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ประกาศเรื	องความเป็นส่วนตวั  

การให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ยานพาหนะที	ประสบเหตขุดัข้องฉุกเฉินบนท้องถนน  
(ROADSIDE ASSISTANCE)  

 
 

เราให้ความสาํคญักบัข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน 

 
บรษิทั เอ ดบัเบลิยู พ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัที�จดทะเบยีนในประเทศไทย มสีํานักงานตั &งอยู่ที�
ชั &น 7 อาคารซติี&ลงิค์ 1091/335 ซอยเพชรบุร ี35 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ (“เรา”, 
“บรษิทัฯ”, “ของเรา”, “ของบรษิทัฯ”) ในเครอืกลุ่มอลอินัซ ์พารท์เนอรส์ เป็นตวักลางในประเทศไทยที�ไดร้บัอนุญาตใหข้าย
ผลติภณัฑป์ระกนัภยั และให้บรกิารแทนผู้รบัประกนัภยัต่างๆ  การให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตวัของท่านเป็นสิ�ง
สาํคญัที�สุดสาํหรบัเรา  ประกาศเรื�องความเป็นส่วนตวัฉบบันี&ชี&แจงรายละเอยีดวธิกีารและประเภทขอ้มลูส่วนบุคคลที�จะมี
การเกบ็รวบรวม วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม และจะนําไปใชห้รอืเปิดเผยแก่บุคคลใดบา้ง จงึขอใหท่้านไดโ้ปรดอ่าน
ประกาศฉบบันี&อยา่งละเอยีดถี�ถว้น 

 

1. ผูค้วบคมุข้อมูลคือใคร? 
 
ผูค้วบคุมขอ้มูล หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบุิคคลซึ�งควบคุม และรบัผดิชอบในการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลใน
รปูแบบหนังสอื หรอืไฟล์อเิลก็ทรอนิกส์  บรษิทั เอ ดบัเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั จงึถอืเป็นผู้ควบคุม
ขอ้มลูตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นกฎหมายและระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2. บริษทัฯ มีการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลประเภทใดบ้าง?  
 
บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี�ยวกบัท่าน ดงันี&: 
 
• ชื�อและนามสกุล  
• ที �อยู ่
• เพศ 
• หมายเลขประจาํตวั 
• หมายเลขโทรศพัท ์
• ที �อยูจ่ดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
• ยื �หอ้ของยานพาหนะ 
• ปีที �ผลติยานพาหนะ 
• บนัทกึเพิ �มเตมิ 

 
บรษิทัฯ มไิดเ้กบ็รวบรวมและประมวลผล “ขอ้มลูส่วนบุคคลที�มคีวามละเอยีดอ่อน” เกี�ยวกบัท่าน 

นอกจากนี& บรษิทัฯ จะดําเนินการประมวลผลขอ้มลูตดิตาม/วเิคราะหก์ารใชง้านเวบ็ไซต ์โดยไมเ่ปิดเผยชื �อ 
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3. บริษทัฯ จะเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอย่างไรบ้าง? 
 

บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลที�ท่านใหไ้วแ้ก่บรษิทัฯ และที�บรษิทัฯ ไดร้บัเกี�ยวกบัท่าน (ตามที�ไดช้ี&แจง
ไว้ด้านล่างนี&) เพื�อวตัถุประสงค์ต่างๆ และโดยได้รบัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน เว้นแต่กฎหมายและระเบยีบที�
เกี�ยวขอ้งมไิดก้ําหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน ดงัระบุไวด้า้นล่างนี&: 
 
 
 

วตัถปุระสงค ์ ต้องได้รบัความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่านหรือไม่? 

