
 
 
 
 

ประกาศเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(PRIVACY NOTICE) 

 
เราให้ความส าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน! 

 
บริษัท เอ ดบัเบลิย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอลิอนัซ์ เวิร์ลไวด์ 
พำร์ทเนอร์ เอสเอเอส ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรด้ำนนำยหน้ำประกันภัยและให้ควำมช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก อำทิ ควำม
ช่วยเหลือฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ ควำมช่วยเหลือฉกุเฉินบนท้องถนน หรือกำรให้บริกำรข้อมูลทำงโทรศพัท์ ตลอด 24 ชัว่โมง
ใน 7 วันต่อสัปดำห์ และกำรอ่ืน ๆ ในทำงระหว่ำงประเทศ ดังนัน้ กำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน คือ 
สิ่งส ำคญัส ำหรับเรำ 
 
ประกำศเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันี ้จะอธิบำยวิธีกำรและประเภทของข้อมลูส่วนบคุคลท่ีจะถกูเก็บรวบรวม เหตผุลใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และใครสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดงักล่ำวได้ ดงันัน้ โปรดอ่ำนประกำศเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลนีโ้ดย
ละเอียด 

 
1. ใคร คือ ผู้ควบคุมข้อมูล 

ผู้ควบคมุข้อมูล คือ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีควบคมุและรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ในรูปแบบกระดำษหรือรูปแบบเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรำและกลุ่มบริษัทอลิอนัซ์ฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบักำรควำมคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม 

ในขณะท่ีเรำด ำเนินธุรกิจ เรำจะด ำเนินกำรรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นจำกแหลง่ข้อมลูตำ่งๆ รวมถึง 

 ทำ่นเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่เรำโดยตรง และ 

 เรำได้รับข้อมลูของท่ำนมำจำกแหล่งอ่ืน อำทิ จำกคูค้่ำทำงธุรกิจ แหล่งข้อมลูสำธำรณะ และจำกบคุคลท่ีสำม 
เป็นต้น 

 
ลกัษณะของข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเรำอำจจะท ำกำรรวบรวมและประมวลผล มีดงันี ้

 ช่ือ-นำมสกลุ 

 ท่ีอยู ่

 วนัเกิด 

ประกาศเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับเตม็) 
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 เพศ 

 เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือเลขของเอกสำรท่ีใช้ระบตุวัตน 

 หมำยเลขโทรศพัท์ 

 ท่ีอยูอี่เมล 

 ข้อมลูบตัรเครดติ / เดบติ และบญัชีธนำคำร 

 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและข้อมลูอ่ืน ๆ 
 
นอกจำกนี ้เรำยงัอำจรวบรวมและประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะ” ของท่ำน อำทิ ข้อมูลท่ีได้จำกรำยงำน
ทำงกำรแพทย์ รำยงำนสภำวะทำงกำยภำพและโรคประจ ำตวั รำยงำนโรคท่ีเคยได้รับกำรรักษำมำก่อน รำยงำนโรคท่ี
เป็นมำแตก่ ำเนิด ประวตัิกำรเรียกร้องคำ่สินไหม ประวตัิอำชญำกรรม ข้อมลูทำงพนัธุกรรมหรือข้อมลูชีวภำพ รวมถึง
ใบมรณภำพหรือเอกสำรอ่ืนๆ ด้วย 

 
3. เราจะได้รับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

เรำจะรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน ตำมท่ีท่ำนเป็นผู้ ให้ข้อมลูแก่เรำโดยตรง หรือจำกแหล่งอ่ืน (ตำมท่ีได้
อธิบำยไว้ด้ำนล่ำง) เพ่ือวตัถปุระสงค์หลำยประกำรตำมท่ีได้รับควำมยินยอมโดยชดัแจ้งจำกท่ำน เว้นแต ่ในกรณีท่ีมี
กฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องก ำหนดวำ่ เรำไมจ่ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมโดยชดัแจ้งจำกท่ำน ดงันี ้

 

วัตถุประสงค์เพื่อ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือไม่ 

 กำรบริหำรสญัญำประกนัภยั (อำทิ ใบเสนอรำคำ 
กำรรับประกนัภยั กำรเรียกร้องคำ่สินไหมทดแทน 
เป็นต้น) 

 ใช ่(ต้องได้รับกำรยินยอมโดยชดัแจ้งจำกท่ำน) 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือกำรรับประกันภัย และ / หรือ
ด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนของท่ำน ในกรณี
เรำไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำก
ทำ่น 

