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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

 (Pr ivacy Policy)  

 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัในเครือ (“เรา” หรือ “บริษทัฯ”) ไดจ้ดัทาํ

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี2 ไว ้เพื�อให้ผูใ้ช้บริการทุกท่านที�ไดเ้ขา้มายงัเว็บไซต์หรือไดใ้ช้บริการของเรา 

ไดรั้บทราบถึงแนวทางในการปฏิบติัและการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา ซึ� งรวมถึงการเกบ็รวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการทุกท่าน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บังคบัที�

เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2  

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลที�เราเกบ็รวบรวม  

2) แหล่งที�มาของขอ้มูลส่วนบุคคล   

3) วตัถุประสงคแ์ละฐานในการประมวลผลขอ้มูล 

4) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

5) การเกบ็รักษาและระยะเวลาในการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

6) มาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล  

7) สิทธิของเจา้ของขอ้มูล 

8) การจดัการคุกกี2  (Cookies) 

9) การเชื�อมต่อไปยงัเวบ็ไซตภ์ายนอก 

10) การเปลี�ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั 

11) ช่องทางการติดต่อ 
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คาํนิยาม 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลซึ�งทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั2นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ1 อาทิ ชื�อ นามสกุล อาย ุวนั

เดือนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน และ/หรือขอ้มูลอื�น

ใดตามที�กฎหมายกาํหนด เป็นตน้ 

ขอ้มูลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที�เป็นเรื�องส่วนตวัโดยแทข้องบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน

และสุ่มเสี� ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจําเป็นต้อง

ดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ2 เช่น เชื2อชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการ

เมือง ความเชื�อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ เป็นตน้ 

เจา้ของขอ้มูลส่วน หมายถึง บุคคลที�ขอ้มูลส่วนบุคคลนั2นระบุไปถึง 

บุคคล/ท่าน    ไม่ใช่กรณีที�บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล หรือเป็นผูส้ร้างหรือเก็บรวบรวม   
ขอ้มูลนั2นเองเท่านั2น 

   “บุคคล” ในที�นี2หมายถึง บุคคลธรรมดาที�มีชีวิตอยู ่ไม่รวมถึง “นิติบุคคล” ที�จดัตั2ง

ขึ2นตามกฎหมาย เช่น บริษทั, สมาคม, มูลนิธิ หรือองคก์รอื�นใด 

การประมวลผลขอ้มูล หมายถึง การดาํเนินการหรือชุดการดาํเนินการใด ๆ ซึ� งกระทาํต่อขอ้มูลส่วนบุคคล

หรือชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมติัหรือไม่ เช่น การเก็บ บนัทึก 

จดัระบบ จดัโครงสร้าง เกบ็รักษา เปลี�ยนแปลงหรือปรับเปลี�ยน การรับ พิจารณา ใช้ 

เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทาํอื�นใดซึ� งทาํให้เกิดความพร้อมใช้งาน 

การจดัวางหรือผสมเขา้ดว้ยกนั การจาํกดั การลบ หรือการทาํลาย 

แอพพลิเคชั�น หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคาํสั�งที�ใชค้วบคุมการทาํงานของคอมพิวเตอร์เคลื�อนที�และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื�อให้ทาํงานตามคาํสั�ง และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

                                                           
1 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ.STUS มาตรา V 
2 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ.STUS มาตรา SU 
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โดยแอพพลิเคชั�นตอ้งมีสิ�งที�เรียกว่า ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื�อ

เป็นตวักลางการใชง้านตา่ง ๆ 

IP Address หมายถึง สัญลกัษณ์เชิงหมายเลขที�กาํหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ 

หรือเครื�องพิมพ ์ที�มีส่วนร่วมอยูใ่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์หนึ�ง ๆ ที�ใชอิ้นเทอร์เน็ตโพร

โทคอลในการสื�อสาร 

คุกกี2  (Cookies) หมายถึง ขอ้มูลขนาดเล็กที�เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที� เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื�อเก็บรายละเอียดขอ้มูล log การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี�ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยคุกกี2 จะถูก

ส่งกลบัไปที�เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในแต่ละครั2 งที�ท่านกลบัเขา้มาดูที�เวบ็ไซตด์งักล่าว 
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1) ข้อมูลส่วนบุคคลที'เราเก็บรวบรวม 

เราจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านไดใ้ห้ไวก้บัเราโดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลที�เราได้รับ

