นเพือการปฏิ บัติหน้า ที ในการดําเนิ นภารกิจ เพื อประโยชน์ สาธารณะของบริ ษทั ฯ หรื อ
ปฏิบตั ิหน้าทีในการใช้อาํ นาจทีรัฐได้มอบหมายให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อเพือเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายเรื อง
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ า ย
เป็ นต้น
เป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอืน เว้น
แต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิ ทธิ ข2 นั พื2นฐานในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ดังนี2
 เพือเป็ นการป้ องกันการฉ้อโกง
 เพือเป็ นการรักษาความปลอดภัยของระบบและเครื อข่าย
 เพือเป็ นการช่ ว ยเหลื อเจ้า หน้า ที รัฐในการปฏิ บต
ั ิ ภารกิ จในลักษณะที ไม่ ขดั กับหน้าทีในการรั กษา
ความลับ
เป็ นการจําเป็ นเพือใช้สิทธิ ในการเรี ยกร้อง ฟ้องร้อง รักษาสิทธิ รับช่วงสิ ทธิ โดยชอบด้วยกฎหมาย
เป็ นการจําเป็ นพือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ST|T หรื อคําสัง
นายทะเบี ยน หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย
เป็ นต้น
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มี ก ารจัด ทํา เอกสารประวัติ ศ าสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เ พื อ ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ ที เ กี ย วกับ การ
ศึกษาวิจยั หรื อสถิติ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการปกป้ องทีเหมาะสมเพือคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของท่าน

4) การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เมือได้รับข้อมู ลส่ วนบุ คคลจากแหล่งที มาของข้อมูลส่ วนบุ คคลแล้ว เราจะดําเนิ นการดังนี2 กบั ข้อมู ล ส่ ว น
บุคคลของท่าน
4.1) เก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ตามข้อ 3)
4.2) ใช้ เราจะใช้ขอ้ มู ล ส่ ว นบุ คคลของท่ า นภายใต้ว ัต ถุ ป ระสงค์ตามข้อ 3) ทั2ง นี2 ในการขายสิ นค้า หรื อ
ให้บริ การของเรา หรื อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ในบาง
กรณี เรามีความจําเป็ นต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ โดยเราจะขอความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่าน ณ ขั2นตอนทีได้มาซึงข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ เพือ ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลของเราต่อไป
นอกจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นและภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย เราจะใช้ขอ้ มู ลส่ วน
บุคคลเพือวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่ งเอกสารเกียวกับโปรโมชัน ต่าง ๆ (ทางไปรษณี ย ์
อีเมล SMS และด้วยวิธีการอืนใด) รวมถึงการดําเนิ นการด้านการตลาดแบบตรง เพือ เพิม สิ ทธิ ประโยชน์
ทีท่านจะได้รับจากการเป็ นลูกค้าของเราผ่านการแนะนําผลิตภัณฑ์และบริ การทีเกียวข้อง
ท่านสามารถเลือกทีจะไม่ รับการสื อสารการตลาดจากเรา ยกเว้นการติดต่อสื อสารทีเกียวข้อง
และจําเป็ นกับผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การทีเราได้ให้แก่ท่าน
4.3) เปิ ดเผย เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ตามข้อ 3) ทั2งนี2 บุคคล หน่วยงาน
ทีเราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน มีดงั นี2
4.3.1) ผูท้ ีได้รับอนุ ญาตให้เป็ นคนกลางประกันภัย นายหน้า ทีปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผูแ้ นะนํา
การลงทุน ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ
4.3.2) คู่ คา้ พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ บริ ษ ทั ย่อย และ/หรื อ ผูใ้ ห้บริ การภายนอก เพือ ให้บริ การในการ
นําเสนอสิ ทธิ ประโยชน์และบริ การอื น ๆ ของบริ ษ ทั ฯ แก่ ท่าน รวมถึ งการพัฒนา ปรั บปรุ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารของบริ ษัท ฯ เช่ น การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล การประมวลผลข้อ มู ล การ
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ดํา เนิ น การด้า นบัต รเครดิ ต การให้ บ ริ ก ารด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการจัด เตรี ยม
โครงสร้ า งพื2 นฐานที เ กี ยวข้อง การพัฒนาแพลตฟอร์ มบริ การลู กค้า การส่ ง อี เมล/SMS การ
พัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ การสํารวจความพึงพอใจและการทําวิจยั การ
บริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยจะมี การทําสัญญารั กษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นความลับ กรณี
นิติบุคคลจะต้องมีมาตรฐานด้านความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีมาตรฐานเป็ นทียอมรับ
4.3.3) หน่ วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรื อองค์กรอืนตามกฎหมาย เพือเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คําสัง
คําร้ อ งขอ เพือ การประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในเรื องที เกี ยวข้องกับการปฏิ บัติ ต าม
กฎหมาย เช่น เราอาจจําเป็ นต้องส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังหน่ วยงานข้อมูลเครดิ ตเพือ
ตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพือ การป้องกันการฉ้อโกง เป็ นต้น
4.3.4) ผูบ้ ริ การภายนอกทีบริ ษทั ฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา ทั2งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผูใ้ ห้บริ การ
Cloud Computing, นายทะเบียน บริ ษทั รับจ้างทํากิจกรรมทางการตลาด บริ ษทั รับจ้างทําวิจยั
ให้แก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั รับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริ ษทั ฯ
4.3.5) บุคคลภายนอกตามทีบริ ษทั ฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรื อเปิ ดเผยเพือการทําธุรกรรม และ/
หรื อ การใช้บริ การตามความประสงค์ของท่าน

5) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราจะจัดเก็บข้อมู ลส่ วนบุ คคลตราบเท่า ที จาํ เป็ นไว้ในรู ปแบบที เหมาะสมตามประเภทของข้อ มูล โดย
คํานึงถึงวัตถุประสงค์และความจําเป็ นทีบริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ นการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลตามที พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด ซึ งรวมไปถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายทีใช้บงั คับ เราจะจัดเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาทีสัญญาสิ2 นผลบังคับไว้ระยะเวลาหนึง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุ
ความของกฎหมายทีเกียวข้อง โดยเราจะจัดเก็บไว้ในสถานที จัดเก็บทีเหมาะสมตามประเภทของข้อมู ล ส่ ว น
บุคคล ทั2งนี2เราจําเป็ นต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นกําหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม
เช่น กรณีอยูร่ ะหว่างการดําเนินคดีตามกฎหมาย เป็ นต้น
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6) มาตรการรักษาความมัน
' คงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพือให้ท่านมีความมัน ใจในการบริ หารจัดการของเรา ในการป้ องกันความเสี ยงอันอาจทําให้ขอ้ มู ล ส่ ว น
บุคคลของท่านถู กเข้าถึงโดยมิ ชอบ รัวไหล ถูกเปลียนแปลงแก้ไข สู ญหาย เราจึงได้สร้ างความตระหนักด้า น
ความมัน คงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั2งปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลด้านการรั กษาความปลอดภัยสารสนเทศที
เป็ นที ยอมรั บ และเป็ นไปตามที กฎหมายและข้อ กํา หนด กฎเกณฑ์ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที กาํ กับดู แ ลธุ ร กิ จ
กําหนด
บริ ษทั ฯ มี มาตรการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของเจ้า ของข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลโดยการจํา กัดสิ ทธิ การเข้า ถึ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั เฉพาะบุคคลทีจาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าว เพือ
การให้บริ การของบริ ษทั ฯ เช่น พนักงาน ตัวแทนหรื อนายหน้า ทีปรึ กษาทางการเงิน และผูแ้ นะนําการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ ซึงบุคคลทีบริ ษทั ฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลนั2น จะต้องยึดมัน และปฏิบตั ิตามมาตรการปกป้ อง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนการรั กษาความลับของข้อมู ลส่ วนบุ คคลดังกล่าว โดย
บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันทั2งทางกายภาพและทางเทคนิ คเป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดู แลทีบงั คับใช้เพือ
ปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
เมือบริ ษทั ฯ ทําสัญญา หรื อข้อตกลงกับบุคคลทีสาม บริ ษทั ฯ จะกําหนดมาตรการรั กษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล และการรั กษาข้อมู ลที เป็ นความลับทีเหมาะสม เพือให้มนั ใจว่าข้อมู ลส่ วนบุ คคลที บริ ษทั ฯ
รับผิดชอบจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานทีบริ ษทั ฯ กําหนด

7) สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิในการดําเนินการ ดังต่อไปนี2
7.1) สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความยิ น ยอม (right to withdraw consent): ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความ
ยินยอมในการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลที ท่า นได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที
ข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นอยู่ก บั เรา ทั2ง นี2 การถอนความยินยอมย่อ มไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อ การเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทีได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
7.2) สิ ทธิในการได้รับแจ้งข้อมู ล (right to be informed): ท่านมีสิทธิ ในการขอรั บทราบความมีอยู่ ลักษณะ
ของข้อมูลส่ วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้ของบริ ษทั ฯ
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7.3) สิ ทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล ส่ วนบุ คคลของ
ท่านและขอให้เราทําสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิ ดเผยการได้มาซึ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคลทีทา่ นไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
7.4) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไข
หรื อเปลียนแปลงข้อมู ลส่ วนบุคคลของท่านให้ถู กต้อง เป็ นปั จจุ บนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
7.5) สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่ วนบุ คคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ ในการขอให้เราทําการลบหรื อทําลาย
ข้อมูลส่ วนบุคคลทีเกียวกับตน หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเป็ น
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้
7.6) สิ ทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ ในการระงับ
การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
7.7) สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ ในการโอนย้ายข้อ มู ล
ส่ ว นบุ คคลของท่ า นที ท่ า นให้ ไ ว้กบั เราไปยัง ผู ค้ วบคุ ม ข้อ มู ล รายอื น หรื อตัว ท่ า นเองด้ว ยเหตุ บ าง
ประการได้ ในกรณี ทีบริ ษ ัทฯ สามารถทําให้ ขอ้ มู ลนั2นอยู่ใ นรู ปแบบที สามารถอ่ า นหรื อ ใช้งานได้
โดยทัว ไปด้วยเครื องมื อหรื ออุปกรณ์ทีทาํ งานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล ส่ วน
บุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ
7.8) สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลทีเกียวกับตน รวมถึงสิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ มายัง เจ้า หน้ า ที คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเราได้ เพือ ดํา เนิ น การยื น คํา ร้ อ งขอ
ดําเนินการตามสิ ทธิ ขา้ งต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี2 ) โดยเรา
จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องของท่านภายใน |} วันนับแต่วนั ทีเราได้รับคําร้องขอดังกล่าว
อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯ สามารถปฏิ เ สธสิ ท ธิ ข องเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ต ามที ก ฎหมายกํา หนด
โดยเฉพาะอย่างยิง บริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธสิ ทธิ ลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยูใ่ นรู ปแบบที
ไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ หากบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
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ในการก่อตั2งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ2น
ต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเพือ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
อนึง การลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยูใ่ นรู ปแบบทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเป็ น
เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ หรื อการถอนความยิน ยอมของเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลสามารถทํา ได้ภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมายเท่านั2น ทั2งนี2 การใช้สิทธิ ดงั กล่าวอาจจะส่ งผลต่อกรณี การปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อกรณี
การให้บริ การอืน ๆ เนืองจากจะไม่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจํากัดในการ
ให้บริ การในบางส่ วนทีจาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล และอาจทําให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนั2นไม่ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์การบริ การ และข่าวสารจากบริ ษทั ฯ ต่อไป

