ประกาศเรืองความเป็ นส่วนตัว
การให้ บริ การความช่วยเหลือฉุกเฉิ นแก่ยานพาหนะทีประสบเหตุขดั ข้องฉุกเฉิ นบนท้องถนน
(ROADSIDE ASSISTANCE)
เราให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ทีจดทะเบียนในประเทศไทย มีสํานักงานตัง& อยู่ที
ชัน& 7 อาคารซิต&ลี งิ ค์ 1091/335 ซอยเพชรบุร ี 35 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (“เรา”,
“บริษทั ฯ”, “ของเรา”, “ของบริษทั ฯ”) ในเครือกลุ่มอลิอนั ซ์ พาร์ทเนอร์ส เป็ นตัวกลางในประเทศไทยทีได้รบั อนุ ญาตให้ขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และให้บริการแทนผู้รบั ประกันภัยต่ างๆ การให้ความคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของท่านเป็ นสิง
สําคัญทีสุดสําหรับเรา ประกาศเรืองความเป็ นส่วนตัวฉบับนี&ชแ&ี จงรายละเอียดวิธกี ารและประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีจะมี
การเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และจะนําไปใช้หรือเปิดเผยแก่บุคคลใดบ้าง จึงขอให้ท่านได้โปรดอ่าน
ประกาศฉบับนี&อย่างละเอียดถีถ้วน
1. ผูค้ วบคุมข้อมูลคือใคร?
ผูค้ วบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึงควบคุม และรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบหนังสือ หรือไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ บริษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด จึงถือเป็ นผู้ควบคุม
ข้อมูลตามทีได้นิยามไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทีเกียวข้อง
2. บริ ษทั ฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง?
บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกียวกับท่าน ดังนี&:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชือและนามสกุล
ทีอยู่
เพศ
หมายเลขประจําตัว
หมายเลขโทรศัพท์
ทีอยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ยืห้อของยานพาหนะ
ปีทผลิ
ี ตยานพาหนะ
บันทึกเพิมเติม

บริษทั ฯ มิได้เก็บรวบรวมและประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อน” เกียวกับท่าน
นอกจากนี& บริษทั ฯ จะดําเนินการประมวลผลข้อมูลติดตาม/วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เปิดเผยชือ
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3. บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง?
บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้แก่บริษทั ฯ และทีบริษทั ฯ ได้รบั เกียวกับท่าน (ตามทีได้ชแ&ี จง
ไว้ด้านล่างนี&) เพือวัตถุ ประสงค์ต่างๆ และโดยได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายและระเบียบที
เกียวข้องมิได้กําหนดให้บริษทั ฯ ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ดังระบุไว้ดา้ นล่างนี&:

วัตถุประสงค์

ต้องได้รบั ความยิ นยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือไม่?
ไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอม ไม่จาํ เป็ น

• การบริหารสัญญาให้บริการและการปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

•

• การบริหารจัดการติดตามให้ชาํ ระหนี& (debt
recoveries)

• ไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอม

• การแจ้ง หรือการอนุ ญาตให้บริษทั ในเครือกลุ่ม
• ต้องได้รบั ความยินยอม
อลิอนั ซ์ และบุคคลทีสามทีได้รบั มอบหมายในการ
แจ้งให้ท่านทราบเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่างๆ ทีบริษทั ฯ เห็นว่าท่านอาจสนใจตามตัวเลือก
กิจกรรมทางการตลาดของท่าน ทัง& นี& ท่านสามารถ
เปลียนแปลงตัวเลือกความสนใจดังกล่าวได้ทุกเมือ
โดยติดต่อบริษทั ฯ ตามทีระบุไว้ในข้อ 9 ด้านล่างนี&
• เพือประโยชน์ในการตัดสินใจอัตโนมัติ (รวมถึงการ • ต้องได้รบั ความยินยอม ในกรณีทจํี าเป็ น ซึงในกรณีน&ี
บริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนทีจะใช้เครืองมือตัดสินใจ
รวบรวมข้อมูลเพิมเติม (profiling)) เพือวัตถุประสงค์
ในการให้คะแนนเครดิต การสร้างประสบการณ์
อัตโนมัตแิ ต่อย่างใด
เฉพาะตัวแก่ท่าน [ในการใช้งานเว็บไซต์] (โดยการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลทางการตลาด
ข้อเสนอ และเนื&อหาสาระทีจัดทําขึน& สําหรับท่าน
โดยเฉพาะ) และตัดสินใจเรืองอืนๆ เกียวกับท่าน
โดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เช่น การประเมิน
ว่าผลิตภัณฑ์รายการใดทีเหมาะสมสําหรับท่านมาก
ทีสุด
• การป้องกันและตรวจสอบการทุจริต

• ไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอม

• การปฏิบตั ติ ามหน้าทีตามกฎหมาย (เช่น หน้าทีทาง • ไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอม
ภาษีอากร ทางบัญชี และทางปกครอง)
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วัตถุประสงค์
• การกระจายความเสียงโดยการประกันภัยต่อและ
การประกันภัยร่วม

ต้องได้รบั ความยิ นยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือไม่?
• ไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอม

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทั ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รบั จากท่านตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังระบุขา้ งต้น
เพือวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังระบุขา้ งต้น ในกรณีทบริ
ี ษทั ฯ ได้ระบุไว้ว่า บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
บริษทั ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือ
ปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎหมายของบริษทั ฯ เพือความครบถ้วนสมบูรณ์ การสัมภาษณ์เกียวกับคุณภาพหลังการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนทีดําเนินการโดยพนักงานของบริษทั ฯ เป็ นไปเพือประโยชน์โดยชอบในการติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จําเป็ นต้องได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านประสงค์ทจะซื
ี อ& ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ หากท่าน
ไม่ประสงค์ทจะให้
ี ขอ้ มูลดังกล่าวนี&แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวตามทีท่านร้องขอ
หรือทีท่านอาจสนใจ หรือจัดทําข้อเสนอของบริษทั ฯ เพือสนองตอบความต้องการของท่านโดยเฉพาะได้
4. ใครมีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน?
บริษทั ฯ จะดําเนินการเพือให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รบั การประมวลผลในลักษณะทีเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ต่างๆ ดังระบุขา้ งต้น ด้วยเหตุน&ี บุคลากรทีได้รบั มอบหมายโดยชัดแจ้งเท่านัน& จึงจะมีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ได้ และในกรณีทมีี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้หมายรวมถึงข้อมูลทีมีความละเอียดอ่อนด้วย
เพือวัตถุประสงค์ต่างๆ ทีกําหนดไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิ ดเผยแก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี&ทปฏิ
ี บตั หิ น้าทีใน
ฐานะบุคคลภายนอกทีเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล:
• หน่ วยราชการ บริษทั อืนในเครือกลุ่มอลิอนั ซ์ ผูร้ บั ประกันภัย ผูร้ บั ประกันภัยร่วม ผูร้ บั ประกันภัยต่อ ตัวกลาง/
นายหน้าประกันภัย และธนาคารต่างๆ

