ประกาศเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล (ฉบับเต็ม)
ประกาศเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
(PRIVACY NOTICE)
เราให้ ความสาคัญกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน!
บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอลิอนั ซ์ เวิร์ลไวด์
พำร์ ทเนอร์ เอสเอเอส ดำเนินธุ รกิ จให้ บริ กำรด้ ำนนำยหน้ ำประกันภัย และให้ ควำมช่วยเหลือฉุกเฉิ นทั่ว โลก อำทิ ควำม
ช่วยเหลือฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ ควำมช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้ องถนน หรื อกำรให้ บริ กำรข้ อมูลทำงโทรศัพท์ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ใน 7 วันต่อสัปดำห์ และกำรอื่ น ๆ ในทำงระหว่ำงประเทศ ดัง นัน้ กำรให้ ควำมคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุค คลของท่ำน คื อ
สิ่งสำคัญสำหรับเรำ
ประกำศเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ จะอธิบำยวิธีกำรและประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม เหตุผลใน
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล และใครสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูล ดังกล่ำวได้ ดังนัน้ โปรดอ่ำนประกำศเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้โดย
ละเอียด
1.

ใคร คือ ผู้ควบคุมข้ อมูล
ผู้ควบคุมข้ อมูล คือ บุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคลที่ควบคุมและรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำและใช้ ข้อมู ลส่วนบุคคล
ในรู ปแบบกระดำษหรื อ รู ปแบบเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรำและกลุ่มบริ ษัทอลิอนั ซ์ ฯ เป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลตำมที่
กำหนดไว้ ในกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับกำรควำมคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

2.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดบ้ างที่จะถูกเก็บรวบรวม
ในขณะที่เรำดำเนินธุรกิจ เรำจะดำเนินกำรรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งข้ อมูลต่ำงๆ รวมถึง



ท่ำนเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่เรำโดยตรง และ
เรำได้ รับข้ อมูลของท่ำนมำจำกแหล่งอื่น อำทิ จำกคูค่ ้ ำทำงธุรกิจ แหล่งข้ อมูลสำธำรณะ และจำกบุคคลที่สำม
เป็ นต้ น

ลักษณะของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เรำอำจจะทำกำรรวบรวมและประมวลผล มีดงั นี ้
 ชื่อ-นำมสกุล



ที่อยู่
วันเกิด



เพศ







เลขบัตรประจำตัวประชำชน หรื อเลขของเอกสำรที่ใช้ ระบุตวั ตน
หมำยเลขโทรศัพท์
ที่อยูอ่ ีเมล
ข้ อมูลบัตรเครดิต / เดบิต และบัญชีธนำคำร
รูปแบบกำรดำเนินชีวิตและข้ อมูลอื่น ๆ

นอกจำกนี ้ เรำยังอำจรวบรวมและประมวลผล “ข้ อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะ” ของท่ำน อำทิ ข้ อมูลที่ได้ จำกรำยงำน
ทำงกำรแพทย์ รำยงำนสภำวะทำงกำยภำพและโรคประจำตัว รำยงำนโรคที่เคยได้ รับกำรรักษำมำก่อน รำยงำนโรคที่
เป็ นมำแต่กำเนิด ประวัติกำรเรี ยกร้ องค่ำสินไหม ประวัติอำชญำกรรม ข้ อมูลทำงพันธุกรรมหรื อข้ อมูลชีวภำพ รวมถึง
ใบมรณภำพหรื อเอกสำรอื่นๆ ด้ วย
3.

เราจะได้ รับและใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
เรำจะรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมที่ท่ำนเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่เรำโดยตรง หรื อจำกแหล่งอื่น (ตำมที่ได้
อธิบำยไว้ ด้ำนล่ำง) เพื่อวัตถุประสงค์หลำยประกำรตำมที่ได้ รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน เว้ นแต่ ในกรณีที่มี
กฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกำหนดว่ำ เรำไม่จำเป็ นต้ องได้ รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน ดังนี ้
วัตถุประสงค์ เพื่อ

จะต้ องได้ รับความยินยอมจากท่ านหรือไม่

 กำรบริหำรสัญญำประกันภัย (อำทิ ใบเสนอรำคำ  ใช่ (ต้ องได้ รับกำรยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน)
กำรรับประกันภัย กำรเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทน
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่จ ำเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูล
เป็ นต้ น)
ส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรรับประกันภัย และ / หรื อ
ดำเนินกำรเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนของท่ำน ในกรณี
เรำไม่จ ำเป็ นต้ องได้ รับ ควำมยิ นยอมโดยชัด แจ้ ง จำก
ท่ำน
 ดำเนินกำรเพื่อขอเรี ยกรับหนี ้คืน