 ด ำเนินกำรเพ่ือขอเรียกรับหนีคื้น  ไมใ่ช ่(ไมต้่องได้รับกำรยินยอมโดยชดัแจ้งจำกทำ่น) 

 กำรแจ้งให้ทรำบ หรือกำรอนุญำตให้กลุ่มบริษัท 
อลิอันซ์ และบุคคลท่ีสำมท่ีได้รับกำรคัดเลือก 
แจ้งให้ทำ่นทรำบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ี
เรำคำดว่ำท่ำนอำจสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับควำม

 ใช ่(ต้องได้รับกำรยินยอมโดยชดัแจ้งจำกท่ำน) 
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วัตถุประสงค์เพื่อ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือไม่ 

พึงพอใจทำงกำรตลำดของท่ำน ท่ำนสำมำรถ
เปล่ียนแปลงข้อมูลเหล่ำนีไ้ด้ทุกเม่ือ โดยติดต่อ
เรำตำมรำยละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 9 ด้ำนลำ่ง 

 กำรก ำหนดรูปแบบกำรตดัสินใจโดยอตัโนมตัิบน
พืน้ฐำนของข้อมลูท่ีปรำกฏ (รวมถึง กำรรวบรวม
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์) ส ำหรับจุดประสงค์ของ
แบบจ ำลองคะแนนเครดิต ประวตัิกำรใช้งำนของ
ท่ำน (บนเว็บไซต์) (โดยน ำเสนอผลิตภัณฑ์ 
บริกำรข้อควำมทำงกำรตลำด ข้อเสนอพิเศษ 
และเนือ้หำท่ีเหมำะสมกบัทำ่น) และกำรตดัสินใจ
อ่ืนๆ เ ก่ียวกับกำรใ ช้งำนของท่ำนผ่ำนทำง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อำทิ กำรประเมินว่ำ
ผลิตภณัฑ์ใดท่ีเหมำะกบัทำ่นมำกท่ีสดุ เป็นต้น 

 ใช ่(ต้องได้รับกำรยินยอมโดยชดัแจ้งจำกท่ำน) 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือกำรรับประกันภัย และ / หรือ
ด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนของท่ำน ในกรณี
เรำไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำก
ทำ่น 

 กำรป้องกันและกำรตรวจสอบกำรทุจริตหรือ
ฉ้อโกง 

 ไมใ่ช ่(ไมต้่องได้รับกำรยินยอมโดยชดัแจ้งจำกทำ่น) 

 กำรช ำระหนีต้ำมเง่ือนไขทำงกฎหมำยใดๆ (อำทิ 
ภำษี บญัชี และกำรบริหำรจดักำรหนี)้  

 ไมใ่ช ่(ไมต้่องได้รับกำรยินยอมโดยชดัแจ้งจำกทำ่น) 

 กำรกระจำยควำมเส่ียงโดยกำรประกันภัยต่อ 
และประกนัร่วม 

 ไมใ่ช ่(ไมต้่องได้รับกำรยินยอมโดยชดัแจ้งจำกทำ่น) 

 กกำรอ่ืนๆ  ใช่ (ต้องได้รับกำรยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน) ทัง้นี ้
เป็นรำยครัง้แล้วแตก่รณีไป 

 
ดงันัน้ เพ่ือวตัถปุระสงค์ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เรำจะประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน ตำมท่ีท่ำนเป็นผู้ ให้ข้อมลู
แก่เรำโดยตรง หรือจำกแหล่งอ่ืน อำทิ นำยหน้ำประกันภัยและคูค้่ำทำงธุรกิจ บริษัทประกันภัยอ่ืนๆ หน่วยงำนด้ำน
กำรตรวจสอบและกำรป้องกันกำรธุจริตทำงบตัรเครดิต เครือข่ำยกำรโฆษณำ ผู้ ให้บริกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ ให้บริกำรกำรค้นหำข้อมูล ผู้ เจรจำตกลงค่ำสินไหมทดแทน ผู้ตรวจสอบ ตวักลำง บริษัทเงินทุน ผู้ ท่ีท่ีได้รับมอบ
อ ำนำจ ทนำยควำม ฯลฯ 



 

 

© 2018 AWP. 

สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย เว้นแต่ ได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บริษัท เอ ดบัเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
และตำมท่ีได้เรียนให้ท่ำนทรำบข้ำงต้น ในบำงครัง้เรำสำมำรถรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลของท่ำนโดยไม่
จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมโดยชดัแจ้งจำกท่ำนก่อน หำกเป็นไปเพ่ือกำรประกันภัยท่ำน กำรจดักำรเก่ียวกับกำร
เรียกร้องคำ่สินไหมทดแทนจำกท่ำน อย่ำงไรก็ตำม เรำจะรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมลูของท่ำนตำมแนวปฏิบตัิ
ทำงกำรค้ำทัว่ไปภำยใต้กฎหมำยท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
 
เรำมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลของท่ำน หำกท่ำนต้องกำรซือ้ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ของเรำ ซึ่งท่ำนไม่ประสงค์ให้ข้อมูลแก่เรำ เรำย่อมไม่สำมำรถจดัเตรียมผลิตภัณฑ์และบริกำรตำมท่ีท่ำนร้องขอได้ 
ซึง่กำรจดัเตรียมผลิตภณัฑ์และบริกำรตำมท่ีทำ่นสนใจนัน้ สำมำรถชว่ยให้ทำ่นได้รับผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีเหมำะสม
กบัควำมต้องกำรของทำ่นมำกท่ีสดุ 

 
4. ใครจะมีสิทธ์ิเข้าถงึข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เรำจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนได้รับกำรประมวลผลในลกัษณะท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ี
ระบขุ้ำงต้น 
 
ทัง้นี ้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจถูกเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกซึ่งเป็นผู้ ท่ีสำมำรถเข้ำถึงและควบคุมข้อมูลได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 หนว่ยงำนรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปกครอง 

 กลุม่บริษัท อลิอนัซ์ 

 บริษัทประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัร่วม ผู้ รับประกนัภยัตอ่ ตวัแทนประกนัภยั นำยหน้ำประกนัภยั และธนำคำร 
 

ดงันัน้ เพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจ ขำยผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำรแก่ท่ำนตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เรำ
อำจจะเปิดเผยข้อมลูของทำ่นตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง คือ 

 คณะกรรมกำรบริษัท พนักงำน พนักงำนสัญญำจ้ำง ตัวแทนจ ำหน่ำย ตัวแทนท่ีปรึกษำ ผู้ รับจ้ำงช่วง 
ผู้ให้บริกำรเครือขำ่ย 

 บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ ท่ีปรึกษำด้ำนเทคนิค 
ผู้ เช่ียวชำญ นกักฎหมำย ผู้ เจรจำตกลงค่ำสินไหมทดแทน ช่ำงซ่อมแซม แพทย์ และบริษัทท่ีท ำหน้ำท่ีให้กำร
บริกำรแก่เรำ (อำทิ กำรเรียกร้องสินไหมทดแทน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปรษณีย์ กำรจดักำรเอกสำร เป็นต้น) 
และ 

 ผู้ โฆษณำและเครือข่ำยกำรโฆษณำเพ่ือแจ้งท่ำนเก่ียวกบักำรส่ือสำรทำงกำรตลำด ตำมท่ีได้รับอนญุำตภำยใต้
กฎหมำยของแตล่ะประเทศ และตำมควำมต้องกำรในกำรส่ือสำรของท่ำน เรำจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล
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สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย เว้นแต่ ได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บริษัท เอ ดบัเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ของท่ำนเพ่ือประโยนช์เก่ียวกับกำรตลำดและกำรประชำสมัพนัธ์แก่บุคคลท่ีสำมท่ีเป็นบคุคลท่ีนอกเหนือจำก
บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทอลิอนัซ์ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันของกลุ่มบริษัทอลิอนัซ์ เว้นแต ่ได้รับควำมยินยอม
จำกทำ่น 
 

สดุท้ำยนี ้เรำอำจจะเปิดเผยข้อมลูของทำ่นได้ หำกเข้ำขำ่ยกรณีใดกรณีหนึง่ ดงันี ้

 ในกรณีท่ีมีกำรพิจำรณำปรับโครงสร้ำง กำรรวมกิจกำร กำรขำย กำรร่วมทุน กำรโอนสิทธ์ กำรโอนย้ำยหรือ 
กำรโอนกิจกำรบำงส่วนของธุรกิจ สินทรัพย์หรือหุ้นของบริษัท (รวมทัง้กำรล้มละลำยหรือกำรด ำเนินกำรท่ี
คล้ำยคลงึกนั) 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัทำงกฎหมำยใดๆ รวมถึง สมำชิกคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต
ของเจ้ำหน้ำท่ีทั่วไปของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ค ำสั่งศำล ผู้ มีอ ำนำจในกำรควบคุมบังคับ ผู้ ว่ำรำชกำรและ / หรือ
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัหรือ กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องหำกท่ำนร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรท่ีเรำให้ไว้แก่
ทำ่น 