จากการใหบ้ริการ หรือการดาํเนินงานของบริษทัฯ ผา่นทุกช่องทาง ดงัต่อไปนี2    

1. ขอ้มูลที�ไดรั้บจากการสมคัรทาํประกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการใชบ้ริการอื�น ๆ และ

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ชื�อ นามสกุล หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร

ประจาํตวัอื�น ๆ หมายเลขโทรศพัท ์วนัเดือนปีเกิด เพศ ที�อยู ่อีเมล ขอ้มูลดา้นการเงิน ขอ้มูลทรัพยสิ์นที�

ขอทาํประกนัภยั ขอ้มูลสุขภาพ รวมไปถึงขอ้มูลประวติัการซื2อประกนัภยัหรือใชบ้ริการดงักล่าว 

2. ขอ้มูลการสมคัรรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทาํแบบสาํรวจ หรือขอ้มูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความ

พึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นตน้ 

3. ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) ที�ถูกสร้างโปรไฟล์ที�ประกอบดว้ยรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลไวก้บั

บริษัทฯ เพื�อการเขา้ใช้บริการในช่องทางการให้บริการของเรา อาทิ แอพพลิเคชั�นการใช้งานผ่าน

อุปกรณ์เคลื�อนที� และ/หรือ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลที�ให้ไวเ้พื�อสมคัรต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ สมคัรงาน สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม และ/หรือ ติดต่อกบับริษทัฯ ผ่านทางเวบ็ไซตห์รือทางช่องทาง

อื�นตามที�บริษทัฯ กาํหนด 

4. ขอ้มูลเกี�ยวกบัธุรกรรมกบับริษทัฯ หรือกบับริษทัในเครือ หรืออื�น ๆ เช่น ขอ้มูลการสมคัรงาน ขอ้มูล

การเขา้เสนอสินคา้และบริการ และประวติัการชาํระเงิน ซึ� งรวมถึงขอ้มูลบัตรเครดิตหรือบตัรเดบิต 

หมายเลขบญัชีธนาคารหรือขอ้มูลการธนาคาร หรือการชาํระเงินอื�น ๆ รวมทั2งวนัที�และเวลาที�ชาํระเงิน 

ทั2งนี2  ขึ2นอยูก่บัประเภทของการทาํธุรกรรมของท่าน 

5. ขอ้มูลประวติัอาชญากรรม สถานะเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และสถานภาพการเป็นบุคคลลม้ละลาย 

6. ขอ้มูลจากการเขา้เยี�ยมชมเว็บไซต์ของบริษทัฯ เว็บไซต์อื�น ๆ ของบริษทัในเครือ หรือแอพพลิเคชั�นที�

บริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการ ขอ้มูลการใชแ้ละความเคลื�อนไหวในการเขา้ถึงแต่ละส่วนของเว็บไซต์และ

แอพพลิเคชั�นของบริษทัฯ ขอ้มูลการใชโ้ซเชียลมีเดียและการโตต้อบกบัโฆษณาออนไลน์ของบริษัท 

เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ใชเ้ปิดดูเว็บ (browser type and version) ประเภทของ

อุปกรณ์ที�ท่านใชเ้พื�อเขา้ถึงการบริการ (เครื� องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) 
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ขอ้มูลประเภทระบบการปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม IP Address ของอุปกรณ์หรือเครื�องมือปลายทาง 

ขอ้มูล Location ขอ้มูลเกี�ยวกบัการบริการและผลิตภณัฑที์�ท่านเขา้ชมหรือคน้หา 

7. ขอ้มูลจากบนัทึกการติดต่อของท่านกบัเรา ซึ� งเกบ็ในรูปแบบของบนัทึกขอ้ความของผูรั้บบริการ การ

ประเมินความพึงพอใจ การวิจยัและสถิติ หรือการบนัทึกเสียงสนทนา หรือการบนัทึกภาพผ่าน CCTV 

เมื�อท่านติดต่อกบัศูนยบ์ริการลูกคา้ของเรา รวมไปถึงการให้ขอ้มูลผา่นสื�อที�ทาํการวิจยัต่าง ๆ อาทิเช่น 

SMS Social Media แอพพลิเคชั�น หรืออีเมล เป็นตน้ 

8. ขอ้มูลโปรไฟล์สื�อสังคมออนไลน์ของท่าน เมื�อมีการใช้ขอ้มูลและรหัสการเขา้ระบบของสื�อสังคม

ออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื�อเชื�อมต่อหรือเขา้สู่บริการใด ๆ