 ไม่ใช่ (ไม่ต้องได้ รับกำรยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน)

 กำรแจ้ งให้ ทรำบ หรื อกำรอนุญำตให้ กลุ่มบริ ษัท  ใช่ (ต้ องได้ รับกำรยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน)
อลิ อัน ซ์ และบุค คลที่ ส ำมที่ ไ ด้ รั บ กำรคัด เลื อ ก
แจ้ งให้ ทำ่ นทรำบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่
เรำคำดว่ำท่ำนอำจสนใจ ซึ่งสอดคล้ องกับควำม
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วัตถุประสงค์ เพื่อ

จะต้ องได้ รับความยินยอมจากท่ านหรือไม่

พึง พอใจทำงกำรตลำดของท่ำน ท่ำ นสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลเหล่ำนีไ้ ด้ ทุกเมื่ อ โดยติดต่อ
เรำตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 9 ด้ ำนล่ำง
 กำรกำหนดรูปแบบกำรตัดสินใจโดยอัตโนมัติบน  ใช่ (ต้ องได้ รับกำรยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน)
พื ้นฐำนของข้ อมูลที่ปรำกฏ (รวมถึง กำรรวบรวม
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่จ ำเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูล
ข้ อมูล ที่ เป็ นประโยชน์ ) สำหรับ จุดประสงค์ของ
ส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรรับประกันภัย และ / หรื อ
แบบจำลองคะแนนเครดิต ประวัติกำรใช้ งำนของ
ดำเนินกำรเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนของท่ำน ในกรณี
ท่ ำ น (บนเว็ บ ไซต์ ) (โดยน ำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์
เรำไม่จ ำเป็ นต้ องได้ รับ ควำมยิ นยอมโดยชัด แจ้ ง จำก
บริ กำรข้ อควำมทำงกำรตลำด ข้ อเสนอพิเศษ
ท่ำน
และเนื ้อหำที่เหมำะสมกับท่ำน) และกำรตัดสินใจ
อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ กำรใช้ งำนของท่ ำ นผ่ ำ นทำง
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ อำทิ กำรประเมิ น ว่ ำ
ผลิตภัณฑ์ใดที่เหมำะกับท่ำนมำกที่สดุ เป็ นต้ น
 กำรป้ องกัน และกำรตรวจสอบกำรทุจ ริ ต หรื อ  ไม่ใช่ (ไม่ต้องได้ รับกำรยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน)
ฉ้ อโกง
 กำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขทำงกฎหมำยใดๆ (อำทิ  ไม่ใช่ (ไม่ต้องได้ รับกำรยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน)
ภำษี บัญชี และกำรบริหำรจัดกำรหนี ้)
 กำรกระจำยควำมเสี่ ย งโดยกำรประกัน ภัย ต่อ  ไม่ใช่ (ไม่ต้องได้ รับกำรยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำน)
และประกันร่วม
 กกำรอื่นๆ

 ใช่ (ต้ องได้ รับ กำรยิ นยอมโดยชัดแจ้ ง จำกท่ำน) ทัง้ นี ้
เป็ นรำยครัง้ แล้ วแต่กรณีไป

ดังนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น เรำจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมที่ท่ำนเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
แก่เรำโดยตรง หรื อจำกแหล่งอื่น อำทิ นำยหน้ ำประกันภัยและคูค่ ้ ำทำงธุรกิจ บริ ษัท ประกันภัยอื่นๆ หน่วยงำนด้ ำน
กำรตรวจสอบและกำรป้องกันกำรธุจริ ตทำงบัตรเครดิต เครื อข่ำยกำรโฆษณำ ผู้ให้ บริ กำรกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ให้ บริ กำรกำรค้ นหำข้ อ มูล ผู้เจรจำตกลงค่ำสินไหมทดแทน ผู้ตรวจสอบ ตัวกลำง บริ ษัทเงินทุน ผู้ที่ที่ไ ด้ รับมอบ
อำนำจ ทนำยควำม ฯลฯ
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และตำมที่ได้ เรี ยนให้ ท่ำนทรำบข้ ำงต้ น ในบำงครัง้ เรำสำมำรถรวบรวม ประมวลผล และใช้ ข้อมูลของท่ำนโดยไม่
จำเป็ นต้ องได้ รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้ งจำกท่ำนก่อน หำกเป็ นไปเพื่อกำรประกันภัยท่ำน กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำร
เรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนจำกท่ำน อย่ำงไรก็ตำม เรำจะรวบรวม ประมวลผล และใช้ ข้อมูลของท่ำนตำมแนวปฏิบตั ิ
ทำงกำรค้ ำทัว่ ไปภำยใต้ กฎหมำยที่มีผลบังคับใช้
เรำมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องรวบรวม ประมวลผล และใช้ ข้อมูลของท่ำน หำกท่ำนต้ องกำรซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ของเรำ ซึ่งท่ำนไม่ประสงค์ให้ ข้อมูล แก่เรำ เรำย่อมไม่สำมำรถจัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์และบริ กำรตำมที่ ท่ำนร้ องขอได้
ซึง่ กำรจัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์และบริกำรตำมที่ทำ่ นสนใจนัน้ สำมำรถช่วยให้ ทำ่ นได้ รับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่เหมำะสม
กับควำมต้ องกำรของท่ำนมำกที่สดุ
4.

