Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch (Co. Reg. No. 0100547000285)

175 Sathorn City Tower, 14th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 0120
Tel +66 (0) 2679 6165, Fax +66 (0) 2679 6209 – 14

www.ms-ins.co.th

Privacy Policy
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch
(for Customers and Prospective Customers)
As at 20 April 2022
Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited Thailand Branch (“Company”) and its affiliated companies
(hereinafter referred to as “MSITB”, “the Company” or “We”) are well aware of your privacy and our
responsibilities in relation to collection, use, and/or disclosure (“Processing”) of your lawful rights over your
personal data. Therefore, we have established this Privacy Policy (“Policy”) to notify about the personal data
processing according to Personal Data Protection Act B.E. 2562 (“PDPA”).
1. Definition
“Personal Data” means any information relating to a Person, which enables the identification of such
Person, whether directly or indirectly, but not including the information of the deceased Persons in particular.
“Sensitive Data” means any information prescribed in Section 26 of PDPA and its Amendment that will
be issued occasionally, related laws and regulations, including personal information concerning race, ethnic
origin, political views, cult, religion or philosophy, sexual behavior, criminal history, health information, disability,
trade union information, genetic information, biological information, and other information that has the same
impact to the data subject.
“PDPA” means Personal Data Protection Act B.E. 2562 including secondary legislation under powers
given to them by Personal Data Protection Act and occasional Amendments.
“Committee” means the Personal Data Protection Committee.
2. Personal Data collected by the Company
We process your personal data which may include sensitive data as follows:
2.1 General Personal Data
(1) Personal data concerning you generally, e.g., Name-Surname, Identification Card Number, Date of Birth,
Age, Occupation, Sex, Marital Status, Photo, Home Telephone Number, Mobile Telephone Number,
Registered Address, Postal Address, Passport Number, Email, Conversation Voice, and other contact
information
(2) Your working information, e.g., Working Position, Company, Working History which may include name and
surname of your employer
(3) Financial information, e.g., income, source of income, bank account number, tax information, bank account
transaction, loan detail, investment information, credit card information, and other payment detail or
information
(4) Product and/or service details, e.g., details of products and/or services that you have previously purchased
from us or other insurance business operators such as policy numbers, insured amount, policy
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amendments/transactions, payment method, premium payment history or borrowing history, beneficiary,
claim, including other rights exercised under the policy, products, or other services of us or other insurers.
(5) Legal status, e.g., money laundering status, status on terrorist financing, bankruptcy, status according to
Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA.
(6) Technical data and personal activities/preferences when you access our website, application and may
include third-party social media platforms, e.g., customer's unique identity used on social media platforms,
IP address, cookies, browser’s type and version, time zone setting, browser’s plug-in type, operation
system and platform, User Profile, tools information including mobile tools, wireless network, general
network.
2.2 Sensitive Personal Data
It is necessary for the Company to collect Sensitive Personal Data, e.g. medical record for the purchase and
use of our product, that is, such data is required for underwriting as well as services and claim payment, or
relating legal proceeding..
The above personal data is necessary for engaging with the Company and/or for compliance with laws. If you
do not provide such personal data required for the Company’s operation, the Company may not be able to
consider engaging into a contract with you or provide you full services. You may not be able to use the
Company’s service properly and may impact any compliance with laws that the Company or you must comply
with.
If you provide any third party’s personal data to the Company, you must comply with PDPA, whether to notify
this Policy to the third party on behalf of the Company or request for the consent (if required), so that the
Company can operate according to the objectives stated in this Policy and the Office of Insurance Commission
(OIC)’s Privacy Policy.
3. When do we collect your personal data
We may collect your data by means of the below.
(1) When you present your intention to purchase or use any type of insurance and/or when you access or use
our website or application and/or other online services via mobile phones, or other of our services (‘Product’
or ‘Service’).
(2) When you send documents or Application Form to purchase or use, or when you provide information while
considering whether to purchase or use our products or services.
(3) When you communicate with us, whether in writing or verbally, regardless of whether any party initiates the
contact first.
(4) When you send a request to change or revise the product you purchased or the service you used, or other
request concerning the product you purchased or the service you used, including sending form and
document concerning services that relate to our product.
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(5) When you contact a personnel, customer service staff, sale staff, insurance broker/intermediary, contractor,
business partner, service provider, attorney, representative or any other person, or any institution
concerning the Company (collectively referred to as ‘employees and partners’) via website, application,
online media, phone, email, direct meeting, interview, SMS, fax, post, or any other means.
(6) When we were introduced to you or when we collect personal data from our employees and partners.
(7) When you send your personal data to us to participate in any activities held by or in our name and/or our
employees and partners.
(8) When we receive personal data from any third party concerning you, including but not limited to publicly
available information, personal data sources, or commercial data sources, website, online social media
sources, data providers, medical information sources, public health service facilities, hospitals, doctors,
other public health practitioners, other insurance business operators, associations or business unions that
are associated with the products you purchased or the services you used, application forms for the
products you purchased or the services you used, insurance products you purchased, complaints
concerning the products you purchased and/or the services you used (“third-party data sources”).
(9) When we receive personal data from any third party concerning you for the purpose of legally compliance
and other supervisory purposes including other legal purposes, e.g., the Company may receive your
personal data from the Office of Insurance Commission (OIC).
When you provide any third party’s personal data to us (which includes but not limited to insured person, family
members, payer according to the policy, or beneficiary), you warrant and represent the accuracy of such
personal data as well as fully notifying such person of the detail of this Policy.