ของบริษทัฯ เช่น บญัชีสื�อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ�งที�สนใจ (interests) รายการที�

ชอบ (likes) และรายชื�อเพื�อนของท่าน ซึ�งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจดัเกบ็ความเป็น

ส่วนตวันี2ผา่นการตั2งค่าบญัชีสื�อสังคมออนไลน์ที�จดัทาํไวใ้หโ้ดยผูใ้หบ้ริการสื�อสงัคมออนไลน์ดงักล่าว 

9. ขอ้มูลสาํหรับบริการบางประเภทที�ท่านไดท้าํประกนัภยักบัเรา ไดแ้ก่ 

 กรมธรรม์ประกนัภยัรถเปิด-ปิด: เราจะทาํการเก็บขอ้มูลการใชร้ถยนตข์องท่านเมื�อท่านไดท้าํการ 

เปิด – ปิด ประกนัผา่นอุปกรณ์ TVI Connect  ไดแ้ก่การสตาร์ท และดบัเครื�องยนต ์ขอ้มูลตาํแหน่ง

ที�ตั2ง ละติจูด ลองติจูด เวลาในการรับตาํแหน่งของอุปกรณ์ ทิศทางการเคลื�อนที� ความเร็วรถ ความ

สูงจากระดบันํ2าทะเล เป็นตน้ 

 กรมธรรม์รถยนต์ทุกประเภท ที�มีการแจง้อุบตัิเหตุผ่านแอพพลิเคชั�น Thaivivat Motor เราจะมีการ

เกบ็ขอ้มูลตาํแหน่งที�ตั2ง ละติจูด ลองติจูด เวลาในการรับตาํแหน่งของอุปกรณ์ ทิศทางการเคลื�อนที� 

ความเร็วรถ ความสูงจากระดบันํ2าทะเล เป็นตน้ 

  กรมธรรมป์ระกนัภยัสุขภาพ Active Health: เราจะทาํการเก็บขอ้มูล เพศ อาย ุส่วนสูง นํ2าหนกั และ

ขอ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรมการเดินและออกกาํลงักายในแต่ละวนั ที�ไดรั้บจากผูใ้ห้บริการสมาร์ทวอทที�

ท่านสวมใส่และไดแ้จง้ขอ้มูลกบัเราไวไ้ดแ้ก่ ขอ้มูลอตัราการเตน้ของหัวใจ จาํนวนกา้วเดิน และ 

ระยะเวลาในการออกกาํลังกาย   เช่น เพศหญิง อายุ |T ปี นํ2 าหนัก T} กิโลกรัม ส่วนสูง ~U} 

เซนติเมตร จาํนวนกา้ว ~},�T} กา้ว และ มีอตัราการเตน้ของหัวใจ ใน โซน Cardio เท่ากบั VT นาที

ต่อวนั เป็นตน้  

10. ขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความ

อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติสุขภาพ ประวติัการรักษาพยาบาล ซึ� งอาจรวมถึง



นโยบายความเป็นส่วนตัว (Pr ivacy Policy)  

เวอร์ชั�น 1.0 หนา้ 6 

พฤติกรรมการสูบบุหรี�  พฤติกรรมการดื�มแอลกอฮอล์ เพื�อการซื2อหรือใช้ผลิตภณัฑ์ของเรา กล่าวคือ 

ขอ้มูลดังกล่าวจาํเป็นต่อการพิจารณารับประกนัภยั ตลอดจนการให้บริการและการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน หากท่านไม่ยนิยอมให้บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหวดงักล่าว บริษทั

ฯ จะไม่สามารถรับประกนัภยั และให้บริการใด ๆ แก่ท่านได ้

 

 

2) แหล่งที'มาของข้อมลูส่วนบุคคล 

เราอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดงัต่อไปนี2    

2.1) เราได้รับขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก

ขั2นตอนการใหบ้ริการดงันี2  

2.1.1) ขั2นตอนการสมคัรทาํประกนัภยั หรือขั2นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การใชบ้ริการอื�น 

ๆ กบัเรา โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือไดรั้บเป็นเอกสารการสมคัรทาํประกนัภยั หรือการ

สมคัรใชบ้ริการ 

2.1.2) จากความสมคัรใจของท่านในการทาํแบบสอบถาม (survey) การเขา้ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ หรือการ

โตต้อบทางอีเมล หรือช่องทางการสื�อสารอื�น ๆ ระหว่างท่านกบัเรา 

2.1.3) เกบ็จากขอ้มูลการเขา้เยี�ยมชมหรือใชเ้วบ็ไซตข์องเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน  

