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นโยบายการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับการใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ บริษัท มิต
ซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย
ปรับปรุ งครั้งล่าสุด เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563



บริษั ท มิ ต ซุย สุมิ โตโม อิ นชัว รัน ซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย ซึ่ง มี วัต ถุประสงค์ใ นกำรประกอบธุ รกิ จ รับประกัน วิ นำศภัย
(“บริษัท”) ให้ควำมสำคัญและตระหนักดีถึงควำมประสงค์ของลูกค้ำเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
ดังนัน้ บริษัท จึงได้จดั ทำนโยบำยกำรคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีข้ นึ ้ (“นโยบำย”) เพื่อแสดงถึง
นโยบำยในกำรเก็บรวบรวม และ/หรือ กำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล และเพื่อยืนยันถึงพันธะผูกพันในกำรคุม้ ครองควำมเป็ น
ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ หรือบุคคลใดที่ได้เข้ำเยี่ยมชมหรือใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ
บริษัท (“ผูใ้ ช้บริกำร”)



“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลใดๆ ที่ถกู บันทึกไว้ ทัง้ ที่อยู่และไม่อยู่ในรู ปแบบข้อมูลที่มีสำระสำคัญ ซึ่งสำมำรถระบุตวั
บุคคลนัน้ ได้ ไม่วำ่ จะปรำกฏชัดเจนหรือสำมำรถตรวจสอบยืนยันได้อย่ำงสมเหตุสมผลและโดยตรงจำกบริษัทที่ถือครอง
ข้อมูล หรือเมื่อรวมเข้ำกับข้อมูลอื่นๆ แล้วจะสำมำรถระบุ ตวั บุคคลได้โดยตรงและแน่นอน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อนซึง่ เกี่ยวกับเชือ้ ชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำง
เพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ทุพพลภำพ ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลสหภำพกำรค้ำ ข้อมู ลทำง
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลอื่นใดที่อำจส่งผลกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ลักษณะเดียวกัน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”) ตำมที่กำหนดไว้ภำยใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทำงปฏิบตั ิ
คำสั่ง ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมู ลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ที่บงั คับใช้ และรวมถึงกำรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมำยใดๆ หรือกำรออกกฎหมำยใดๆ ภำยใต้พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ที่
อำจมีขนึ ้ ในภำยหน้ำ (ต่อไปนีเ้ รียกรวมกันว่ำ “PDPA”)



กำรเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และ/หรือกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้นโยบำยนีข้ องบริษัทเป็ นไปตำม PDPA อย่ำงไรก็
ตำม โปรดทรำบว่ำกำรบริกำรบำงประเภทที่ดำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท จำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคล หำกท่ำนไม่ยินยอมให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริษัท อำจมีบำงบริกำรที่บริษัทไม่ สำมำรถให้บริกำรแก่
ท่ำนได้



บริษัทอำจแก้ไขเปลีย่ นแปลงนโยบำยฉบับนีต้ ำมควำมจำเป็ นและตำมควำมเหมำะสม โดยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะ
แสดงลงบนเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่นนี ้ กำรปรับเปลีย่ นแก้ไขนโยบำยฉบับนี ้ หำกท่ำนใช้บริกำรต่อ หรือมีสว่ นร่วมกับทำง
บริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ให้ถือว่ำท่ำนทรำบและยอมรับกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยอันเป็ นปั จจุบนั ดังกล่ำว



นโยบำยฉบับนีเ้ ผยแพร่ทงั้ ฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ ในกรณีที่มีควำมไม่สอดคล้องหรือแตกต่ำงกันระหว่ำงฉบับ
ภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ ให้ยดึ ถือตำมฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

นโยบำยฉบับนีค้ รอบคลุมถึงกำรปฏิบัติของบริษัทต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั เก็บรวบรวม จัดเก็ บ ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ
ประมวลผล อันสืบเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้บริกำรเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี ้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวให้หมำยรวมถึง ข้อมูลที่ทำให้ส ำมำรถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ เพศ สัญชำติ ศำสนำ
หมำยเลขประจำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสือเดินทำง ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทำงไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์
(e- mail address) เป็ นต้น และมิใช่ขอ้ มูลที่โดยปกติสำธำรณชนจะทรำบได้