4. Purpose of your personal data processing
We will process your personal data according to the below purposes, as well as to collect, use, and/or disclose
to the OIC, for the purpose of supervising and promoting insurance business according to the law on Office of
Insurance Commission, and Non-life Insurance following OIC’s Privacy Policy which you can refer from the OIC’s
website here; https://www.oic.or.th/sites/default/files/privacy_policy.pdf.
(1) To proceed for insurance contract engagement and the execution of the contract, which is
(a) To offer, sell, provide, manage, operate, comply with the procedures and process for our products
and/or services to you
(b) To comply with the operation procedure, manage, complete our services and products, introduce
appropriate products and services to you, comply with the process concerning insurance
application for the product, process concerning the product you purchased, premium collection
and credit collection, investigate, analyze, process and void policies, and claim payment/ benefit
payment according to your policy, renew, endorse and cancel your policy, insurance premium
refund as well as other exercise of right under your policy, including subrogation and inherited
rights (if any).
(2) To operate about insurance business, including new product design and/or service or existing product
and/or service adjustment, process for reinsurance of our product and/or service for you
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(3) To communicate with you, including communicating about process and other information concerning
products or any accounts you may have with us, technical support concerning our website and application,
or other communication on changes that may happen to this Policy in the future
(4) To analyze and create statistics, including market research, advanced data analysis and statistic-based
research or actuary, claim/loss data’s analysis and research, financial reporting or analysis by the
Company, Group company, its employees and partners, or regulatory bodies concerned
(5) To prevent fraud, including investigation or prevention of actions concerning fraud, concealing facts and
other actions whether they are actual misconducts or suspicious misconducts, especially for the purpose
of communicating with other companies in financial and insurance businesses, as well as other regulatory
bodies concerned
(6) To restructure the Company, which is for the purpose of organization restructure and business transaction,
including purchase or sale of any section of the Company’s business (if any)
(7) To open the electronic communication channels, e.g., for you to be able to access the website, application,
or online social medial platform or other specific services, which we may process your website, application,
or online social media platform’s behavior to analyze your usage of website, application, or online social
media platform and understand your preference to customize the website, application , or online social
media platform in order to respond appropriately to you in particular, to evaluate or process and improve
those website, application, or online social media platform or product and/or services, problem solutions,
related product and/or service introduction and manage advertisements on website, application , and other
channels based on target group
(8) To comply with laws and the Company’s policies, including
(a) To comply with laws and the audit of our business, whether it is internal audit or external audit
(b) To comply with the requirements of applicable laws, regulations, agreements, or policies
prescribed by the government regulator, law enforcement agencies, government offices,
arbitrators, or other offices in charge of insurance supervisory, whichever maybe
(c) To fulfill the purpose of law enforcement, or to support, cooperate, investigate by us or in our name,
by the police officer, government office, or other supervisory office nationally and to obligatorily
report, and other requirements prescribed by law or as agreed with government offices or other
regulatory office nationally or any administrative district, or lawfully act according to the order of
government officer and officers, and
(d) To comply with our internal policy’s requirement
(9) To manage the information, including to fulfill the operational requirements, store, backup, or destroy the
personal data
(10) To develop our products and services, including inspecting and improving quality, as well as training,
when there is a communication record between us
(11) To promote the sale, including giving the product information and/or services to you as appropriate,
including but not limited to giving advices and information on insurance, products and/or services
promoting activities, e.g. reward programs, CSR activities, non-profit activities, marketing activities, events,
and other activities (if any) upon your participation
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(12) Others, namely any other necessary procedure concerning the above objectives, except the applicable
laws and regulations, including PDPA prescribe otherwise. We will notify and request your consent if we
would like to use your personal data for other objectives aside from what have been identified in this Policy,
or out of the objectives directly concern with the Privacy Policy.
In case the Company processes your personal data based on your consent, you are entitled to withdraw the
consent at any time. Nevertheless, this withdrawal of consent will not affect any personal data processing
activities conducted earlier before the consent withdrawal.
5. Who may receive your personal data from the Company
In order to process according to the objectives above, we may disclose your personal data to other person as
stated below, which we act as necessary to protect your personal data in accordance with PDPA.
(1) Persons who are the company’s partners, alliances or third party who relate to the insurance product
offered to you or the product that you may be interested in, e.g., reinsurance companies, investment
management companies, banks, financial institutions, credit rating agencies.
(2) Insured, policy holders in case of group insurance, premium payers, beneficiaries, statutory heirs,
stakeholders, disputing parties, third parties, injured parties, attorneys, witnesses, creditors or debtors of
the Company, any other person who has a relationship or transaction or contact with the Company, etc.
(3) Persons who invite, persuade, indicate, facilitate, offer sale, sell, distribute, or provide services relating to
the product and/or services offered by the Company or group companies to you, who are insurance
brokers, personnel of corporate insurance brokers.
(4) Employees and partners whoever provide services on administration or personal data processing service,
including business process service, payment service, debt collection, or telecommunication services, IT
services, Cloud services, employee recruitment service, call center service, storage and document
management service, data maintenance service, document scanning service, postal service, printing
service, parcel delivery service by the delivery staff, data analysis service, marketing service, research
service, emergency management service, legal service, or other services that concerns the Company’s
operation, or arrangement for implementation of management, procedures, standard operation or handling
of various products or services for you.
(5) Pre-insurance service operator, e.g., risk surveyors.
