ถ้อยแถลงนโยบายความเป็ นส่วนตัว
เราใส่ใจถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) เป็ นบริษทั ในเครือ Allianz Partners Group ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้
ดําเนินกิจการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์ในประเทศไทย รวมทัง้ บริการอืน่ ๆ แก่ผรู้ บั บริการ และลูกค้าของผูร้ บั บริการ การปกป้ องความเป็ น
ส่วนตัวของคุณเป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ุดสําหรับเรา ถ้อยแถลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธกี ารและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ะถูกรวบรวม
สาเหตุทดี่ าํ เนินการรวบรวม และบุคคลทีเ่ ราทําการเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูล กรุณาอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด

1. ใครคือผู้ควบคุมข้อมูล
ผูค้ วบคุมข้อมูลคือบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีค่ วบคุมและรับผิดชอบในการเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลบนกระดาษหรือไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์
บริษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล

2. เราควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องใดบ้าง
เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกีย่ วกับคุณ ดังนี้
ผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือ (ผูข้ บั ขีแ่ ละผูป้ ระสานงานผูใ้ ห้บริการ)
•
•
•
•

ชือ่ และนามสกุลของผูใ้ ช้
หมายเลขติดต่อ
พิกดั ของผูข้ บั ขี่
อีเมล

ผูใ้ ช้พอร์ทลั
• ชือ่ และนามสกุลของผูใ้ ช้
• หมายเลขติดต่อ
• อีเมล

3. เราจะรับและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร
เราจะรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีใ่ ห้ไว้กบั เรา ภายใต้ขอ้ จํากัดทางสัญญาของข้อตกลงการให้บริการรถยกหรือบริการซ่อมแซม
ฉุกเฉินทีเ่ ราได้ทาํ ไว้กบั คุณ นายจ้างของคุณ หรือนิตบิ ุคคลทีค่ ุณสังกัด เพือ่ ให้บริการตามทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการ
วัตถุประสงค์
• ให้บริการรถยกหรือบริการซ่อมแซมฉุกเฉิน

หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย
• การปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือการยินยอมของคุณ

เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีไ่ ด้รบั จากคุณ นายจ้างของคุณ หรือนิตบิ ุคคลใด ๆ ทีค่ ุณสังกัด
ทีไ่ ด้ทาํ ข้อตกลงการให้บริการรถยกหรือบริการซ่อมแซมฉุกเฉินอื่น ๆ กับเรา ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลง
4. ใครมีสิทธิ์ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบ้าง
เราจะตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รบั การประมวลผลอย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ขา้ งต้น
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ขา้ งต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิ ดเผยต่อหน่ วยงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลบุคคลทีส่ าม ดังนี้
• หน่ วยงานของรัฐ บริษทั ในเครือ Allianz Group อืน่ ๆ
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ขา้ งต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ประมวลผลข้อมูลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบปฏิบตั ขิ องเรา ดังนี้
• บริษทั ในเครือ Allianz Group อืน่ ๆ ทีป่ รึกษาด้านเทคนิค ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทนายความ นักประเมินความเสียหาย ช่างซ่อม ตัวแทนจําหน่ าย
และศูนย์ซ่อม และ
• เราจะไม่แบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลทีส่ ามทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง เพือ่ นําไปใช้งานด้านการตลาดโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากคุณ
สุดท้ายนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดงั ต่อไปนี้
• ในกรณีทมี่ กี ารพิจารณาปรับโครงสร้างหรือการปรับโครงสร้าง การควบรวม การขาย การร่วมทุน การโอน หรือการจัดการอืน่ ๆ ทัง้ หมด
หรือบางส่วนของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุน้ ของเรา (รวมถึงการล้มละลายหรือการดําเนินการทีค่ ล้ายคลึงใด ๆ และ
• เพือ่ ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันตามกฎหมายใด ๆ โดยหมายรวมถึงผูต้ รวจการแผ่นดินทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีทมี่ กี ารร้องเรียนจากผูร้ บั บริการ
ของเราและ/หรือลูกค้าของผูร้ บั บริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทีค่ ุณจัดหาให้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รบั การประมวลผลที่ไหน
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลทัง้ ภายในและภายนอกประเทศไทยโดยบุคคลทีส่ ามทีร่ ะบุไว้ในหมวดที่ 4 ข้างต้น โดยอยู่ภายใต้ขอ้ จํากัด
ทางสัญญาเกีย่ วกับการรักษาความลับและความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับการป้ องกันข้อมูลเสมอ เราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ต่อบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตให้ประมวลผลข้อมูล
6. คุณมีสิทธิ์ ใดบ้างเกี่ ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ในกรณีทไี่ ด้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายหรือข้อบังคับ คุณมีสทิ ธิที์ จ่ ะ
• เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีเ่ กีย่ วกับคุณและเรียนรูท้ มี่ าของข้อมูล วัตถุประสงค์และจุดสิน้ สุดของการประมวลผลข้อมูล รายละเอียดของ
ผูค้ วบคุมข้อมูล ตัวประมวลผลข้อมูล และบุคคลทีส่ ามทีเ่ ราเปิ ดเผยและแบ่งปันข้อมูล
• เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดระยะเวลาทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลโดยความยินยอมของคุณ
• ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถกู ต้องอยู่เสมอ
• ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา ในกรณีทไี่ ม่จาํ เป็ นต้องใช้เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นอีกต่อไป
• จํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ เช่น ในกรณีทคี่ ุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ในช่วงระยะเวลาทีเ่ ราดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องได้

• ยืน่ คําร้องเรียนถึงเราและ/หรือหน่ วยงานคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณสามารถใช้สทิ ธิเหล่
์ านี้ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดในหมวดที่ 9 ด้านล่าง โดยระบุชอ่ื ทีอ่ ยู่อเี มล บัญชีผรู้ บั บริการ และวัตถุประสงค์ทยี่ น่ื
คําขอ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคําขอเข้าถึงข้อมูลได้โดยกรอกแบบฟอร์มการขอเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง http://auto.mondial-assistance.co.th/
privacy/

7. คุณจะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร
ในกรณีทไี่ ด้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายหรือข้อบังคับ คุณมีสทิ ธิที์ จ่ ะคัดค้านหรือขอให้เราหยุดการดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เมือ่ คุณส่งคําขอดังกล่าวนี้ให้กบั เรา เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายและข้อบังคับ
คุณสามารถใช้สทิ ธินี์ ้ได้เช่นเดียวกันกับสิทธิอื์ น่ ๆ ของคุณ ตามทีร่ ะบุไว้ในหมวดที่ 6 ข้างต้น

8. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าไร
เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจําเป็ น และเราจะเก็บรักษาข้อมูลตามจุดประสงค์ทรี่ ะบุไว้เท่านัน้

9. คุณจะติ ดต่อเราได้อย่างไร
หากคุณมีขอ้ สงสัยใด ๆ เกีย่ วกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ [โทรศัพท์], อีเมล หรือข้อมูล
ติดต่อดังนี้
บริ ษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
อีเมล: Dataprivacy-TH@allianz.com

10. เราปรับปรุงถ้อยแถลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ บอ่ ยแค่ไหน
เราตรวจสอบถ้อยแถลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นประจํา เราจะดําเนินการให้แน่ ใจว่าถ้อยแถลงฉบับล่าสุดจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
http://auto.mondial-assistance.co.th/privacy/ และเราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงสําคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบถึงคุณ ถ้อยแถลง
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ได้รบั การปรับปรุงล่าสุดเมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