2.1.4) เกบ็จากการติดต่อจากท่านโดยไดรั้บแจง้จากทางโทรศพัท ์หรือไดรั้บทางอีเมล 

2.1.5) จากการสมคัรงาน การคํ2าประกนัการสมคัรงาน และการทาํธุรกรรมดา้นอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

2.2) เราไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที�สาม ดงัต่อไปนี2    

2.2.1) ตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยั 

2.2.2) บริษทัในเครือ  

2.2.3) สถานพยาบาล อู่หรือศูนยใ์นสัญญา บริษทัรับสาํรวจภยั และผูใ้ห้บริการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ใชบ้ริการผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัของเรา  
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2.2.4) หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแลที�ใช้อ ํานาจตามกฎหมาย ได้แก่ สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สํานกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

กรมสรรพากร สถานีตาํรวจ สาํนักงานเขตหรือสํานักงานการทะเบียนราษฎร สํานกังานที�ดิน

สถานพยาบาล กรมการขนส่งทางบก สาํนกังานขนส่งจงัหวดั องคก์ร บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ 

ที�ใชอ้าํนาจตามกฎหมาย เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และสามารถเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านให้แก่เรา 

2.2.5) บริษทัประกนัวินาศภยัอื�น  

S.S.U) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

S.S.U) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัหางาน  

3) วตัถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล 

บริษทัฯ มีวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันี2  

3.1) เพื�อพิจารณาการรับประกนัภยั และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน และจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา

ประกนัภยั และการให้บริการอื�น ๆ ในฐานะผูรั้บประกนัภยั เพื�อปรับปรุงผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและ

บริการของเรา รวมถึงบริการหรือสินคา้อื�น ๆ ที�จะมีขึ2นในอนาคต และใช้รายละเอียดของสินคา้/

บริการที�ท่านซื2อ/ใช้บริการเพื�อประมวลผลและเสนอสินคา้/บริการที�เราเชื�อว่าท่านสนใจเพิ�มเติม 

ตลอดจนการดูแล การบาํรุงรักษา และการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการดงักล่าว 

3.2) เพื�อการบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกบัเรา และการติดต่อสื�อสาร แจ้ง และ/หรือ รับขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ จากเรา หรือการเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ที�เกิดขึ2นของบริษทัฯ 

3.3) เพื�อยนืยนั และ/หรือ ระบุตวัตนของท่านในการเขา้ใชบ้ริการผา่นช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกบัเรา 

3.4) เพื�อการดาํเนินการตามความประสงคข์องท่านที�ไดแ้จง้ไวก้บัเรา 

3.5) เพื�อการนาํเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื�น ๆ ของเรา อาทิ การให้คาํแนะนาํและ/หรือ 

ขอ้เสนอเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั�นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทาง

การตลาด รวมถึงการทาํธุรกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการของเรา 
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3.6) เพื�อการวิเคราะห์ให้เขา้ใจพฤติกรรมในการใช้บริการในเว็บไซต์ของผูเ้ยี�ยมชม และเราจะได้นาํผล

การศึกษาดังกล่าวไปพฒันาและปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์ของเรามีความสะดวกสบายและมี

ประสิทธิภาพมากขึ2น 

3.7) เพื�อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การ

ปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใชง้านดา้นบริการ การสาํรวจการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดาํเนินงานและขยายธุรกิจของบริษทั 

3.8) เพื�อการดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเหมาะสม สาํหรับ 

(ก) ตรวจสอบและป้องกนัการกระทาํที�ละเมิดหรืออาจจะละเมิดตอ่กฎหมาย 

(ข) ตอบสนองต่อคาํขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศ

ที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาศยัอยู ่

(ค) บงัคบัใชข้อ้กาํหนดในการให้บริการและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ 

(ง) ปกป้องการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(จ) ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ บุคคลากร และเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื�น 

(ฉ) เยยีวยา ป้องกนั หรือจาํกดัความเสียหายที�อาจเกิดขึ2น 

3.9) เพื�อปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวนของเจา้พนักงาน หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลและใหเ้ป็นไปตามกฎ 

ขอ้บงัคบั หรือขอ้ผูกพนั ที�ภาครัฐกาํหนด อาทิ การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดดา้น

กฎระเบียบ การปฏิบติัตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบติัตามเงื�อนไขการใหบ้ริการของบริษทัฯ) 

3.10)  การติดต่อสื�อสารที�เกี�ยวขอ้งกบับริการ การใหบ้ริการหรือการดูแลลูกคา้ การควบคุมคุณภาพของการ

ใหบ้ริการ  

3.11)  ความปลอดภยัของเครือข่ายและขอ้มูล  

3.12)  การวิจยัและการพฒันา การปรับปรุงประสบการณ์ผูใ้ชข้องเวบ็ไซต ์ 

3.13)  การไดม้าซึ� งกิจการ หรือการควบรวมกิจการ หรือการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างขององคก์ร  

3.14)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด เป็นตน้  

ทั2งนี2  วตัถุประสงคอื์�น ๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ ท่านจะไดรั้บการแจง้เมื�อเรามีการขอขอ้มูลส่วนบุคคลจาก

ท่าน 
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อนึ� ง ในการไดข้อ้มูลของท่านมานั2น เราจะเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

วตัถุประสงคต์ามขอ้ 3) เฉพาะเมื�อเขา้เงื�อนไข ดงัต่อไปนี2  

 ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ทั2 งนี2  หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถ

ดาํเนินการไดต้ามวิธีที�บริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ทั2งนี2  การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที�ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี2  

ผลกระทบจากการถอนความยนิยอม อาจทาํให้ท่านไดรั้บความสะดวกในการให้บริการน้อยลง หรือไม่

สามารถใชบ้ริการบางอยา่ง ๆ ได ้  

 เป็นการจาํเป็นเพื�อการปฏิบตัิตามสัญญาซึ� งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื�อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอ

ของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญานั2น เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามสัญญา  

 เป็นการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  

 เป็นการจาํเป็นเพื�อการปฏิบัติหน้าที�ในการดาํเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะของบริษทัฯ หรือ

ปฏิบติัหนา้ที�ในการใชอ้าํนาจที�รัฐไดม้อบหมายใหแ้ก่บริษทัฯ หรือเพื�อเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายเรื�อง

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

เป็นตน้  

 เป็นการจาํเป็นเพื�อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื�น เวน้

แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีความสาํคญันอ้ยกวา่สิทธิขั2นพื2นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงันี2   

 เพื�อเป็นการป้องกนัการฉ้อโกง  

 เพื�อเป็นการรักษาความปลอดภยัของระบบและเครือข่าย 

 เพื�อเป็นการช่วยเหลือเจา้หน้าที�รัฐในการปฏิบติัภารกิจในลกัษณะที�ไม่ขดักบัหน้าที�ในการรักษา

ความลบั 

 เป็นการจาํเป็นเพื�อใชสิ้ทธิในการเรียกร้อง ฟ้องร้อง รักษาสิทธิ รับช่วงสิทธิ โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 เป็นการจาํเป็นพื�อการปฏิบติัตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญตัิประกนัวินาศภยั พ.ศ. ST|T หรือคาํสั�ง

นายทะเบียน หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

เป็นตน้  
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 มีการจัดทาํเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื�อประโยชน์สาธารณะ หรือที� เกี�ยวกับการ

ศึกษาวิจยัหรือสถิติ โดยบริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการปกป้องที�เหมาะสมเพื�อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ของท่าน 

 

4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื�อได้รับขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งที�มาของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ เราจะดาํเนินการดังนี2 กบัขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน  

4.1) เก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงคต์ามขอ้ 3) 

4.2) ใช้ เราจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ัตถุประสงค์ตามขอ้ 3) ทั2 งนี2  ในการขายสินคา้หรือ

ใหบ้ริการของเรา หรือการดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ในบาง

กรณี เรามีความจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยเราจะขอความยนิยอม

โดยชดัแจง้จากท่าน ณ ขั2นตอนที�ไดม้าซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื�อดาํเนินการ

ตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลของเราต่อไป 

นอกจากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้และภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย เราจะใชข้อ้มูลส่วน

บุคคลเพื�อวตัถุประสงคท์างการตลาด เช่น การจดัส่งเอกสารเกี�ยวกบัโปรโมชั�นต่าง ๆ (ทางไปรษณีย ์

อีเมล SMS และดว้ยวิธีการอื�นใด) รวมถึงการดาํเนินการดา้นการตลาดแบบตรง เพื�อเพิ�มสิทธิประโยชน์

ที�ท่านจะไดรั้บจากการเป็นลูกคา้ของเราผา่นการแนะนาํผลิตภณัฑแ์ละบริการที�เกี�ยวขอ้ง 

