คำชี้แ จงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของอลิอน
ั ซ์ อยุธยำ
(สำหรับลูกค้ำ)
เรำใส่ใจในกำรดูแ ลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยำ ประกัน ชีวิต (“บริษัท“/“เรำ”) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอ ันซ์ และได้รับอนุญำตในกำร
นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนกำรประกันชีวิตในประเทศไทย
กำรปกป้อ งควำมเป็นส่วนตัวของท่ำนมีควำมสำคัญต่อ เรำ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อ มูล ส่วนบุคคลนี้จะอธิบำยให้
ท่ำนทรำบเกี่ยวกับกำรได้ม ำของข้อ มูล ส่ วนบุค คลของท่ำนและกำรจัด กำรข้อ มูล ดัง กล่ำว เช่น วิธีกำรและ
ประเภทของข้อ มูล ส่วนบุคคลที่ได้รับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย (“ประมวลผล”) วัตถุประสงค์ในกำร
ประมวลผล และใครที่เรำจะเปิดเผยหรือ แบ่งปันข้อมูลให้ รวมทั้งสิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อ มูลของท่ำน
1.

คำนิยำม
 ผู้ควบคุมข้อ มูล ส่วนบุคคล หมำยถึง นิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำร



เก็ บ รวบรวม ใช้ ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ในรู ป แบบของกระดำษหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มอลิอ ันซ์ หมำยถึง Allianz SE บริษัทย่อ ยและบริษัทในเครือ ของ Allianz SE ซึ่งรวมถึง
กลุ่มบริษัท อลิอ ันซ์ อยุธยำ



กลุ่มบริษัทอลิอ ันซ์ อยุธยำ หมำยถึง บมจ. อลิอ ันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต บมจ.อลิอ ันซ์ อยุธยำ
ประกันภัย และ บมจ.อลิอ ันซ์ อยุธยำ แคปปิตอล รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทย่อ ยของ บมจ.
อลิอ ันซ์ อยุธยำ แคปปิตอล

2.