นโยบำยฉบับนีม้ ีผลใช้บงั คับเฉพำะเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทเท่ำนัน้ และไม่มีผลใช้บงั คับกับกำรปฏิบตั ิของเว็บไซต์
ของบุคคลที่สำมซึง่ เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท หรือเชื่อมโยงไปจำกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ
บริษัท ดังนัน้ ขอให้ผใู้ ช้บริกำรทำควำมเข้ำใจนโยบำยกำรคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำโดย
เว็บไซต์ตำ่ งๆ เหล่ำนัน้ ด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ในกำรใช้บริกำรบำงประเภทที่ดำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท ผูใ้ ช้บริกำรทรำบว่ำอำจจำเป็ นต้องให้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็ นต่อกำรให้บริกำรของทำงบริษัท เช่น กำรระบุขอ้ มูลในกำรแจ้งเหตุ เป็ นต้น ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวจะได้รบั กำรคุม้ ครองตำมมำตรฐำนกำรคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ได้ระบุไว้ใน
นโยบำยฉบับนีอ้ ย่ำงเข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้มีกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยทุจริต
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล ในที่นี้จะรวมเรียกว่าประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ง
ซึ่งอำจกระทำโดยตนเอง คู่คำ้ และ/หรือบริษัทในเครือ และเนื่องจำกบริกำรบำงประเภทที่อำจดำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์
และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท อำจจำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เช่น กำรระบุขอ้ มูลในกำรแจ้งเหตุ เป็ นต้น

หำกภำยหลังมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประกำศให้
ผูใ้ ช้บริกำรทรำบและขอควำมยินยอม และจัดให้มีบนั ทึกกำรแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็ นหลักฐำน ในกรณีที่บริษัทมีดำเนินกำร
อื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุไว้ ผูใ้ ช้บริกำรมีสทิ ธิในควำมเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเลือกว่ำ จะสั่ง
ให้บริษัทระงับกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์เช่นนัน้ ต่อก็ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์และติดตำมกำรใช้บริกำร
ทำงเว็บไซต์ รวมถึงวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปั ญหำกำรใช้งำน บริษัทจึงจำเป็ นต้องจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลกำรเข้ำออกเว็บไซต์ (Log Files) ของผูใ้ ช้บริกำรโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนีเ้ ป็ นอย่ำงน้อย
1. หมำยเลขไอพี (IP Address)
2. ประเภทของโปรแกรมบรำวเซอร์ (Browser)
นอกจำกนี ้ บริษัทยังอำจใช้บริกำรของหน่วยงำนภำยนอกที่มีกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูลกำรเข้ำออกระบบกำรให้บริกำรทำง
เว็บไซต์ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้สำหรับกรณีที่บริษัทใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอกในกำรให้บริกำรเว็บไซต์
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0100547000285)
175 อำคำรสำธรซิตีท้ ำวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2679 6165 – 87 โทรสำร +66 (0) 2679 6209 – 14

www.ms-ins.co.th

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch (Co. Reg. No. 0100547000285)
175 Sathorn City Tower, 14th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel +66 (0) 2679 6165 - 87, Fax +66 (0) 2679 6209 – 14
www.ms-ins.co.th

ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่กระทำกำรใดๆ แตกต่ำงไปจำกที่ระบุในวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
1. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบ และได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ช้บริกำรแล้ว
2. เป็ นกรณีที่กฎหมำยกำหนด
☐

ตามที่กล่าวเรียนแจ้งมาข้างต้น ท่านได้อ่านและเข้าใจและตกลงและยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ หากท่านไม่ยนิ ยอมให้บริษัทดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
โปรดแจ้งให้บริษัททราบตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่มีสทิ ธิทรำบและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำรต้องเป็ นพนักงำนของบริษัท บุคคลใดๆ ซึง่ เป็ นคูค่ ำ้ และ/หรือบริษัท
ในเครือที่มีอำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรจัดกำรให้เป็ นไปตำมขอบเขตกำรให้บริกำรของบริษัท และ/หรือเป็ น
เรือ่ งเกี่ยวข้องกับที่ลกู ค้ำ/ผูใ้ ช้บริกำรขอให้ดำเนินกำรเท่ำนัน้ กำรแลกเปลีย่ นข้อมูลดังกล่ำวกับบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจำก
ที่กล่ำวมำ จะถูกจำกัดให้กระทำได้เฉพำะกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อให้กำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของลูกค้ำ/ผูใ้ ช้บริกำรเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์อนั เป็ นกำรเฉพำะเจำะจงเท่ำนัน้

บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปจำหน่ำยให้แก่บุคคลที่สำม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้
o ผูใ้ ช้บริกำรได้รอ้ งขอและ/หรือให้ควำมยินยอมแก่บริษัทในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
o เป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้ธุรกรรมของผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถดำเนินกำรไปได้จนสำเร็จลุลว่ ง รวมไปถึงเพื่อ
ประโยชน์ใดๆ ในกำรดำเนินกำรทำงด้ำนประกันภัย ซึ่งบริษัทอำจมีควำมจำเป็ นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กบั ทำง
สมำคมประกันวินำศภัย หน่วยงำนที่ได้รบั มอบหมำย บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยต่อร่วม และ/หรือสถำบันกำรเงิน
สำหรับกำรรับชำระเงินและกำรจ่ำยเงิน หรือ
o ในกรณีที่มีควำมจำเป็ นต่อกำรรักษำชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ หรือทรัพย์สนิ และไม่สำมำรถขอควำมยินยอมที่เกี่ยวข้องได้อย่ ำง
สะดวก หรือ
o ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลที่สำมจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดหรือบำงส่วนภำยในขอบเขตที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน และ/หรือผูใ้ ห้บริกำรซึง่ บริษัทได้มอบหมำยให้ดำเนินกำรแทนบริษัทในเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกำรรับ
ประกันภัย กำรสำรวจภัย กำรชดใช้คำ่ สินไหมทดแทน กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย กำรตรวจสอบบัญชี และกำรดำเนินกำร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญำประกันภัย (เรำใช้มำตรกำรเพื่อป้องกันกำรรั่วไหล กำรสูญหำย หรือกำรปลอมแปลงข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น กำรเลือกผูร้ บั เหมำอย่ำงระมัดระวัง กำรเข้ำทำสัญญำกับผูร้ บั เหมำเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
กำรควบคุมและกำกับดูแลผูใ้ ห้บริกำรบุคคลภำยนอกของเรำตำมควำมจำเป็ น)
o ในกรณีที่มีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในนำมของบริษัทโดยบุคคลที่สำมที่เป็ นตัวกลำง ซึ่งมีกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลอยูใ่ นระดับที่เพียงพอ
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o กำรเปิ ดเผยที่จำเป็ นและเป็ นหน้ำที่ที่กำหนดตำมกฎหมำย ตำมคำสั่งศำล ตำมคำสั่งของธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หน่วยงำนกำกับ
ดูแลอื่นๆ และ/หรือตำมคำสั่งของผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย หรือ
o กำรเปิ ดเผยในกรณี มีควำมจำเป็ นเพื่อกำรตรวจสอบ ป้องกัน หรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิฝ่ำฝื นกฎหมำย กรณี
สงสัยว่ำอำจมีกำรฉ้อโกงหลอกลวง กรณีกำรฟอกเงิน กรณีที่มีผลต่อควำมมั่นคงของประเทศ หรือกรณีที่อำจกระทบถึงควำม
ปลอดภัยในสวัสดิภำพ ชีวิต และร่ำงกำยของบุคคลอื่นใด
บริ ษั ท อำจท ำควำมตกลงและ/หรื อ มี ข ้อ ตกลงกับ บุค คลภำยนอกในกำรด ำเนิ น กำรหรื อ บริ ก ำรในนำมของบริ ษั ท ซึ่ ง
บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำดำเนินงำนให้กบั บริษัทหรือเข้ำมำดำเนินกำรในนำมของบริษัทนัน้ จะต้องตกลงที่จะรักษำข้อมูล
ลูกค้ำของบริษัทไว้เป็ นควำมลับด้วยเช่นกัน อีกทัง้ ยังต้องผูก พันต่อกฎหมำยที่มีผลใช้บงั คับด้วย เมื่อใดก็ตำมที่บริษัทจะ
ว่ำจ้ำงบุคคลอื่นใด เข้ำมำให้กำรสนับสนุนกำรบริกำรของบริษัท บุคคลเหล่ำนัน้ จะต้องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรักษำ
ข้อมูลเป็ นควำมลับของบริษัทด้วยเช่นกัน

การเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
บริษัทได้ดำเนินกำรปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ บริษัทอำจจะใช้อปุ กรณ์ (Hardware) หรือซอฟท์แวร์
(Software) เพื่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมกำรสืบค้นข้อมูลของผูท้ ี่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทได้ ทัง้ นี ้
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงระบบให้เข้ำถึงกลุม่ เป้ำหมำย ซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็ นกำรรวบรวมข้อมูลในด้ำนวันและเวลำในกำรเข้ำ
ใช้งำน ประเภทของกำรสืบค้น ผูใ้ ห้บริกำร ทัง้ ก่อนและหลังกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท
บริษัทจะรักษำมำตรฐำนในกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำรโดยเคร่งครัด ทัง้ นี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรป้องกันควำมเสียหำยและ/หรือกำรทรำบข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำรโดยบุคคลที่ไม่มีอำนำจ
การใช้คุกกี้ (Cookies)

"คุกกี"้ (Cookies) หมำยถึง ข้อมูลที่ได้สง่ จำกเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผูเ้ ข้ำเยี่ยม
ชมหรือใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท ในขณะที่ผูใ้ ช้บริกำรกำลังเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้งำนผ่ำน
เว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท

บริษัทอำจทำกำรตรวจสอบถึงพฤติกรรมกำรเข้ำใช้งำนของผูใ้ ช้บริกำรที่มีบญ
ั ชีอยูก่ บั บริษัท และใช้บริกำรระบบเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบของบริษัท โดยส่วนหนึง่ ของกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภัยของบริษัทนัน้ บริษัทอำจใช้ "คุกกี"้ (Cookies) ใน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จริงของคำขอของผูข้ อใช้บริกำร โดย "คุกกี"้ นัน้ จะได้รบั กำรกำหนดโดยบริษัทและจะสิน้
ผลลงภำยหลังจำกกำรเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท อนึ่ง หำกผูใ้ ช้บริกำรเข้ำใช้งำนระบบของบริษัทโดยใช้โปรแกรม
สืบค้น (search engine) ซึง่ โปรแกรมสืบค้นนีอ้ ำจจะมีกำรใช้คกุ กีเ้ พื่อเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้บริกำร ผูใ้ ช้บริกำรจึงควรศึกษำ
นโยบำยกำรคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่ำวด้วย
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และ/หรือ นาไปใช้

โปรดทรำบว่ำกำรติดต่อสื่อสำรทำงอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล/เว็บเมลนัน้ มีควำมเสี่ยงในควำมไม่ปลอดภัย ควำมปลอดภัยจะ
เกิดขึน้ จำกกำรเข้ำรหัสอีเมล/เว็บเมลนัน้ ๆ กำรติดต่อสื่อสำรของท่ำนอำจถูกกำหนดเส้นทำงผ่ำนหลำยประเทศก่อนที่จะ
ถูกนำส่ง ซึ่งลักษณะดังกล่ำวเป็ นกำรทำงำนของเวิลด์ไวด์เว็บ/อินเทอร์เน็ต บริษัทไม่สำมำรถและไม่รบั ผิดชอบต่อกำร
เข้ำถึงโดยไม่ได้รบั อนุญำต หรือกำรขัดขวำง หรือกำรสูญหำยของข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ อยูน่ อกเหนือ กำรควบคุมของบริษัท
การแสดง การแก้ไข การลบ และ/หรือการสิน้ สุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่ำนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนกับบริษัท ให้ถือว่ำท่ำนได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และ/หรือประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมนโยบำยกำรคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้

ในกรณีที่บริษัทได้รบั คำร้องขอให้แสดง แก้ไข ลบ ถอน (ทัง้ หมดหรือบำงส่วน) และ/หรือสิน้ สุดกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล บริษัท
จะตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่ำวโดยทันทีเมื่อมีกำรยืนยันกำรระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ตำมขัน้ ตอนที่กำหนด หำกมีขอ้
สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลของบริษัท ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง

บริษัทมีสิทธิ ที่จะปฏิเสธตำมคำร้องขอกำรเข้ำถึงข้อมูลในกรณีที่ขอ้ มูลไม่มีควำมเกี่ยวเนื่องกันกับผูร้ อ้ งขอ มีค่ำใช้จ่ำยและ
ควำมเสีย่ งสูง ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบุคคลอื่น ฝ่ ำฝื นคำสั่งศำล และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลลับทำงกำรค้ำ
เวลาในการตอบกลับ