• การบรหิารสญัญาใหบ้รกิารและการปรบัปรงุพฒันา
ผลติภณัฑ ์

 

• ไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอม ไมจ่าํเป็น  

• การบรหิารจดัการตดิตามใหช้าํระหนี& (debt 
recoveries) 

• ไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอม 

• การแจง้ หรอืการอนุญาตใหบ้รษิทัในเครอืกลุ่ม 
อลอินัซ ์และบุคคลที�สามที�ไดร้บัมอบหมายในการ
แจง้ใหท่้านทราบเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ต่างๆ ที�บรษิทัฯ เหน็ว่าท่านอาจสนใจตามตวัเลอืก
กจิกรรมทางการตลาดของท่าน  ทั &งนี& ท่านสามารถ
เปลี�ยนแปลงตวัเลอืกความสนใจดงักล่าวไดทุ้กเมื�อ
โดยตดิต่อบรษิทัฯ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 9 ดา้นล่างนี&   

• ตอ้งไดร้บัความยนิยอม 

• เพื�อประโยชน์ในการตดัสนิใจอตัโนมตั ิ(รวมถงึการ
รวบรวมขอ้มลูเพิ�มเตมิ (profiling)) เพื�อวตัถุประสงค์
ในการใหค้ะแนนเครดติ การสรา้งประสบการณ์
เฉพาะตวัแก่ท่าน [ในการใชง้านเวบ็ไซต์] (โดยการ
นําเสนอผลติภณัฑ ์บรกิาร ขอ้มลูทางการตลาด 
ขอ้เสนอ และเนื&อหาสาระที�จดัทาํขึ&นสาํหรบัท่าน
โดยเฉพาะ)  และตดัสนิใจเรื�องอื�นๆ เกี�ยวกบัท่าน
โดยใชเ้ทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร ์เช่น การประเมนิ
ว่าผลติภณัฑร์ายการใดที�เหมาะสมสําหรบัท่านมาก
ที�สุด  

• ตอ้งไดร้บัความยนิยอม ในกรณทีี�จาํเป็น ซึ�งในกรณีนี& 
บรษิทัฯ ยงัไมม่แีผนที�จะใชเ้ครื�องมอืตดัสนิใจ
อตัโนมตัแิต่อยา่งใด   
 
 

• การป้องกนัและตรวจสอบการทุจรติ  • ไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอม 

• การปฏบิตัติามหน้าที�ตามกฎหมาย (เช่น หน้าที�ทาง
ภาษอีากร ทางบญัช ีและทางปกครอง)  

• ไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอม 
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วตัถปุระสงค ์ ต้องได้รบัความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่านหรือไม่? 

• การกระจายความเสี�ยงโดยการประกนัภยัต่อและ
การประกนัภยัรว่ม 

• ไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอม 

 
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บรษิทัฯ จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที�ไดร้บัจากท่านตามวตัถุประสงคต่์างๆ ดงัระบุขา้งตน้  
 
เพื�อวตัถุประสงคต่์างๆ ดงัระบุขา้งตน้ ในกรณทีี�บรษิทัฯ ไดร้ะบุไวว้่า บรษิทัฯ ไมต่อ้งขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 
บรษิทัฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทฯ และ/หรอื
ปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎหมายของบรษิทัฯ  เพื�อความครบถ้วนสมบูรณ์ การสมัภาษณ์เกี�ยวกบัคุณภาพหลงัการเรยีกรอ้งค่า
สนิไหมทดแทนที�ดาํเนินการโดยพนกังานของบรษิทัฯ เป็นไปเพื�อประโยชน์โดยชอบในการตดิตามผลคุณภาพผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ  
 
บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านหากท่านประสงคท์ี�จะซื&อผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ  หากท่าน
ไม่ประสงคท์ี�จะใหข้อ้มลูดงักล่าวนี&แก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดงักล่าวตามที�ท่านรอ้งขอ 
หรอืที�ท่านอาจสนใจ หรอืจดัทาํขอ้เสนอของบรษิทัฯ เพื�อสนองตอบความตอ้งการของท่านโดยเฉพาะได ้

 

4. ใครมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน? 

บรษิทัฯ จะดาํเนินการเพื�อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดร้บัการประมวลผลในลกัษณะที�เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ต่างๆ ดงัระบุขา้งตน้ ดว้ยเหตุนี& บุคลากรที�ไดร้บัมอบหมายโดยชดัแจง้เท่านั &นจงึจะมสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ได ้และในกรณทีี�มกีารเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ใหห้มายรวมถงึขอ้มลูที�มคีวามละเอยีดอ่อนดว้ย  
 
เพื�อวตัถุประสงคต่์างๆ ที�กําหนดไว ้ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลต่างๆ ดงัต่อไปนี&ที�ปฏบิตัหิน้าที�ใน
ฐานะบุคคลภายนอกที�เป็นผูค้วบคุมขอ้มลู: 
 