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล
 ข้อ มูล ส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจำกท่ำนตำมใบคำขอเอำประกันชีวิต แบบฟอร์ม หรือ เอกสำรอื่นใด
เมื่อ ท่ำนขอรับบริกำรใดๆผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ บริษัทรวมถึงช่อ งทำงอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
o ข้ อ มู ล ส่ วนบุค คลทั่ว ไป เช่ น ชื่ อ นำมสกุ ล ค ำน ำห น้ำ ห มำยเลขบัต รประจ ำตั ว ประชำชน
ห มำยเลขหนั งสือ เดิ น ทำง ห รื อ เอ กสำรอื่นที่ สำมำรถระบุตั ว ตน ที่ อ ยู่ ต ำมบั ต รประจำตัว
ประชำชน หรือ ที่อ ยู่ตำมที่ท่ำนแจ้งไว้ เพศ หมำยเลขโทรศัพท์ หรือ หมำยเลขโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ไปรษณีย์อ ิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) วันเดือ นปีเกิด ชื่อ บัญชีผู้ใช้งำน หรือ สถำนภำพ
ทำงกำรสมรส เป็นต้น
o ข้ อ มู ล ทำงกำรเงิน เช่ น แห ล่ งที่ม ำของรำยได้ เล ขที่บั ต รเครดิต /เดบิ ต ห รื อ เลขที่บัญชี
ธนำคำร ข้อ มูล เกี่ยวกับกำรชำระค่ำเบี้ยประกันภัย ข้อ มูล เกี่ยวกับภำษีอ ำกร เป็นต้น
o ข้อ มูล เกี่ยวกับกำรทำงำน เช่น ตำแหน่งงำน สถำนที่ทำงำน ประวั ติกำรทำงำน ชื่อ และที่อยู่
ของนำยจ้ำง เป็นต้น
 ข้อ มูล เกี่ยวกับสถำนะทำงกฎหมำย เช่น สถำนะเกี่ยวกับกำรป้อ งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
หรือ กฎหมำยป้อ งกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ กำรร้ำยและกำรแพร่ขยำย
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อำวุธที่มีอ ำนุภำพทำลำยล้ำงสูง หรือ กฎหมำยล้มละลำย กฎหมำยว่ำด้วยกำรหลีกเลี่ยงภำษีของ
บุ ค คล ธรรมดำและนิติ บุค คลของสหรั ฐ อเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act:
FATCA)
 ข้อ มูล กำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ประวัติกำรชำระเบี้ยประกันภัย กำรกู้ เงิน
ตำมกรมธรรม์ กำรเรียกร้อ งค่ำสินไหมทดแทน กำรใช้สิทธิห รือ บริกำรอื่นๆของเรำ รวมถึงบันทึก
กำรสนทนำเมื่อ ท่ำนติดต่อ กับบริษัทในทุกช่องทำง
 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลที่ มีค วำมอ่อ นไห ว ( Sensitive Personal Data) เช่ น ข้ อ มู ล กำรแพทย์และ
สุขภำพ หรือ ควำมพิ กำร เชื้อ ชำติ และเผ่ำพั นธุ์ ข้อ มูล พั นธุกรรม ชีวภำพ หรือ พฤติกรรมทำงเพศ
ข้อ มูล ควำมเกี่ยวกับประวัติอ ำชญำกรรม ข้อ มูล สหภำพแรงงำน ข้อ มูล กำรรักษำทำงกำรแพทย์
ข้อ มูล กำรเรียกร้อ งสินไหมทดแทน
 ข้อ มูล บนสื่อ สังคมออนไลน์ของผู้ให้บริกำรอื่นทีบ
่ ริษัทได้รับจำกกิจกรรมกำรท่องเว็บออนไลน์ หรือ
ข้อ มูล สำหรับสมัครใช้บริกำร หรือ ใช้บริกำรในเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันต่ ำงๆของเรำ เช่น My
Allianz หรือ Healthy Living เป็นต้น
 หมำยเลขไอพี (IP Address) ประเภทของซอฟต์แวร์เบรำว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ และวัน เวลำ
และระยะเวลำที่ท่ำนใช้งำน รวมถึงข้อ มูล กำรใช้ เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันของเรำซึ่งมีกำรบันทึก
รำยละเอียดข้อ มูลดังกล่ำวโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ท่ำนมีควำมสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือ ขอรับบริกำรของเรำ บริษัทจำเป็นต้อ งขอให้
ท่ำนให้ข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนที่จำเป็น รวมถึงข้อ มูล ที่มีควำมอ่อ นไหว เพื่ อ ให้บริษัทสำมำรถนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ห รือ ให้บริกำร หรือ พิ จำรณำรับประกันภัย หรือ ปฏิบัติตำมสัญญำประกันภัย หรือ ดำเนินกำร
ตำมค ำร้อ งอื่น ใดของท่ำนได้ ห ำกท่ำ นไม่สำมำรถให้ข้อ มูล ส่ว นบุคคล ห รื อ ข้อ มูล ส่วนบุคคลที่มีควำม
อ่อ นไหวของท่ำนที่จำเป็น ครบถ้วน เพี ยงพอสำหรับกำรดำเนินกำรของบริษัท บริษัทอำจจะไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมสัญญำประกันภัย หรือ ปฏิเสธที่จะดำเนินกำรตำมที่ท่ำนร้องขอได้
หำกท่ำนให้ข้อ มูล ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ บริษัท (เช่น สมำชิกในครอบครัวของผู้เอำประกันภัย ผู้
ชำระเบี้ยประกันภัยตำมกรมธรรม์ หรือ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น) ท่ำนรับทรำบและยืนยันว่ำท่ำนได้กระทำกำร
ในนำมของบุค คลนั้นเพื่ อ ยินยอมให้มีก ำรประมวลผลข้ อ มูล ส่วนบุคคล และได้ ด ำเนินกำรให้บุคคลนั้น
รับทรำบคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว
3.