บริษัทจะตอบกลับโดยเร็วที่สดุ แต่ในทุกกรณีเรำจะตอบกลับภำยในสำมสิบ (30) วัน โดยนับจำกวันที่มีกำรร้องขอ
แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะของระบบส่วนกลำงเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงกำรถ่ำยโอน
ข้อมูลระหว่ำงประเทศ โดยข้อมูลที่เรำรวบรวมจำกท่ำนอำจมีกำรถ่ำยโอน เข้ำถึง และจัดเก็บ ณ จุดหมำยปลำยทำง
ภำยนอกประเทศไทย ทัง้ นีจ้ ะมีกำรควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่ำนีอ้ ย่ำงปลอดภัยและสอดคล้องตำมข้อกำหนดของ
กฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ตลอดเวลำ

บริษัทจะดำเนินกำรให้ม่ นั ใจได้ว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือในนำมของบริษัทจะได้รบั กำรจัดเก็บอย่ำง
เหมำะสม และมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอต่อกำรคุม้ ครองกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินกำรให้ม่นั ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมครอบครองหรืออยู่ในกำรควบคุมได้รบั ควำมคุม้ ครอง โดยจัด
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรเข้ำถึง รวบรวม ใช้งำน เปิ ดเผย ทำสำเนำ ดัดแปลง และกำจัด
โดยไม่ได้รบั อนุญำต
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะหยุดเก็บรักษำเอกสำรที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือลบวิธีกำรที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวบุคคลได้ เมื่อ
สำมำรถถือได้วำ่ กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
และกำรเก็บรักษำไม่จำเป็ นต่อวัตถุประสงค์ทำงกฎหมำยหรือทำงธุรกิจ รวมถึงเมื่อมีกำรร้องขอตำมขัน้ ตอนที่กำหนดให้
สิน้ สุดกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
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อย่ำงไรก็ ตำม บริษัทขอสงวนสิทธิ ในกำรเก็บและรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อเป็ นกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยจนถึง
ระยะเวลำที่จำเป็ น ต่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ ภำษี และ/หรือกฎหมำย

หมายเหตุ

หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นบุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ์ (“ ผูเ้ ยำว์”) หรือเป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็ น
บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถตำมกฎหมำย กำรให้ควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว ให้ดำเนินกำร
ดังต่อไปนี ้
1. ผูใ้ ช้อำนำจปกครองที่มีอำนำจกระทำกำรแทนผูเ้ ยำว์ จะต้องให้ควำมยินยอมด้วย สำหรับกรณีที่ผเู้ ยำว์ไม่อำจให้ควำม
ยินยอมโดยลำพังตำมกฎหมำย หรือ
2. ผูใ้ ช้อำนำจปกครองที่มีอำนำจกระทำกำรแทนผูเ้ ยำว์ จะต้องให้ควำมยินยอม สำหรับกรณีผเู้ ยำว์ที่มีอำยุไม่เกินสิบ
(10) ปี หรือ
3. ผูอ้ นุบำลเป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรในนำมของเจ้ำของข้อมูลซึง่ เป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หรือ
4. ผูพ้ ิทกั ษ์เป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรในนำมของเจ้ำของข้อมูลซึง่ เป็ นบุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
สิทธิของท่านภายใต้ PDPA:
ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสทิ ธิภำยใต้ PDPA ดังต่อไปนี ้
1. สิทธิในกำรขอเข้ำถึง หรือขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือขอให้เปิ ดเผยกำรได้มำซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิในกำรขอให้บริษัทดำเนินกำรเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั
3. สิทธิในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษัท รวมถึงสิทธิกำรขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป
ยังผูค้ วบคุมส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังผูค้ วบคุมส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
เว้นแต่ไม่สำมำรถทำได้โดยสภำพทำงเทคนิค
4. สิทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรเก็ บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อใดก็ ได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่
กฎหมำยกำหนด
5. สิท ธิ ใ นกำรขอให้บ ริษั ท ด ำเนิ นกำรลบหรือ ท ำลำย หรือ ท ำให้ข ้อ มูลไม่สำมำรถระบุตัว ตนของท่ำ นได้ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
6. สิทธิในกำรขอให้บริษัทระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
7. สิทธิในกำรร้องเรียน ในกรณีที่ลกู จ้ำงหรือผูร้ บั จ้ำงของบริษัทฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019)
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ในกรณีที่ผใู้ ช้บริกำรมีขอ้ สงสัย หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกั บนโยบำยกำรคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หรือกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้ สำมำรถติดต่อกับบริษัทตำมที่อยูท่ ี่ปรำกฏด้ำนล่ำงนี ้
ชื่อ: เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูล
ที่อยู่: บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ ำวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม.
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