(6) Service operators concerning claims, e.g., accident surveyors, car services, garages, hospitals, medical
facilities, clinics, Medical Council, Rescue Center, Road Accident Victim Protection, CCTV Camera
Management Center, Claims management service providers, etc.
(7) Other insurance business operators, including foreign insurance company’s branches located in Thailand
(8) Associations or unions in insurance industry
(9) Law enforcement agencies, all committees established by law, government or regulatory offices, arbitrator
offices, or other persons in the country that the Company or group companies must disclose the information
to
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(a) in accordance with the legal duties and/or the duty to comply with the regulations in Thailand and
may include governmental entities in the country in which the group company is located; or
(b) in accordance with an agreement or intra-group policy and the Regulatory offices or other related
parties
(10) Any companies in the group company
(11) The Company’s advisors whose professions are, e.g., lawyers, medical staff, auditors, or consultants
(12) Any persons or organizations you give consent to disclose your personal data to
(13) Participants in transaction or those engaging to a transaction with the Company where your personal data
may be a part of the purchase or sale or part of purchase offering or sale offering by the Company (if any)
(14) Any persons or organizations who are authorized by applicable law
6. International Data Transfer
Your personal data may be transferred, retained, processed by the Company or transferred to any person or
organization detailed above, which may be located or provide service in Thailand or outside Thailand. Anyhow,
your personal data is transferred under the conditions of Personal Data Protection as prescribed by PDPA. In
case of intra-group personal data transfer, we will comply with the law on Personal Data Protection and/or
Privacy Policy within the group company (if applicable) with the same and/or higher standard.
7. Personal Data Retention
We will retain your personal data for the period as necessary in order to achieve the objectives to process your
personal data stated above. Nevertheless, the Company will retain your personal data no longer than ten (10)
years after the end of relationship or your last contact to us. The Company may retain your personal data longer
that the time period if allowed by Law. And we will take appropriate steps to delete, destroy, or make your
personal data unidentifiable or inaccessible as necessary according to the above retention period.
8. Your rights to your personal data
You have the rights to your personal data below.
(1) Withdraw or request to change the scope of your consent given to us
(2) Check if we maintain your personal data, including rights to access or request for copy of such data and/or
access to how we process your personal data
(3) Request us to correct your personal data
(4) Request us to delete or destroy your personal data in some situations
(5) Request us to restrict the processing of your personal data in some situations
(6) Request us to transfer your personal data in some situations
(7) Request us to temporarily stop or object the processing your personal data in some situations
The Company reserves the right not to process your request as appropriate and as allowed by applicable law.
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In addition to your rights above, you have the right to raise your complaint on the Company’s process ing of
personal data to the Committee according to the procedure prescribed by PDPA to the extent permitted by the
applicable law and regulations. The Company has the right to collect appropriate fee to process the request to
exercise the right above.
9. Amendment of this Policy
The Company reserves the right to edit, add, change, revise, or modify this Policy, to the extent permitted by
law. If it is a material change to this Policy, the company will notify you of that amendment, change, update, or
modification.
10. Applicable Language
The Company's Privacy Policy is established in which Thai is the primary language of interpretation for legal
purposes and any operations, including but not limited to any dispute arising out of or in connection with the
Policy. Where the Company's Privacy Policy is provided in or translated into a language other than Thai, in the
event of any conflict, inconsistency, or discrepancy in interpretation between the different versions, the Thai
version shall prevail, unless otherwise expressly provided, and any other language versions are for reference
purposes only.
11. Contact Channel
If you have any inquiries about any of the content of this Policy, or would like to require more information on the
Company's practices regarding the protection of your personal data, or would like to exercise your personal
data rights; please contact us at
Company Name: Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch
Address:
175 Sathorn City Tower 14 th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand
Contact Channel: +66 (0) 2679 6165
Monday-Friday 08:30 - 17:00 hrs.
Email:
info@ms-ins.co.th
Data Protection Officer
Company Name: Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch
Address:
175 Sathorn City Tower 14th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand
Contact Channel: +66 (0) 2679 6165, +66 (0) 61-417-7471
Monday-Friday 08:30 - 17:00 hrs.