ท่านสามารถเลือกที�จะไม่รับการสื�อสารการตลาดจากเรา ยกเวน้การติดต่อสื�อสารที�เกี�ยวขอ้ง

และจาํเป็นกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการที�เราไดใ้ห้แก่ท่าน 
4.3) เปิดเผย เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงคต์ามขอ้ 3) ทั2งนี2  บุคคล หน่วยงาน 

ที�เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน มีดงันี2   

4.3.1) ผูที้�ไดรั้บอนุญาตให้เป็นคนกลางประกนัภยั นายหนา้ ที�ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูแ้นะนาํ

การลงทุน ในการเสนอขายผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัฯ 

4.3.2) คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทัย่อย และ/หรือ ผูใ้ห้บริการภายนอก เพื�อให้บริการในการ

นาํเสนอสิทธิประโยชน์และบริการอื�น ๆ ของบริษทัฯ แก่ท่าน รวมถึงการพฒันา ปรับปรุง 

ผลิตภณัฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล การประมวลผลข้อมูล การ
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ดําเนินการด้านบัตรเครดิต การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเตรียม

โครงสร้างพื2นฐานที�เกี�ยวขอ้ง การพฒันาแพลตฟอร์มบริการลูกคา้ การส่งอีเมล/SMS การ

พฒันาเวบ็ไซต ์การพฒันาแอปพลิเคชนับนมือถือ การสาํรวจความพึงพอใจและการทาํวิจยั การ

บริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้โดยจะมีการทาํสัญญารักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั กรณี

นิติบุคคลจะตอ้งมีมาตรฐานดา้นความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีมาตรฐานเป็นที�ยอมรับ 

4.3.3) หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองคก์รอื�นตามกฎหมาย เพื�อเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย คาํสั�ง 

คาํร้องขอ เพื�อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื� องที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบัติตาม

กฎหมาย เช่น เราอาจจาํเป็นตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานขอ้มูลเครดิตเพื�อ

ตรวจสอบ และอาจใชผ้ลการตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวเพื�อการป้องกนัการฉอ้โกง เป็นตน้ 

4.3.4) ผูบ้ริการภายนอกที�บริษทัฯ เป็นคู่สญัญา ทั2งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผูใ้หบ้ริการ           

            Cloud Computing, นายทะเบียน บริษทัรับจา้งทาํกิจกรรมทางการตลาด บริษทัรับจา้งทาํวิจยั  

            ใหแ้ก่บริษทัฯ บริษทัรับจา้งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่บริษทัฯ 

4.3.5) บุคคลภายนอกตามที�บริษทัฯ ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพื�อการทาํธุรกรรม และ/   

           หรือ การใชบ้ริการตามความประสงคข์องท่าน 

5) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 เราจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตราบเท่าที�จาํเป็นไวใ้นรูปแบบที�เหมาะสมตามประเภทของขอ้มูล โดย

คาํนึงถึงวตัถุประสงคแ์ละความจาํเป็นที�บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการจดัเก็บรวบรวมและประมวลผลตามที� พ.ร.บ. 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด ซึ� งรวมไปถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที�ใชบ้งัคบั เราจะจดัเกบ็

ขอ้มูลส่วนบุคคลไวห้ลงัระยะเวลาที�สัญญาสิ2นผลบงัคบัไวร้ะยะเวลาหนึ�ง และสอดคลอ้งตามระยะเวลาและอายุ

ความของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยเราจะจัดเก็บไวใ้นสถานที�จัดเก็บที�เหมาะสมตามประเภทของขอ้มูลส่วน

บุคคล ทั2งนี2 เราจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแมจ้ะพน้กาํหนดอายคุวามตามกฎหมายแลว้ก็ตาม 

เช่น กรณีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินคดีตามกฎหมาย เป็นตน้ 
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6) มาตรการรักษาความมั'นคงปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคล  

เพื�อให้ท่านมีความมั�นใจในการบริหารจดัการของเรา ในการป้องกนัความเสี�ยงอนัอาจทาํให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านถูกเขา้ถึงโดยมิชอบ รั�วไหล ถูกเปลี�ยนแปลงแกไ้ข สูญหาย เราจึงได้สร้างความตระหนักด้าน

ความมั�นคงปลอดภยัสารสนเทศ รวมทั2งปฏิบติัตามมาตรฐานสากลดา้นการรักษาความปลอดภยัสารสนเทศที�

เป็นที�ยอมรับ และเป็นไปตามที�กฎหมายและข้อกาํหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที�กาํกบัดูแลธุรกิจ

กาํหนด 

บริษทัฯ มีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยการจาํกดัสิทธิ� การเขา้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัเฉพาะบุคคลที�จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว เพื�อ

การใหบ้ริการของบริษทัฯ เช่น พนกังาน ตวัแทนหรือนายหนา้ ที�ปรึกษาทางการเงิน และผูแ้นะนาํการลงทุนของ

บริษทัฯ ซึ�งบุคคลที�บริษทัฯ อนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนั2น จะตอ้งยดึมั�นและปฏิบตัิตามมาตรการปกป้อง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ อยา่งเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว โดย

บริษทัฯ มีมาตรการป้องกนัทั2งทางกายภาพและทางเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดูแลที�บงัคบัใชเ้พื�อ

ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

เมื�อบริษทัฯ ทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงกบับุคคลที�สาม บริษทัฯ จะกาํหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล และการรักษาขอ้มูลที�เป็นความลบัที�เหมาะสม เพื�อให้มั�นใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที�บริษทัฯ 

รับผดิชอบจะไดรั้บการรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานที�บริษทัฯ กาํหนด 

 

7) สิทธิของเจ้าของข้อมลู 

ท่านมีสิทธิในการดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี2   

7.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ

ยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านได้ให้ความยินยอมกบัเราได้ ตลอดระยะเวลาที�

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบัเรา ทั2งนี2  การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที�ไดใ้ห้ความยนิยอมไวแ้ลว้ 

7.2) สิทธิในการไดรั้บแจง้ขอ้มูล (right to be informed): ท่านมีสิทธิในการขอรับทราบความมีอยู ่ลกัษณะ

ของขอ้มูลส่วนบุคคล วตัถุประสงคข์องการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชข้องบริษทัฯ 



นโยบายความเป็นส่วนตัว (Pr ivacy Policy)  

เวอร์ชั�น 1.0 หนา้ 13 

7.3) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านและขอให้เราทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการไดม้าซึ� ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านไม่ไดใ้ห้ความยนิยอมตอ่เราได ้

7.4) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแกไ้ข

หรือเปลี�ยนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผดิ 

7.5) สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทาํการลบหรือทาํลาย

ขอ้มูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตน หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถระบุตวับุคคลที�เป็น

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

7.6) สิทธิในการระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับ

การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

7.7) สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านที�ท่านให้ไว้กบัเราไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอื�น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบาง

ประการได ้ในกรณีที�บริษัทฯ สามารถทาํให้ขอ้มูลนั2 นอยู่ในรูปแบบที�สามารถอ่านหรือใช้งานได้

โดยทั�วไปดว้ยเครื�องมือหรืออุปกรณ์ที�ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตั ิ

7.8) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการ

เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตน รวมถึงสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

ท่านสามารถติดต่อมายงัเจ้าหน้าที�คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพื�อดาํเนินการยื�นคาํร้องขอ

ดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ได ้(รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวขอ้ “ช่องทางการติดต่อ” ดา้นล่างนี2 ) โดยเรา

จะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํร้องของท่านภายใน |} วนันบัแต่วนัที�เราไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที�กฎหมายกาํหนด 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูใ่นรูปแบบที�

ไม่สามารถระบุตวับุคคลที�เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้หากบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
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ในการก่อตั2งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ2น

ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื�อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการอื�นใดตามที�กฎหมายกาํหนด 

อนึ�ง การลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูใ่นรูปแบบที�ไม่สามารถระบุตวับุคคลที�เป็น

เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ หรือการถอนความยินยอมของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถทาํได้ภายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมายเท่านั2น ทั2งนี2  การใชสิ้ทธิดงักล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบติัตามสัญญา หรือกรณี

การให้บริการอื�น ๆ เนื�องจากจะไม่สามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้จึงอาจเกิดขอ้จาํกดัในการ

ใหบ้ริการในบางส่วนที�จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และอาจทาํใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั2นไม่ไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากบริษทัฯ ต่อไป  

8) การจดัการคกุกี@ (Cookies) 

เราอาจจะใชโ้ปรแกรมคุกกี2  (Cookies) หรือโปรแกรมอื�น ๆ ที�คลา้ยคลึงกนัเพื�อจดัเก็บขอ้มูลการใชง้านของ