• หน่วยราชการ บรษิทัอื�นในเครอืกลุ่มอลอินัซ ์ ผูร้บัประกนัภยั ผูร้บัประกนัภยัรว่ม ผูร้บัประกนัภยัต่อ ตวักลาง/

นายหน้าประกนัภยั และธนาคารต่างๆ  
 

 
เพื�อวตัถุประสงคต่์างๆ ที�กําหนดไว ้บรษิทัฯ อาจมกีารส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลต่างๆ ดงัต่อไปนี&ซึ�งปฏบิตัิ
หน้าที�ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูภายใตก้ารกํากบัดแูลของบรษิทัฯ ได:้ 
 
• บรษิทัอื�นในเครอืกลุ่มอลอินัซ ์ที�ปรกึษาทางเทคนิค ผูเ้ชี�ยวชาญ ทนายความ ผูเ้จรจาตกลงค่าสนิไหมทดแทน ผู้

ซ่อมแซม แพทย ์และบรษิทัผูใ้หบ้รกิารต่างๆ (การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน เทคโนโลยสีารสนเทศ ไปรษณีย ์
การบรหิารจดัการเอกสาร) และ 
 

• ผู้โฆษณา และเครอืข่ายโฆษณาเพื�อส่งข้อมูลติดต่อสื�อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน ตามที�กฎหมายท้องถิ�น
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อนุญาตให้ทําได้ และเป็นไปตามตวัเลอืกช่องทางการตดิต่อสื�อสารที�ท่านระบุไว้  บรษิัทฯ จะไม่ส่งขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกที�ไม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งเพื�อนําไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดของตนโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากท่าน 

 
ประการสุดทา้ย บรษิทัฯ อาจส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณต่ีางๆ ดงัต่อไปนี&: 
 
• ในกรณทีี�มแีผนหรอืดาํเนินการปรบัโครงสรา้ง ควบรวมกจิการ ขายกจิการ กจิการร่วมคา้ การมอบ การโอน หรอื

การจาํหน่ายจา่ยโอนโดยประการอื�นใดไมว่่าทั &งหมดหรอืส่วนใดส่วนหนึ�ง ซึ�งกจิการ ทรพัยส์นิ หรอืหุน้ของบรษิทั
ฯ (ตลอดจนในกระบวนการลม้ละลาย หรอืกระบวนพจิารณาอื�นในทาํนองเดยีวกนั) และ 
 

• เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎหมาย รวมถึงส่งให้แก่คณะผู้พิจารณาที�เกี�ยวข้องในกรณีที�ท่านร้องเรียนเกี�ยวกับ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารที�บรษิทัฯ จดัใหแ้ก่ท่าน 
 

5. ข้อมลูส่วนบคุคลของข้าพเจ้าจะได้รบัการประมวลผล ณ ที	ใด? 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบัการประมวลผลในประเทศไทยเท่านั &น และเป็นไปได้ว่า เพื�อประโยชน์ในการบรหิาร
จดัการภายในกลุ่มอลิอันซ์ บริษัทฯ อาจมีการโอนข้อมูลทั &งภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European 
Economic Area (EEA)) โดยบุคคลต่างๆ ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 4 ขา้งต้น ทั &งนี&ภายใต้ขอ้จาํกดัตามสญัญาว่าดว้ยการ
เกบ็รกัษาความลบัและการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูตามกฎหมายและระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง  
บรษิทัฯ จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใดที�ไมม่อีํานาจในการประมวลผลขอ้มลูดงักล่าว 
 

6. ท่านมีสิทธิอะไรบ้างเกี	ยวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน? 
 