Email:
dpo@ms-ins.co.th
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชั วรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย
(สาหรับลูกค้าและผูม้ ุ่งหวัง)
ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย (“บริษัท”) และกลุ่มบริษัท (เรียกรวมกันว่ำ “เรา”
“พวกเรา” “ของเรา”) ตระหนักดีถึงสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวและควำมรับผิดชอบของเรำ เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้
และ/หรือ กำรเปิดเผย (“การประมวลผล”) ตลอดจนถึงสิทธิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน จึงได้จดั ทำ
นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ (“นโยบายฉบับนี”้ ) เพื่อแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมู ลส่ ว น
บุคคลตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
1. บทนิยาม
“ข้ อ มู ล ส่ว นบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั ้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลตำมที่กำหนดไว้ใน มำตรำ 26 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ ไขตำมที่จะมีกำรแก้ ไขเป็นครำว ๆ กฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื ้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ
ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใดซึง่
กระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
กฎหมำยลำดับรองที่อำศัยอำนำจ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรตรำขึ ้น และตำมทีม่ ีกำรแก้ ไขเป็นครัง้ ครำว
“คณะกรรมการ” หมำยถึง คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
เรำจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอำจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วำมอ่อนไหวของท่ำน ดังต่อไปนี ้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเป็ นการทั่วไป เช่น ชื่อ-นำมสกุล เลขบัตรประจำตัวประชำชน วันเกิด อำยุ อำชีพ
เพศ สถำนภำพทำงกำรสมรส รูปถ่ำย หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่เพือ่
จัดส่งไปรษณีย์ เลขที่หนังสือเดินทำง อีเมล เสียงสนทนำ และรำยละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของท่าน เช่น ตำแหน่งงำน สถำนที่ทำงำน ประวัติเกี่ยวกับกำรทำงำนของท่ำน ซึ่งอำจ
รวมถึงชื่อและที่อยู่ของนำยจ้ำงของท่ำน
(3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รำยได้ แหล่งที่มำของรำยได้ เลขบัญชีธนำคำร ข้อมูลเกี่ยวกับภำษี รำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
เคลื่อนไหวของบัญชีธนำคำร รำยละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุน รำยละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และ
รำยละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรชำระเงินอื่น ๆ

Privacy Policy Version 2.0

P a g e 8 | 16

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch (Co. Reg. No. 0100547000285)

175 Sathorn City Tower, 14th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 0120
Tel +66 (0) 2679 6165, Fax +66 (0) 2679 6209 – 14

www.ms-ins.co.th

(4) รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ได้แก่ รำยละเอียดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรต่ำง ๆ ที่ท่ำนเคยซื ้อ
จำกเรำ หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ เช่น หมำยเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอำประกัน กำรเปลี่ยนแปลง/กำรท ำ
ธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีกำรจ่ำยเบี ้ยประกันภัย ประวัติกำรชำระเบี ้ยประกันภัย หรือประวัติเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน ผู้รับ
ประโยชน์ กำรเรียกร้ องค่ำสินไหมทดแทน รวมถึงกำรใช้สิทธิต่ำง ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรอื่น ๆ ของ
เรำ หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ
(5) สถานะทางกฎหมาย เช่น สถำนะเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน สถำนะเกี่ยวกับกำรสนับสนุน ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย
ภำวะล้มละลำย สถำนะตำมกฎหมำยสหรัฐอเมริกำว่ำด้วยกำรป้องกันมิให้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคลที่มีสถำนะเป็ น
บุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภำษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)
(6) ข้อมูลทางเทคนิค และกิจ กรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เมื่อท่ำนใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
ของเรำ และอำจรวมถึงแพลตฟอร์ม สื่อ สังคมออนไลน์ข องผู้ให้บ ริ กำรอื่น เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพำะของลู กค้ำที่ ใ ช้ บ น
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ IP Address คุกกี (cookies)
้
ประเภทและเวอร์ชั่นของเบรำว์เซอร์ กำรตั ้งค่ำเขตเวลำประเภท
ของปลั๊กอินในเบรำว์เซอร์ ระบบปฏิบัติกำรและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ (User Profile) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลเครือข่ำยไร้ สำย และข้อมูลเครือข่ำยทัว่ ไป
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทมีควำมจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติสุขภำพ
เพื่อกำรซื ้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรำ กล่ำวคือ ข้อมูลดังกล่ำวจำเป็นต่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย ตลอดจนกำรให้บริกำร
และกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน หรือเพื่อกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นจำเป็นสำหรับกำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัท และ/หรือ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย หำก
ท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่จำเป็นต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั บริษัทอำจไม่สำมำรถดำเนินกำรพิจำรณำเพื่อเข้ำ