เรำได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร และใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลนัน
้ อย่ำงไร
่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดย:
3.1 บริษัทได้มำซึง
 บริษัทเก็บรวบรวมข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนจำกท่ำนโดยตรง ตำมใบคำขอเอำประกัน ชีวิตที่ท่ำน
สมัครขอเอำประกันภัยไว้กับบริษัท หรือ ตำมคำร้อ งต่ำงๆ ที่ท่ำนได้ยื่นไว้กับ บริษัท หรือ จำกกำร
ติดต่อ ต่ำงๆของท่ำนในทุกช่อ งทำงกำรติดต่อ ของบริษัท หรือ จำกกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ห รือ สมัครใช้
หรือ ใช้บริกำรแอปพลิเคชันต่ำงๆของบริษัท เช่น My Allianz หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำร
ตลำดหรือ กิจกรรมเพื่ อ สังคมกับบริษัท
 บริษัทยังอำจได้รับข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลที่สำม หรือ จำกแหล่งข้อ มูล สำธำรณะ เช่น
กลุ่ ม บริ ษั ทอ ลิอ ันซ์ อ ยุ ธ ยำ กลุ่ มอลิ อ ันซ์ พั นธมิต รทำงธุ รกิ จ ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิน ตั ว แทน
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ประกั น ภั ย ห รื อ นำยห น้ ำ ประกั น ภั ย ธนำคำร บริ ษั ท ประกั น ภั ย อื่ น แพทย์ ที่ ท ำกำรรั ก ษำ
สถำนพยำบำล สมำคมวิชำชีพ เช่น สมำคมประกันชีวิต/วินำศภัย เป็นต้น หน่วยงำนของรัฐ หรือ
หน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยอืน
่ ๆ นำยจ้ำงหรือ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินของนำยจ้ำง ผู้ให้บริกำร
สื่อ สังคมออนไลน์ที่มีกำรเชื่อ มต่อ กับบริษัท เป็นต้น
3.2 บริษัทจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่ อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ฐำนทำงกฎหมำย

วัตถุประสงค์

เ พื่ อ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม
สั ญ ญำประกั นภั ย หรือ

 เพื่ อ กำรให้คำแนะนำหรือ กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม กำรคำนวณ
เบี้ ย ประกันภั ยหรื อ เสนอรำคำ กำรพิ จำรณำรั บประกั นภั ย และกำร

กำรดำเนินกำรตำมคำขอ

จัดกำรในกำรบริห ำรกรมธรรม์ประกันภัยของท่ำน กำรประกันภัยต่อ

ของท่ำน

รวมทัง
้ กำรพิ จำรณำผลประโยชน์ห รือ ค่ำสินไหมทดแทนของท่ำนตำม
สัญญำประกันภัย และกำรให้บริกำรออนไลน์ของเรำในปัจจุบันหรือใน
อนำคต รวมถึงกำรติดต่อ สื่อ สำรที่เกี่ยวข้อ งกับกรมธรรม์ประกันภัย
ขอ งท่ ำ น เช่ น กำรเรี ย กเก็ บ เบี้ย ประกัน ภัย ห รื อ แจ้ง รำยละเอียด
เกี่ยวกับกรมธรรม์ หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อ นไข นโยบำย
ของบริษัท เป็นต้น
 กำรดำเนินกำรตรวจสอบกำรทำธุรกรรมเพื่ อกำรดำเนินคดีห รือบังคับ
ใช้สิทธิตำมสัญญำประกันภัยหรือกฎหมำย

เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ต ำม
กฎห มำยที่เกี่ยวข้อ งกับ

 กำรตรวจสอบ กำรยืนยันตัวตนหรือ สถำนะของบุคคล ตำมที่กฎหมำย
ก ำห นด เช่ น กฏห มำยที่เ กี่ย วกับ กำรก ำกั บดู แลกำรประกอบธุรกิจ

ก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ขอ ง

ประกั น ชี วิ ต หรือ ประกัน วิน ำศภัย กฎห มำยว่ำ ด้ วยกำรป้อ งกันและ

บริ ษั ท ห รื อ กฎหมำยอื่น
ใด ขอ งห น่ ว ยงำนที่ มี

ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ กำร
ร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอ ำนุภำพกำรทำลำยล้ำงสูง กฎหมำย