เพือวัตถุประสงค์ต่างๆ ทีกําหนดไว้ บริษทั ฯ อาจมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี&ซงปฏิ
ึ บตั ิ
หน้าทีในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลภายใต้การกํากับดูแลของบริษทั ฯ ได้:
• บริษทั อืนในเครือกลุ่มอลิอนั ซ์ ทีปรึกษาทางเทคนิค ผูเ้ ชียวชาญ ทนายความ ผูเ้ จรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ผู้
ซ่อมแซม แพทย์ และบริษทั ผูใ้ ห้บริการต่างๆ (การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปรษณีย์
การบริหารจัดการเอกสาร) และ
• ผู้โ ฆษณา และเครือข่ายโฆษณาเพือส่ ง ข้อ มูล ติด ต่ อ สือสารทางการตลาดให้แ ก่ ท่าน ตามทีกฎหมายท้องถิน
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อนุ ญาตให้ทําได้ และเป็ นไปตามตัวเลือกช่องทางการติดต่อสือสารทีท่านระบุไว้ บริษัทฯ จะไม่ส่งข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกทีไม่มสี ่วนเกียวข้องเพือนํ าไปใช้ประโยชน์ ทางการตลาดของตนโดยไม่ได้รบั
อนุ ญาตจากท่าน
ประการสุดท้าย บริษทั ฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี&:
• ในกรณีทมีี แผนหรือดําเนินการปรับโครงสร้าง ควบรวมกิจการ ขายกิจการ กิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือ
การจําหน่ ายจ่ายโอนโดยประการอืนใดไม่ว่าทัง& หมดหรือส่วนใดส่วนหนึง ซึงกิจการ ทรัพย์สนิ หรือหุน้ ของบริษทั
ฯ (ตลอดจนในกระบวนการล้มละลาย หรือกระบวนพิจารณาอืนในทํานองเดียวกัน) และ
• เพือปฏิบตั ิห น้ าทีตามกฎหมาย รวมถึง ส่ งให้แ ก่ ค ณะผู้พ ิจ ารณาทีเกียวข้อ งในกรณีทีท่ านร้อ งเรียนเกียวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีบริษทั ฯ จัดให้แก่ท่าน
5. ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะได้รบั การประมวลผล ณ ทีใด?
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั การประมวลผลในประเทศไทยเท่านัน& และเป็ นไปได้ว่า เพือประโยชน์ ในการบริหาร
จัด การภายในกลุ่ ม อลิอ ัน ซ์ บริษัท ฯ อาจมีก ารโอนข้อ มู ล ทัง& ภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจ ยุ โ รป (European
Economic Area (EEA)) โดยบุคคลต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ทัง& นี&ภายใต้ขอ้ จํากัดตามสัญญาว่าด้วยการ
เก็บรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทีเกียวข้อง
บริษทั ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใดทีไม่มอี ํานาจในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
6. ท่านมีสิทธิ อะไรบ้างเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?
ตราบทีกฎหมายหรือระเบียบทีเกียวข้องอนุ ญาตให้ทําได้ ท่านมีสทิ ธิ:
• เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษทั ฯ มีอยูเ่ กียวกับท่าน และทราบถึงการได้มาซึงข้อมูลนัน& วัตถุประสงค์และ
การสิน& สุดการประมวลผลข้อมูล รายละเอียดเกียวกับผู้ควบคุมข้อมูล ผูป้ ระมวลผลข้อมูล และบุคคลทีได้รบั การ
เปิดเผยข้อมูลนัน& ให้ทราบ
• ถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมือในกรณีทมีี การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รบั ความยินยอม
• ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
• ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากฐานข้อมูลของบริษทั ฯ ได้เมือหมดความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังระบุ
ข้างต้นแล้ว
• จํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่น เมือท่านได้โต้แย้งความถูกต้องของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้เวลาแก่บริษทั ฯ ในการตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าว
• ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่าน หรือผูร้ บั ประกันภัยรายใหม่ของท่าน และ
• ร้องเรียนต่อบริษทั ฯ และ/หรือหน่ วยงานคุม้ ครองข้อมูลทีเกียวข้อง
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ท่านอาจใช้สทิ ธิเหล่ านี&ได้โดยปรับการตัง& ค่าตัวเลือกความเป็ นส่วนตัวของท่ านในขัน& ตอนการสร้างบัญชีออนไลน์ ก ับ
บริษทั ฯ หรือติดต่อบริษทั ฯ ตามรายละเอียดในข้อ 9 ด้านล่างนี& พร้อมระบุชอื ทีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลแสดง
ตนทางบัญชี และวัตถุประสงค์ตามคําขอของท่าน
7. ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไรบ้าง?
ตราบทีกฎหมายหรือระเบียบทีเกียวข้องอนุ ญาตให้ทําได้ ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
หรือแจ้งให้บริษทั ฯ หยุดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (รวมทัง& เพือวัตถุประสงค์ต่างๆ ทางการตลาดแบบตรง) เมือท่าน
ได้แจ้งคําขอดังกล่าวแก่บริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เว้นแต่ตามทีได้รบั
อนุ ญาตจากกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ท่านอาจใช้สทิ ธิดงั กล่าวนี&ในลักษณะเช่นเดียวกับการใช้สทิ ธิอนๆ
ื ของท่านทีกําหนดไว้ในข้อ 6 ข้างต้น
8. บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลานานเท่ าใด?
บริษทั ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันทีความสัมพันธ์ทางการประกันภัยสิน& สุดลง เว้น
แต่ในกรณีทจํี าเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านัน& หรือตามทีกฎหมายได้อนุ ญาตไว้
บริษทั ฯ จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลานานเกินความจําเป็ น และบริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้
เพือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านัน&
9. ท่านสามารถติ ดต่อบริ ษทั ฯ ได้อย่างไร?
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกียวกับการทีบริษัทฯ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี&:
เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูล / ผูช้ าํ นาญการความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
Dataprivacy-TH@allianz.com
หรือทางไปรษณีย์
บริ ษทั เอ ดับเบิ ลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน& 7 อาคารซิตล&ี งิ ค์
1091/335 ซอยเพชรบุร ี 35
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
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10. บริ ษทั ฯ มีการปรับปรุงประกาศเรืองความเป็ นส่วนตัวฉบับนีM บ่อยเพียงใด?
บริษทั ฯ มีการสอบทานประกาศเรืองความเป็ นส่วนตัวฉบับนี&อยู่เป็ นประจํา และจะดําเนินเผยแพร่ประกาศฉบับล่าสุดบน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยตรงเมือมีการเปลียนแปลงในสาระสําคัญอันอาจส่งผลกระทบ
แก่ท่าน ประกาศเรืองความเป็ นส่วนฉบับนี&มกี ารปรับปรุงครัง& ล่าสุดเมือวันที 1 สิงหาคม 2562
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