ทำสัญญำกับท่ำนได้ หรืออำจไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ท่ำนได้อย่ำงเต็มรูปแบบ หรือท่ำนอำจจะไม่สำมำรถใช้บริกำรของ
บริษัทได้อย่ำงเหมำะสม และอำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยใด ๆ ที่บริษัทหรือท่ำนมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบัตติ ำม
หำกท่ำนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมแก่บริษัท ท่ำนต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ว่ำจะเป็นกำรแจ้งนโยบำยฉบับนี ้แก่บุคคลทีส่ ำมในนำมของบริษทั หรือกำรขอควำมยินยอม (หำกจำเป็น) เพื่อให้บริษทั
สำมำรถปฏิบัติงำนต่อไปได้ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบำยฉบั บนี ้และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใด
เรำอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยวิธีตอ่ ไปนี ้
(1) เมื่อท่ำนแสดงเจตนำจะซื ้อหรือใช้ประกันภัยไม่ว่ำจะประเภทใด และ/หรือ เมื่อท่ำนเข้ำถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือแอป
พลิเคชัน และ/หรือบริกำรต่ำง ๆ ทำงออนไลน์ บนอุปกรณ์เคลื่อนทีห่ รือทำงโทรศัพท์ หรือบริกำรอื่น ๆ ของเรำ (“ผลิตภัณฑ์”
หรือ “บริการ”)
(2) เมื่อท่ำนส่งเอกสำรและใบคำขอเอำประกันภัยเพื่ อซื ้อหรือใช้ หรือเมื่อท่ำนให้ข้อมูลขณะที่พิจำรณำจะซื ้อห รื อ ใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต่ำง ๆ ของเรำ
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(3) เมื่อท่ำนติดต่อสื่อสำรกับเรำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรเป็นหนังสือหรือวำจำ โดยไม่คำนึงว่ำฝ่ ำยใดจะเป็นผู้ติดต่อฝ่ำย
นั ้นก่อนหรือไม่ก็ตำม
(4) เมื่อท่ำนส่งคำร้ องขอให้มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื ้อหรือบริกำรที่ท่ำนใช้ หรือคำร้ องขออื่นใด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื ้อหรือบริกำรที่ท่ำนใช้ รวมถึงกำรส่งแบบฟอร์มและเอกสำรเกี่ยวกับกำรขอรับบริกำรที่เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ของเรำ
(5) เมื่อท่ำนติดต่อกับบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่บริกำรลูกค้ ำ พนักงำนขำย นำยหน้ำคนกลำงประกันภั ย ผู้รับจ้ำง คู่ค้ำ ผู้
ให้บริกำร ผู้รับมอบอำนำจ ผู้กระทำกำรแทน หรือบุคคลอื่น หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัท (เรียกรวมกั น ว่ ำ
“บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท”) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล กำรพบปะกันโดยตรง
กำรสัมภำษณ์ ข้อควำมสั ้น (SMS) โทรสำร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีกำรอื่นใด
(6) เมื่อเรำได้รับกำรแนะนำเกี่ยวกับท่ำน หรือเมื่อเรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคลำกรและคู่คำ้ ของเรำ
(7) เมื่อท่ำนส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรำเพื่อเข้ำร่วมในกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยหรือในนำมของเรำ และ/หรือ บุคลำกรและคู่
ค้ำของเรำ
(8) เมื่อเรำได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับท่ำน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรได้รั บข้อมูลจำกกำร
ตรวจสอบจำกแหล่งข้อมูลที่เป็นสำธำรณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพำณิชย์ เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้ให้บริกำรข้อมูล (Data Providers) แหล่งข้อมูลทำงกำรแพทย์ สถำนบริกำรสำธำรณสุข โรงพยำบำล แพทย์
บุคลำกรผู้ประกอบวิชำชีพสำธำรณสุขอื่น ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น สมำคมหรือสมำพันธ์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ท่ำนซื อ้ หรื อบริก ำรที่ท่ำ นใช้ ใบคำขอเอำประกัน ภัย ส ำหรั บผลิตภั ณฑ์ที่ท่ำ นซื ้อหรื อ บริ กำรที่ท่ำนใช้ กำร
รับประกันควำมเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื ้อ กำรร้ องเรียนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของเรำที่ซื ้อหรือใช้โดยท่ำน
(“แหล่งข้อมูลที่เป็ นบุคคลภายนอก”)
(9) เมื่อเรำได้รับข้อมูลส่วนบุคลจำกบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและเพื่ อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลในประกำรอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมำย เช่น บริษัทอำจ
ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกสำนักงำน คปภ. เป็นต้น
เมื่อท่ำนให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอกแก่เรำ (ซึ่งบุคคลภำยนอกดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้
เอำประกันภัย สมำชิกในครอบครัว ผู้ชำระเงินตำมกรมธรรม์ หรือผู้รับประโยชน์) ท่ำนรับรองและรับประกันควำมถูกต้อง
ของข้อมูลส่วนบุคคลนั ้น พร้ อมทั ้งรับรองและรับประกันว่ำท่ำนได้แจ้งให้บุคคลเหล่ำนั ้นทรำบอย่ำงครบถ้ วนแล้วเกี่ยวกั บ
รำยละเอียดตำมนโยบำยฉบับนี ้
4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เรำจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้ รวมถึงเพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงำน คปภ. เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลและส่งเสริม ธุรกิจ ประกันภัยตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ย
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย ตำมนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงำน คปภ. ซึ่ งท่ำนสำมำรถเข้ำไปศึกษำได้ทเี่ ว็บไซต์ของสำนักงำน คปภ. ตำมที่ระบุนี ้
https://www.oic.or.th/sites/default/files/privacy_policy.pdf
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(1) เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการเข้าทาสัญญาประกันภัย และการดาเนินการตามสัญญา กล่ำวคือ
(ก) เพื่อเสนอขำย ขำย จัดให้ บริหำรจัดกำร ดำเนินกำร ปฏิบัติตำมขั ้นตอนกระบวนกำร และจัดกำรเกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของเรำให้แก่ทำ่ น