8) การจัดการคุกกี@ (Cookies)
เราอาจจะใช้โปรแกรมคุกกี2 (Cookies) หรื อโปรแกรมอืน ๆ ทีคล้ายคลึงกันเพือจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของ
ท่าน และรวบรวมสถิ ติวิจัย การวิเคราะห์ แนวโน้ม เพือช่ วยให้เราสามารถจัดให้ มีการบริ การที ดี ข2 ึน เร็ วขึ2น
ปลอดภัยขึ2น และเพือความเป็ นส่ วนตัวของท่านเมือท่านใช้บริ การ และ/หรื อเข้าสู่ แพลตฟอร์ มของเรา โดยเราจะ
ทําการจดจําและบันทึกข้อมูลทีบราวเซอร์ ของท่านส่ งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมือท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ซึ งข้อมูล
เหล่านี2อาจหมายรวมถึง
 ทีอยู่ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ ของท่าน
 ชนิดของบราวเซอร์ ของท่าน
 หน้าเว็บไซต์ทีทา่ นเข้าถึงก่อนทีทา่ นจะเข้าสู่ แพลตฟอร์ ม
 หน้าเว็บไซต์ทีทา่ นเข้าชมในแพลตฟอร์ ม
 จํานวนเวลาทีท่านใช้ในการเข้าเยียมชมหน้าเว็บไซต์ดงั กล่าว สิ นค้า บริ การ หรื อข้อมู ลทีทา่ นค้น หาใน
แพลตฟอร์ ม เวลาเข้าชมวันที และข้อมูลทางสถิติอืน ๆ
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี2 จะถูกจัดเก็บเพือการวิเคราะห์และประเมินการเข้าเยีย มชมเว็บไซต์หรื อการใช้งานของ
ท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเราจะใช้เพือกรณี ดังต่อไปนี2
 เพือให้ทา่ นสามารถล็อคอินบัญชี ของท่านในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื อง
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เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และนําไปพัฒนาแพลตฟอร์ มให้สามารถใช้งานได้ง่าย
รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึ2น และช่วยให้เราสามารถจัดทําเนื2อหาให้เหมาะสมกับความสนใจ
ส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็ วขึ2นและเป็ นประโยชน์ต่อท่านมากขึ2น

ทั2งนี2 ท่านอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี2 (Cookies) ผ่านทางเบราว์เซอร์ หรื อการตั2งค่าอุปกรณ์ของท่า น
สําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปทีเนื2อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์ หรื ออุปกรณ์ ของ
ท่าน

9) การเชื' อมต่ อไปยังเว็บไซต์ ภายนอก
เว็บไซต์ของเราจะมีการเชือมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลทีสามซึ งเว็บไซต์เหล่านั2นอาจมีนโยบายความเป็ น
ส่ ว นตัวที แ ตกต่ า งจากของเรา ขอให้ท่า นศึ ก ษานโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ของเว็บ ไซต์น2 ัน ๆ เพือ เข้า ใจถึ ง
รายละเอียดการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล และเพือตัดสิ นใจในการเปิ ดเผยข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คล ทั2งนี2 เราจะไม่
รับผิดชอบต่อเนื2อหา นโยบาย ความเสี ยหาย หรื อการกระทําอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลทีสาม

10) การเปลีย' นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
เราจะทําการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็ นส่ วนตัวเป็ นประจําเพือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และ
กฎหมาย ข้อบังคับทีเกียวข้อง ทั2งนี2 หากมีการเปลียนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบ
ด้วยการปรั บปรุ งข้อมู ลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็ วที สุด ท่ านสามารถดู รายละเอี ยดการแก้ไขดัง กล่า วได้ที
www.thaivivat.co.th/privacy policy ปัจจุบนั นโยบายความเป็ นส่ วนตัวถูกทบทวนครั2งล่าสุ ดเมือ ~| พฤศจิกายน
2563

11) ช่ องทางการติดต่อ
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกียวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบริ ษทั ฯ ข้อมูลทีเราเก็บรวบรวม หรื อต้องการใช้
สิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึงตามข้อ 7) ท่านสามารถติดต่อมายัง
ชือ:
เวอร์ ชนั 1.0

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
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สถานทีติดต่อ:
ช่องทางการติดต่อ:

~ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ~}V}}
Call Center โทร. 1231
www.thaivivat.co.th

นอกจากนี2 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี2
สถานทีติดต่อ:

สํา นักงานใหญ่ ของบริ ษ ัทฯ เลขที ~ ถนนดิ นแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร ~}V}}

ช่องทางการติดต่อ:

โทร. 02-6950800
dpo@thaivivat.co.th
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