ท่าน และรวบรวมสถิติวิจัย การวิเคราะห์แนวโน้ม เพื�อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที�ดีขึ2น เร็วขึ2น 

ปลอดภยัขึ2น และเพื�อความเป็นส่วนตวัของท่านเมื�อท่านใชบ้ริการ และ/หรือเขา้สู่แพลตฟอร์มของเรา โดยเราจะ

ทาํการจดจาํและบนัทึกขอ้มูลที�บราวเซอร์ของท่านส่งเขา้มาโดยอตัโนมติัเมื�อท่านเขา้เวบ็ไซตข์องเรา ซึ� งขอ้มูล

เหล่านี2อาจหมายรวมถึง 

 ที�อยู ่ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน 

 ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน 

 หนา้เวบ็ไซตที์�ท่านเขา้ถึงก่อนที�ท่านจะเขา้สู่แพลตฟอร์ม 

 หนา้เวบ็ไซตที์�ท่านเขา้ชมในแพลตฟอร์ม 

 จาํนวนเวลาที�ท่านใชใ้นการเขา้เยี�ยมชมหนา้เวบ็ไซตด์งักล่าว สินคา้ บริการ หรือขอ้มูลที�ท่านคน้หาใน

แพลตฟอร์ม เวลาเขา้ชมวนัที� และขอ้มูลทางสถิติอื�น ๆ 

ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านี2  จะถูกจดัเกบ็เพื�อการวิเคราะห์และประเมินการเขา้เยี�ยมชมเว็บไซตห์รือการใชง้านของ

ท่านผา่นทางอินเตอร์เน็ต โดยเราจะใชเ้พื�อกรณี ดงัตอ่ไปนี2  

 เพื�อใหท่้านสามารถล็อคอินบญัชีของท่านในเวบ็ไซตข์องเราไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง 
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 เพื�อศึกษาพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน และนาํไปพฒันาแพลตฟอร์มให้สามารถใชง้านไดง่้าย 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ2น และช่วยใหเ้ราสามารถจดัทาํเนื2อหาให้เหมาะสมกบัความสนใจ

ส่วนบุคคลของท่านไดร้วดเร็วขึ2นและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ2น 

ทั2งนี2  ท่านอาจจดัการและลบโปรแกรมคุกกี2  (Cookies) ผ่านทางเบราวเ์ซอร์หรือการตั2งค่าอุปกรณ์ของท่าน 

สาํหรับขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัวิธีการดงักล่าวโปรดไปที�เนื2อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของ

ท่าน 

 

9) การเชื'อมต่อไปยงัเวบ็ไซต์ภายนอก 

เวบ็ไซตข์องเราจะมีการเชื�อมต่อไปยงัเว็บไซต์ของบุคคลที�สามซึ� งเวบ็ไซตเ์หล่านั2นอาจมีนโยบายความเป็น

ส่วนตวัที�แตกต่างจากของเรา ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั2น ๆ เพื�อเขา้ใจถึง

รายละเอียดการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และเพื�อตดัสินใจในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ทั2 งนี2  เราจะไม่

รับผดิชอบต่อเนื2อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทาํอนัเกิดจากเวบ็ไซตข์องบุคคลที�สาม 
 

10) การเปลี'ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  

เราจะทาํการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นประจาํเพื�อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติั และ

กฎหมาย ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง ทั2งนี2  หากมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั เราจะแจง้ให้ท่านทราบ

ด้วยการปรับปรุงขอ้มูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที�สุด ท่านสามารถดูรายละเอียดการแกไ้ขดงักล่าวได้ที� 

www.thaivivat.co.th/privacy policy ปัจจุบนั นโยบายความเป็นส่วนตวัถูกทบทวนครั2 งล่าสุดเมื�อ ~| พฤศจิกายน 

2563 

 

11) ช่องทางการตดิต่อ 

หากท่านมีขอ้สงสัยเกี�ยวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทัฯ ขอ้มูลที�เราเก็บรวบรวม หรือตอ้งการใช้

สิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามขอ้ 7) ท่านสามารถติดต่อมายงั 

ชื�อ:    บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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สถานที�ติดต่อ:  �~ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ~}V}}  

ช่องทางการติดต่อ: Call Center โทร. 1231  

   www.thaivivat.co.th  

นอกจากนี2  ท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยสามารถติดต่อไดต้ามช่องทางต่อไปนี2  

สถานที�ติดต่อ: สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที� �~ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ~}V}} 

ช่องทางการติดต่อ: โทร. 02-6950800  

    dpo@thaivivat.co.th  