(ข) เพื่อปฏิบัติตำมขั ้นตอนกระบวนกำร จัดกำร ทำให้แล้วเสร็จ ซึ่งกำรให้บริกำรหรือผลิ ตภัณฑ์ของเรำ และกำร
แนะนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เหมำะสมให้แก่ท่ำน กำรปฏิบัติตำมขั ้นตอนกระบวนกำรเกี่ยวกับใบคำขอเอำประกั น ภั ย
สำหรับผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนซื ้อ กำรเก็บเบี ้ยประกันภัย และเงินค้ำงชำระจำกท่ำน กำรสืบสวน
วิเครำะห์ ประมวลผล กำรเวนคืนกรมธรรม์ กำรคืนเบี ้ยประกันภัย และกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน/กำรจ่ำยผลประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ภำยใต้กรมธรรม์ของท่ำน และกำรต่ออำยุ ปรับปรุงแก้ ไข ยกเลิกกรมธรรม์ของท่ำน ตลอดจนถึงกำรใช้สิทธิใด ๆ
ภำยใต้กรมธรรม์ของท่ำน ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่ว งมำด้วย (หำกมี)
(2) เพื่อการจัดการเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษทั ได้แก่ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรใหม่ของเรำ หรือ
กำรเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่มีอยู่ของเรำ กำรดำเนินกำรเพื่อทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริกำรของเรำให้แก่ท่ำน
(3) เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงกำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือบัญชีใด ๆ ที่ท่ำนอำจมีกับเรำ กำรให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิคเกี่ยวกับ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรำ หรือกำรสื่อสำร
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึ ้นต่อนโยบำยฉบับนี ้ในอนำคต
(4) เพื่อการวิเคราะห์และจัดทาสถิติ ได้แก่ กำรทำวิจัยทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์ข้อมูลขั ้นสูงและกำรทำวิจัยเชิงสถิติ
หรือคณิตศำสตร์ประกันภัย กำรวิเครำะห์และวิจัยข้อมูลค่ำสินไหมทดแทน กำรรำยงำนหรือกำรประเมินผลทำงกำรเงิน ที่
จัดทำขึ ้นโดยบริษัท กลุ่มบริษัท บุคลำกรและคู่คำ้ ของบริษัท หรือหน่วยงำนกำกับดูแลทีเ่ กี่ยวข้องกับเรำ
(5) เพื่อการป้องกันการฉ้ อโกง ได้แก่ กำรสืบสวนหรือป้องกันกำรกระทำที่เกี่ยวกับกำรฉ้ อโกง กำรปกปิดข้อควำมจริง
และกำรกระทำผิดอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระทำผิดจริงหรือกำรกระทำที่สงสัยว่ำจะเป็นกำรกระทำผิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรกับบริษัทต่ำง ๆ ในธุรกิจบริกำรทำงกำรเงินและกำรประกันภัย ตลอดจนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรกั บ
หน่วยงำนกำกับดูแลทีเ่ กี่ยวข้องกับเรำ
(6) เพื่อการปรับโครงสร้ างของบริษทั กล่ำวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ ำงองค์กรของบริษัท และเพื่อกำร
ทำธุรกรรมของบริษัท รวมถึงกำรซื ้อหรือขำยธุรกิจไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท (หำกมี)
(7) เพื่อการให้บริการช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงเนือ้ หำในเว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ โดยเรำอำจประมวลผลพฤติกรรม
กำรใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกำรวิเครำะห์กำรใช้งำนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่ำน และกำรทำควำมเข้ำใจลักษณะกำรใช้งำนที่ท่ำนชอบเพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่ำนั ้นตอบสนองอย่ำงเหมำะสมกับท่ำนโดยเฉพำะ เพื่อกำรประเมินหรื อ
ดำเนินกำร และกำรปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่ำนั น้ หรือผลิตภัณฑ์และ/หรื อ
บริกำรของเรำ กำรแก้ ไขปัญหำต่ำง ๆ กำรแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรที่เกี่ยวข้อง และกำรจัดโฆษณำบนเว็บไซต์
แอปพลิเคชัน และช่องทำงอื่น ๆ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย
(8) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายบริษทั ได้แก่ กำรดำเนินกำรใด ๆ
(ก) เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรตรวจสอบธุร กิจของเรำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจสอบภำยใน หรือกำร
ตรวจสอบจำกบุคคลภำยนอก
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(ข) เพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบำยที่ใช้บงั คับ ซึ่งกำหนด
ขึ ้นโดยหน่วยงำนกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงำนที่มหี น้ำทีบ่ ังคับใช้กฎหมำย หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนที่มหี น้ำที่ระงับข้อพิพำท
หรือหน่วยงำนที่ดูแลธุรกิจประกันภัย ไม่ว่ำหน่วยงำนใดก็ตำม
(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรบังคับใช้กฎหมำย หรือกำรให้ควำมช่วยเหลื อ ให้ควำมร่วมมือ กำรสืบสวนโดยเรำ
หรื อ ในนำมของเรำโดยเจ้ ำหน้ำ ที่ตำรวจ หรื อ โดยหน่ว ยงำนรั ฐ หรื อหน่ว ยงำนก ำกับดูแลอื่ น ๆ ในประเทศ และกำร
ดำเนินกำรตำมหน้ำที่ในกำรรำยงำน และข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือตำมที่มีกำรตกลงเห็นชอบกั บ
หน่วยงำนรัฐหรือหน่วยงำนกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตกำรปกครองใด ๆ หรือกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนของรัฐ และ
(ง) เพื่อกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกำหนดภำยใต้นโยบำยภำยในของเรำที่ยึดถื อปฏิบตั ิ
(9) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำร จัดเก็บ บันทึกสำรอง หรือทำลำยข้อมูล
ส่วนบุคคล
(10) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา รวมถึง กำรตรวจสอบและเพิ่มคุณภำพ รวมทั ้งกำรฝึกอบรม เมือ่
มีกำรบันทึกกำรติดต่อสื่อสำรของเรำ
(11) เพื่อการดาเนินการส่งเสริมการขาย รวมถึง กำรดำเนินกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือ กำรบริ ก ำรที่
เหมำะสมแก่ท่ำน ซึ่งอำจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกำรให้คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประกันภัย กิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์และ/หรือกำรบริกำร เช่น โปรแกรมให้รำงวัล กิจกรรมกำรกุศล กิจกรรมที่ไม่หวังผล กิจกรรมทำง