ใครจะมีสิทธิ์เข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เรำจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ รับกำรประมวลผลในลักษณะที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่
ระบุข้ำงต้ น
ทัง้ นี ้ ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกซึ่งเป็ นผู้ที่สำมำรถเข้ ำถึงและควบคุมข้ อมูลได้
ดังต่อไปนี ้



หน่วยงำนรำชกำร หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปกครอง
กลุม่ บริษัท อลิอนั ซ์



บริษัทประกันภัย ผู้รับประกันภัยร่วม ผู้รับประกันภัยต่อ ตัวแทนประกันภัย นำยหน้ ำประกันภัย และธนำคำร

ดังนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ ขำยผลิตภัณฑ์ หรื อกำรบริ กำรแก่ท่ำนตำมที่ กล่ำวมำข้ ำงต้ น เรำ
อำจจะเปิ ดเผยข้ อมูลของท่ำนต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง คือ


คณะกรรมกำรบริ ษั ท พนัก งำน พนัก งำนสัญ ญำจ้ ำ ง ตัว แทนจ ำหน่ ำ ย ตัว แทนที่ ป รึ ก ษำ ผู้รั บ จ้ ำ งช่ ว ง
ผู้ให้ บริกำรเครื อข่ำย



บริ ษั ท ในเครื อของกลุ่ม บริ ษัท อลิ อันซ์ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องกัน ของกลุ่ม บริ ษั ท อลิ อัน ซ์ ที่ ป รึ กษำด้ ำ นเทคนิ ค
ผู้เชี่ยวชำญ นักกฎหมำย ผู้เจรจำตกลงค่ำสินไหมทดแทน ช่ำงซ่อมแซม แพทย์ และบริ ษัทที่ทำหน้ ำที่ให้ กำร
บริ กำรแก่เรำ (อำทิ กำรเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปรษณีย์ กำรจัดกำรเอกสำร เป็ นต้ น)
และ



ผู้โฆษณำและเครื อข่ำยกำรโฆษณำเพื่อแจ้ งท่ำนเกี่ยวกับกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ตำมที่ได้ รับอนุญำตภำยใต้
กฎหมำยของแต่ละประเทศ และตำมควำมต้ องกำรในกำรสื่อสำรของท่ำน เรำจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล

© 2018 AWP.
สงวนสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย เว้นแต่ ได้รบั ความยิ นยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก บริ ษัท เอ ดับเบิ ลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด

ของท่ำนเพื่อประโยนช์เกี่ยวกับกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ แก่ บุคคลที่สำมที่เป็ นบุคคลที่นอกเหนือจำก
บริ ษัทในเครื อของกลุ่มบริ ษัท อลิอนั ซ์ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันของกลุ่มบริ ษัท อลิอนั ซ์ เว้ นแต่ ได้ รับควำมยินยอม
จำกท่ำน
สุดท้ ำยนี ้ เรำอำจจะเปิ ดเผยข้ อมูลของท่ำนได้ หำกเข้ ำข่ำยกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้




ในกรณีที่มีกำรพิจำรณำปรับโครงสร้ ำง กำรรวมกิจกำร กำรขำย กำรร่ วมทุน กำรโอนสิทธ์ กำรโอนย้ ำยหรื อ
กำรโอนกิจกำรบำงส่วนของธุรกิจ สินทรัพย์หรื อหุ้นของบริ ษัท (รวมทัง้ กำรล้ มละลำยหรื อกำรดำเนินกำรที่
คล้ ำยคลึงกัน)
เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อผูกพันทำงกฎหมำยใดๆ รวมถึง สมำชิกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต
ของเจ้ ำหน้ ำที่ ทั่วไปของรั ฐที่ เ กี่ ยวข้ อง คำสั่งศำล ผู้มีอำนำจในกำรควบคุม บัง คับ ผู้ว่ำ รำชกำรและ / หรื อ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับหรื อ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องหำกท่ำนร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่เรำให้ ไว้ แก่
ท่ำน

© 2018 AWP.
สงวนสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย เว้นแต่ ได้รบั ความยิ นยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก บริ ษัท เอ ดับเบิ ลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด

