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นโยบายการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565
บริ ษั ท มิ ตซุย สุ มิ โ ตโม อิ น ชัวรั นซ์ จากัด สาขาประเทศไทย มี วัตถุป ระสงค์ในการประกอบธุร กิ จรั บประกันวินาศภัย
(“บริษัท”) ให้ความสาคัญและตระหนักดีถึงความประสงค์ของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
การเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (“นโยบายคุกกี ้”) จัดทาเพื่อแสดงถึงแนวทางการเก็บรวบรวม และ/หรือ การใช้
ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อยืนยันถึงพันธะผูกพันในการคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือบุคคล
ใดที่ได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”)
บริษัทได้ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอาจจะใช้อุปกรณ์ (Hardware)
หรือซอฟท์แวร์ (Software) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรื อ
แอพพลิเคชั่นของบริษทั ได้ ทั ้งนี เพื
้ ่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลในด้านวันและเวลาในการเข้า ใช้งาน ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการ ทั ้งก่อนและหลังการเข้าใช้ง าน
เว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท
บริษัทจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยเคร่งครัด ทั ้งนี ้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหายและ/หรือการทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจ
การใช้คุกกี ้ (Cookies)
•
"คุ ก กี "้ (Cookies) หมายถึง ข้ อมู ล ที่ได้ส่ งจากเว็ บไซต์และ/หรื อ แอพพลิเ คชั่น ของบริ ษัท ไปยังเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ของผู้เ ข้า เยี่ ย มชมหรื อใช้ง านผ่ านเว็ บไซต์และ/หรื อ แอพพลิ เคชั่ นของบริ ษัท ในขณะที่
ผูใ้ ช้บริการกาลังเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชัน่ ของบริษทั
•
บริษัทอาจทาการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการที่มีบัญชีอยู่กับบริษัท และใช้บริการ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของบริษัท โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริ ษทั นั ้น
บริษัทอาจใช้ "คุกกี ้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคาขอของผู้ข อใช้ บริ การ โดย
"คุกกี ้" นั ้น จะได้รับการกาหนดโดยบริษัทและจะสิ ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษทั
อนึ่ง หากผู้ใช้บริการเข้าใช้งานระบบของบริษัทโดยใช้โปรแกรมสืบค้น (search engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้น
นี ้อาจจะมีการใช้คุกกี ้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษานโยบายการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลที่กาหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และ/หรือ นาไปใช้
•
โปรดทราบว่าการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล/เว็บเมลนั ้นมีความเสี่ยงในความไม่ปลอดภัย
ความปลอดภัยจะเกิดขึ ้นจากการเข้ ารหั สอีเมล/เว็ บเมลนั ้นๆ การติดต่อสื่อสารของท่านอาจถูกก าหนด
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เส้ น ทางผ่ า นหลายประเทศก่อ นที่จ ะถูก นาส่ ง ซึ่ งลั ก ษณะดังกล่า วเป็น การทางานของเวิ ลด์ไ วด์เว็บ/
อินเทอร์เน็ต บริษัทไม่สามารถและไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการขัดขวาง หรือการ
สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั
แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
•
บริษัทใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะของระบบส่วนกลางเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ ง
รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจมีการถ่ายโอน เข้าถึง และ
จัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางภายนอกประเทศไทย ทั ้งนี ้จะมีการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี ้อย่าง
ปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกาหนดของกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ตลอดเวลา
•
บริษัทจะดาเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือในนามของบริษัทจะได้รบั
การจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล
•
บริษัทจะดาเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการควบคุมได้รับความ
คุ้มครอง โดยจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึง รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ทา
สาเนา ดัดแปลง และกาจัดโดยไม่ได้รับอนุญาต
การปฏิเสธคุกกี ้ (Cookies)
•
ท่านสามารถปฏิเสธการทางานของคุกกี ้ (Cookies) ได้โดยการตั ้งค่าจากเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน
และตั ้งค่าความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามการปฏิเสธการทางานของคุกกี ้ (Cookies) อาจส่งผลกระทบต่อ
การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท
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