ตราบที�กฎหมายหรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอนุญาตใหท้ําได ้ท่านมสีทิธ:ิ 

• เขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที�บรษิทัฯ มอียูเ่กี�ยวกบัท่าน และทราบถงึการไดม้าซึ�งขอ้มลูนั &น วตัถุประสงคแ์ละ
การสิ&นสุดการประมวลผลขอ้มลู รายละเอยีดเกี�ยวกบัผู้ควบคุมขอ้มลู ผูป้ระมวลผลขอ้มลู และบุคคลที�ไดร้บัการ
เปิดเผยขอ้มลูนั &นใหท้ราบ  

• ถอนความยนิยอมของท่านไดทุ้กเมื�อในกรณทีี�มกีารประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยไดร้บัความยนิยอม   
• ปรบัปรงุ หรอืแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
• ลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากฐานขอ้มูลของบรษิทัฯ ไดเ้มื�อหมดความจาํเป็นตามวตัถุประสงคต่์างๆ ดงัระบุ

ขา้งตน้แลว้ 
• จาํกดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ยกตวัอย่างเช่น เมื�อท่านไดโ้ต้แยง้ความถูกต้องของ

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และใหเ้วลาแก่บรษิทัฯ ในการตรวจสอบความถูกตอ้งดงักล่าว 
• ขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ท่าน หรอืผูร้บัประกนัภยัรายใหมข่องท่าน และ  
• รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ และ/หรอืหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง  
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ท่านอาจใช้สทิธเิหล่านี&ได้โดยปรบัการตั &งค่าตวัเลอืกความเป็นส่วนตวัของท่านในขั &นตอนการสร้างบญัชอีอนไลน์กับ 
บรษิทัฯ หรอืตดิต่อบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 9 ดา้นล่างนี& พรอ้มระบุชื�อ ที�อยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลแสดง
ตนทางบญัช ีและวตัถุประสงคต์ามคาํขอของท่าน   
 

7. ท่านสามารถคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของท่านได้อย่างไรบ้าง? 
 
ตราบที�กฎหมายหรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอนุญาตใหท้ําได ้ท่านมสีทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้
หรอืแจง้ใหบ้รษิทัฯ หยดุการประมวลผลขอ้มลูดงักล่าว (รวมทั &งเพื�อวตัถุประสงคต่์างๆ ทางการตลาดแบบตรง)  เมื�อท่าน
ได้แจง้คําขอดงักล่าวแก่บรษิทัฯ แล้ว บรษิทัฯ จะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอกีต่อไป เว้นแต่ตามที�ได้รบั
อนุญาตจากกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง  
  
ท่านอาจใชส้ทิธดิงักล่าวนี&ในลกัษณะเช่นเดยีวกบัการใชส้ทิธอิื�นๆ ของท่านที�กําหนดไวใ้นขอ้ 6 ขา้งตน้   
 

8. บริษทัฯ จะเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบคุคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด? 
 

บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัที�ความสมัพนัธท์างการประกนัภยัสิ&นสุดลง เวน้
แต่ในกรณทีี�จาํเป็นตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูไวน้านกว่านั &น หรอืตามที�กฎหมายไดอ้นุญาตไว ้

 
บรษิทัฯ จะไม่เกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเกนิความจาํเป็น และบรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูไว้
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงักล่าวเท่านั &น 
 

9. ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ ได้อย่างไร? 

 

หากท่านมขี้อสงสยัประการใดเกี�ยวกบัการที�บรษิัทฯ ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อบรษิัทฯ ได้ทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี&:  
 
เจา้หน้าที�คุม้ครองขอ้มลู / ผูช้าํนาญการความเป็นส่วนตวัของขอ้มลู 
Dataprivacy-TH@allianz.com  

หรอืทางไปรษณยี ์
บริษทั เอ ดบัเบิลย ูพี เซอรวิ์สเซส (ประเทศไทย) จาํกดั  
ชั &น 7 อาคารซติี&ลงิค ์ 
1091/335 ซอยเพชรบุร ี35  
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  
แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี 
กรงุเทพฯ 
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10. บริษทัฯ มีการปรบัปรงุประกาศเรื	องความเป็นส่วนตวัฉบบันีMบ่อยเพียงใด? 
 

บรษิทัฯ มกีารสอบทานประกาศเรื�องความเป็นส่วนตวัฉบบันี&อยู่เป็นประจาํ  และจะดําเนินเผยแพร่ประกาศฉบบัล่าสุดบน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบโดยตรงเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในสาระสําคญัอนัอาจส่งผลกระทบ
แก่ท่าน  ประกาศเรื�องความเป็นส่วนฉบบันี&มกีารปรบัปรงุครั &งล่าสุดเมื�อวนัที� 1 สงิหาคม 2562  