กำรตลำด งำนอีเว้นท์ และกิจกรรมอื่น ๆ (หำกมี) ตำมที่ท่ำนเลือกที่จะเข้ำร่วม
(12) อื่น ๆ กล่ำวคือ เพื่อกำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้ำงต้น เว้นแต่กฎหมำยและ
กฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอนุญำตให้กระทำเป็นอย่ำงอื่น ทั ้งนี ้เรำจะแจ้งและขอ
ควำมยินยอมจำกท่ำน หำกเรำประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจำกที่ระบุไว้ใน
นโยบำยฉบับนี ้หรือนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีบริษัทอำศัยควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั ้งนี ้
กำรถอนควำมยินยอมของท่ำนย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ย วกับ กำรประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ ค วำม
ยินยอมไปแล้วก่อนกำรถอนควำมยินยอม
5. บุคคลใดบ้างที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท
ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ข้ำงต้น เรำอำจเปิดเผยข้อมู ลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ตำมที่ระบุ
ด้ำนล่ำงนี ้โดยเรำจะดำเนิน กำรใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(1) บุคคลที่เป็นคูค่ ้ำ พันธมิตรของบริษทั หรือบุคคลภำยนอกทีม่ ีควำมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย
ให้แก่ท่ำน หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนอำจสนใจ เช่น บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทจัดกำรกำรลงทุน ธนำคำร สถำบันกำรเงิ น
สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
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(2) ผู้เอำประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบกลุ่ม ผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์
ทำยำทโดยธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย คู่พิพำท คู่กรณี ผู้เสียหำย ผู้รับมอบอำนำจ พยำน เจ้ำหนี ้หรือลูกหนี ้ของบริษัท บุคคลอืน่
ใดที่มีควำมสัมพันธ์หรือธุรกรรมหรือติดต่อกับทำงบริษัท เป็นต้น

(3) บุคคลผู้ดำเนินกำรเชิญชวน ชักชวน ชี ้ช่อง จัดกำรให้ทำ เสนอขำย ขำย จัดจำหน่ำย หรือให้บริกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริกำรที่เ สนอโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทให้แก่ท่ำน ได้แก่ นำยหน้ำประกันภัย รวมถึงบุคลำกรของ
นำยหน้ำประกันภัยซึ่งเป็นนิตบิ ุคคล
(4) บุคลำกรและคู่ค้ำของเรำไม่ว่ำรำยใดก็ตำม ซึ่งให้บริกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรต่ ำง ๆ หรือกำรให้บริกำรประมวลผล
ข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคล ได้แ ก่ บริ กำรเกี่ย วกั บกระบวนกำรทำงธุร กิ จ บริ กำรเกี่ย วกั บกำรชำระเงิน กำรทวงหนี ้ หรื อบริกำร
โทรคมนำคม บริกำรด้ำนเทคโนโลยี บริกำรคลำวด์ บริกำรจัดหำผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำน บริกำรคอลเซ็นเตอร์ บริกำรจัดเก็บของ
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร บริกำรเก็บบันทึกข้อมูล บริกำรสแกนเอกสำร บริกำรรับส่งไปรษณีย์ บริกำรจัดพิมพ์ บริกำร
ส่งพัสดุหรือบริกำรรับส่งพัสดุโดยพนักงำนรับส่งพัสดุ บริกำรวิเครำะห์ข้อมูล บริกำรทำกำรตลำด บริกำรทำกำรวิจัย บริกำร
บริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน บริกำรทำงกฎหมำย หรือบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกำรจัดให้มี
กำรบริหำรจัดกำร กำรดำเนินกำร กำรปฏิบัติตำมขั ้นตอน หรือกำรจัดกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัท
ให้แก่ท่ำน
(5) ผู้ให้บริกำรก่อนรับกำรประกันภัย เช่น ผู้สำรวจภัยก่อนรับประกันภัย เป็นต้น
(6) ผู้ให้บริกำรเพื่อชดใช้สินไหมทดแทน เช่น ผู้สำรวจอุบัติเหตุ ศูนย์บริกำรรถยนต์ อู่ โรงพยำบำล สถำนเวชกรรม คลินิก
แพทยสภำ ศูนย์ก้ ชู ีพ บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ศูนย์บริหำรจัดกำรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผู้ให้บริกำรด้ำ น
กำรบริหำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน เป็นต้น
(7) ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยรำยอื่น ๆ รวมถึงสำขำในไทยของบริษัทประกันภัยต่ำงประเทศ
(8) สมำคมหรือสมำพันธ์ในภำคธุรกิจประกันภัย
(9) หน่วยงำนที่มีหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำย หน่วยงำนรัฐหรือหน่วยงำน
กำกับดูแล หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ระงับข้อพิพำท หรือบุคคลอื่นใดในประเทศที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทต้องเปิดเผย
ข้อมูลให้
(ก) ตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบในประเทศไทย และอำจรวมถึง
หน่วยงำนของรัฐในประเทศที่กลุ่มบริษัทตั ้งอยู่ หรือ
(ข) ตำมข้อตกลง หรื อ นโยบำยระหว่ ำงบริ ษัทในกลุ่ มบริ ษัทกับ รั ฐ หน่ วยงำนก ำกั บดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(10) บริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัท
(11) ผู้ให้คำปรึกษำของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ เช่น ทนำยควำม แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษำ
(12) บุคคลหรือหน่วยงำนใด ๆ ที่ท่ำนให้ควำมยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือหน่วยงำนนั ้น ๆ
ได้
(13) ผู้เข้ำทำธุรกรรม หรือจะเข้ำทำธุรกรรมกับบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจเป็นส่วนหนึ่งของกำรซื ้อหรือขำย
หรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเสนอซื ้อหรือเสนอขำยของกิจกำรของบริษทั (หำกมี)
(14) บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นใดทีไ่ ด้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
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6. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัท หรืออำจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงำน
ใด ๆ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ซึ่งอำจมีที่ตั ้งหรืออำจให้บริกำรอยู่ในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทย ทั ้งนี ้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน จะถูกโอนไปยังสถำนทีอ่ ื่น ๆ ตำมเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูล
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ส่วนบุคคลกำหนด โดยหำกเป็นกำรโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนระหว่ ำงกลุ่ม บริษัท เรำจะดำเนินกำรตำมกฎหมำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภำยในกลุ่มบริษัท (หำกมี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
ด้วยมำตรฐำนที่เท่ำกันและ/หรือทีส่ ูงกว่ำ
7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เรำจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อกำรดำเนินกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่ระบุข้ำงต้น ทั ้งนี ้ บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่เกินสิบ (10) ปี
นับแต่วันที่ท่ำนสิ ้นสุดควำมสัมพัน ธ์ หรือกำรติดต่อครัง้ สุดท้ำยกับเรำ บริษัทอำจเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนำน
กว่ำที่กำหนดหำกกฎหมำยอนุญำต และเรำจะดำเนินกำรตำมขั ้นตอนที่เหมำะสมเพื่อทำกำรลบหรือทำลำย หรือทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวท่ำน หรือเข้ำถึงเท่ำที่จำเป็น ตำมระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่ว น
บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสิทธิดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี ้
(1) เพิกถอน หรือร้ องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตควำมยินยอมของท่ำนที่ได้ให้ไว้กับเรำ
(2) ตรวจสอบว่ำเรำมีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่ำนหรือไม่ ตลอดจนสิทธิในกำรเข้ำถึง หรือขอรับสำเนำของข้อมูล
ใด ๆ ดังกล่ำว และ/หรือ เข้ำถึงข้อมูลว่ำเรำประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร
(3) ขอให้เรำทำกำรแก้ ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่ำน ให้ถูกต้อง
(4) ขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงสถำนกำรณ์
(5) ขอให้จำกัดกำรดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงสถำนกำรณ์
(6) ขอให้เรำโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงสถำนกำรณ์
(7) ขอให้ระงับหรือคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นกำรชั่วครำวในบำงสถำนกำรณ์
ทั ้งนี ้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัตติ ำมคำร้ องขอใช้สิทธิของท่ำน ตำมควำมเหมำะสมและเท่ำทีก่ ฎหมำยที่ใช้บังคับจะอนุญำต
นอกจำกสิทธิของท่ำนตำมที่ระบุข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะเสนอข้อ ร้ องเรียนเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของ
บริ ษั ท ต่อคณะกรรมกำรผู้ เชี่ยวชำญตำมขั ้นตอนที่กำหนดใน พ.ร.บ. คุ้ มครองข้อ มูล ส่ว นบุคคล เท่ำที่ก ฎหมำยและ
กฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญำต เรำอำจมีสิทธิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่สมเหตุสมผล สำหรับกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับคำร้ องขอใช้
สิทธิข้ำงต้น
9. การแก้ ไ ขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ใ นกำรแก้ ไ ข เพิ่ มเติม เปลี่ย นแปลง ปรั บปรุง หรือ
ปรับเปลี่ยนนโยบำยฉบับนี ้ เท่ำที่กฎหมำยอนุญำต หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญของนโยบำยฉบับนี ้ บริษัท
จะแจ้งกำรแก้ ไขกำรเปลี่ยนแปลง กำรปรับปรุง หรือกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยให้ทำ่ นทรำบ
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10. ภาษาที่ใช้บังคับ
นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั จัดทำขึ ้นโดยถือเอำภำษำไทยเป็นภำษำหลักในกำรตีควำมตำมวัตถุประสงค์
ทำงกฎหมำยและกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีหำกมีข้อพิพำทใด ๆ เกิดขึ ้นจำกหรือเกี่ยวข้องกับ
นโยบำยนี ้ ในกรณีที่นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดทำหรือแปลเป็นภำษำอื่นที่นอกเหนือจำกภำษำไทย
หำกพบข้อขัดแย้ง ควำมไม่สอดคล้อง หรือควำมคลำดเคลื่อนในกำรตีควำมระหว่ำงภำษำ ให้ถือว่ำนโยบำยฉบับภำษำไทย
มี ผ ลบั ง คับและมีผลเหนือ กว่ ำ เว้ นแต่ก ำหนดไว้ เป็นอย่ำ งอื่น โดยชัดแจ้ง และนโยบำยฉบับ ภำษำอื่ นใด ๆ เป็นเพีย ง
เอกสำรอ้ำงอิงเพื่อประกอบกำรทำควำมเข้ำใจเท่ำนั ้น
11. ช่องทางการติดต่อ
หำกท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื ้อหำส่วนใด ๆ ในนโยบำยฉบับนี ้ หรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติของ
บริษัทเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือต้องกำรใช้สิทธิเกี่ยวกั บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน กรุณำติดต่อ
เรำที่
ชื่อ:
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินขัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย
ที่อยู่: 175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ ชั ้น 14 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
ช่องทำงกำรติดต่อ:
+66 (0) 2679 6165
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 - 17:00 น.
อีเมล: info@ms-ins.co.th
รายละเอียดเจ้าหน้ าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
ชื่อ:
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินขัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย
ที่อยู่: 175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ ชั ้น 14 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
ช่องทำงกำรติดต่อ:
+66 (0) 2679 6165, +66 (0) 61-417-7471
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 - 17:00 น.
อีเมล: dpo@ms-ins.co.th
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