อ ำนำจ

ล้มละลำย หรือ กฎหมำยว่ำด้วยกำรหลีกเลี่ยงภำษีข องบุคคลธรรมดำ
แ ล ะ นิ ติ บุ ค ค ล ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก ำ ( Foreign Account Tax
Compliance Act: FATCA) กฏหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ห รือตลำด
ห ลั ก ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น บริ ษั ท อ ำจปฏิ เ สธกำรให้บริ ก ำรหำกกฎหมำย
กำหนดไว้
 เพื่ อ เปิ ด เผย ห รื อ น ำส่งข้ อ มู ล เอ กสำร ห รื อ รำยงำนต่ ำ งๆตำมที่
กฎห มำยกำห นดให้แก่ ห น่ว ยงำนก ำกั บดู แล ห รื อ หน่ วยงำนอื่นที่มี
อ ำนำจตำมกฎหมำย
 กำรปฏิ บั ติ ต ำมค ำสั่ ง ห รื อ ให้ค วำมร่ ว มมื อ ในกำรด ำเนิน กำรของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยอืน
่ ใด ที่ได้มีกำรร้อ งขอเป็น
ครัง
้ ครำว หรือ เพื่ อ ให้เป็นไปตำมกำรรำยงำนของทำงรำชกำร หรือ
ข้อ บังคับที่เกี่ยวข้อ งกับกำรเปิดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคล
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 เพื่ อ กำรเก็ บ รวบรวม ใช้ แล ะ/ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ว นบุคคลต่อ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ แล ะส่ ง เสริ ม กำรประกอ บธุ ร กิจ
ประกันภัย (“สำนักงำน คปภ.”) เพื่ อ ประโยชน์ในกำรกำกับ ดูแล แล ะ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกัน
ชีวิต ตำมนโยบำยคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลของสำนักงำน คปภ. ซึ่ง
ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ ดู ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส ำ นั ก ง ำ น ค ป ภ .
(http://www.oic.or.th)
ประโยชน์ โ ดยชอ บด้วย
กฎหมำยของบริษัท

 เพื่ อ กำรวิเครำะห์ และจัดทำสถิติ กำรสำรวจควำมพึ งพอใจ กำรทำ
วิจัยทำงกำรตลำด หรือ กำรวิเครำะห์ข้อ มูล หรือข้อ มูล ทำงกำรเงิน กำร
ท ำวิ จั ย เชิ ง คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภั ย กำรก ำหนดรำคำ รวมทั้ งกำร
พิ จำรณำรับประกันของบริษัทและกำรพิ จำรณำค่ำสินไหมทดแทน หรือ
เพื่ อ ก ำห นดกลยุ ทธ์ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ กำรออกแบบ ห รื อ กำรพั ฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ หรือ กำรบริกำร รวมถึงกำรวิเครำะห์กำรใช้เว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน หรือ สื่อ สังคมออนไลน์ เพื่ อ กำรปรับปรุง หรือ แก้ไขกำรใช้
งำนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน หรือ สื่อ สังคมออนไลน์ให้เป็นไปตำม
ลักษณะกำรใช้งำนของท่ำน
 เพื่ อ กำรตรวจสอบ สืบสวนหรือ ป้อ งกัน หรือกำรตรวจสอบกำรทุจริต
กำรฉ้อ ฉลหรือ ฉ้อโกง อำชญำกรรมทำงกำรเงิน หรือ กำรจัดกำรเรื่อง
ร้อ งเรียน เช่น กำรตรวจสอบกำรทำธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ำมีกำร
กระทำควำมผิดเกิดขึ้น กำรประมวลผลข้อ เท็จจริงที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึง
กำรเปิ ด เผยหรือ รำยงำนข้อ มูล กำรกระทำควำมผิ ดหรื อ ทุจ ริต หรือ
ข้อ มูล ที่สงสัยว่ำอำจจะเกิดกำรกระทำควำมผิ ดหรือ ทุจ ริต ข้อ มูล ข้อ
ร้อ งเรียน หรือ ผลกำรจัดกำรข้อ ร้อ งเรียนไปยังหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ
ตำมกฎหมำย
 เพื่ อ ให้บริษัท กลุ่มอลิอ ันซ์ หรือ กลุ่มบริษัทอลิอ ันซ์ อยุธยำ สำมำรถ
ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบ
ระบบของบริษัท กำรจัดกำรฐำนะทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถทำงธุรกิจ
กำรวำงแผน กำรสื่อ สำร กำรกำกับดู แลกิ จกำรและกำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร รวมถึง กำรบริห ำรจัดกำรข้อ มู ล
กำรเก็บบันทึก ทำสำเนำ หรือ กำรทำลำยข้ อ มูล ส่วนบุคคล
 เพื่ อ วัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดภำยใต้ข้อ กำหนดของกฎหมำย เช่น
กำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร ข้ อ เสนอ พิ เศษเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ห รือ บริกำร กำรให้สิทธิพิเศษหรือ สิทธิประโยชน์ที่ท่ำนควร
ได้รับจำกกำรเป็นลูกค้ำ กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ห รือ บริกำรให ม่ ข อ ง
บริ ษั ท ห รื อ กลุ่มบริ ษั ทอลิอ ันซ์ อ ยุ ธยำ รวมถึ งกำรแจ้งข้อ มูล ทำง
กำรตลำด หรือ ประชำสัมพั นธ์กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยกิจกรรมทำง
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กำรตลำดอื่นๆ ที่บริษัทหรือ กลุ่มบริษัทอลิอ ันซ์ อยุธยำ ได้จัดขึ้นเป็ น
ครั้งครำว ที่น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ ท่ำน โดยไม่ขัดต่อ สิทธิขั้นพื้ นฐำน
ของท่ำน
หำกท่ำนไม่ต้อ งกำรรับกำรติดต่อ เพื่ อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด ท่ำน
สำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัทได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้ำ อลิอ ันซ์
อยุธยำ ที่เบอร์ 1373 ทุกวัน ตลอด 24 ชัว
่ โมง
ควำมยินยอม

 บริษัทอำจประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อ นไหวเท่ำที่จำเป็น
เพื่ อ วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำยตำมที่ได้รับควำมยินยอม เว้น
แต่เป็นกำรประมวลผลข้อ มูล ที่มีควำมอ่อ นไหวที่ได้รับยกเว้นไม่ ต้ อ ง
ขอควำมยินยอมตำมกฎหมำย
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ไม่ สำมำรถประมวลผลข้ อ มู ล ส่ว นบุค คล ที่มี ควำม
อ่อ นไหว หรือ ไม่ได้รับข้อ มูล ทีม
่ ีควำมอ่อนไหวที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพี ยงพอต่อ กำรปฏิบัติห น้ำที่ตำมสัญญำประกันภัยหรือ ตำมกฎหมำย
บริษัทอำจจะปฏิเสธกำรดำเนินกำรได้
 เพื่ อ วัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด เช่น เปิดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคลให้กับ
กลุ่ ม บริ ษั ท อ ลิ อ ั น ซ์ อ ยุ ธ ยำ ห รื อ พั นธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ เพื่ อ กำร
ติดต่อ สื่อ สำร นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำร สิทธิประโยชน์ของบริษท
ั
กลุ่มบริษัทอลิอน
ั ซ์ อยุธยำ หรือ พั นธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท
 เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์อ ื่น ใดตำมที่ได้ รั บ ควำมยิ นยอมจำกท่ำ นเป็นครั้ง
ครำว เว้นแต่วัตถุประสงค์นั้นบริษัทสำมำรถประมวลผลได้โดย ชอ บ
ด้วยกฎหมำยที่ใช้บังคับ หรือ เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ข้อ มูล ส่วนบุคคล
หำกท่ำนต้อ งกำรเพิ กถอนควำมยินยอม ท่ำนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์
มำยังบริษัทได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้ำ อลิอ ันซ์ อยุธยำ ที่เบอร์ 1373 ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัทอำจจะประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุคคลเพื่ อ วัตถุประสงค์อ ื่นๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น
เพื่ อ กำรป้อ งกันหรือ ระงับอันตรำยต่อ ชีวิตร่ำงกำยหรือ สุขภำพของท่ำน หรือ เพื่ อ กำรปฏิบัติห น้ำที่ในกำร
ดำเนินภำรกิจเพื่ อ ประโยชน์สำธำรณะของบริษัท หรือ ปฏิบัติหน้ำทีใ่ นกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
เมื่อ ท่ำนใช้ผลิตภัณฑ์ห รือรับบริกำรจำกเรำ ใบคำขอเอำประกันภัย ที่ทำ่ นกรอกหรือ สัญญำประกันภัยที่
ทำกับเรำอำจมีเงื่อ นไขเพิ่ มเติมทีเ่ กี่ยวข้องกับวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน สิ่งเหล่ำนีจ
้ ะนำไปใช้นอกเหนือจำกวิธก
ี ำรใช้ที่อธิบำยไว้ในเอกสำรนี้

4.

ใครสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหรือเรำจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับใคร
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ข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่สำมที่มีฐ ำนะเป็นผู้ ควบคุม ข้อ มูล ส่วนบุ ค คล
หรือ ผู้ประมวลผลข้อ มูล ภำยใต้คำสั่งของเรำ โดยกำรเปิดเผยจะเป็นไปตำมที่ก ฎหมำยกำหนดห รือ ตำม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ก่อนหน้ำนี้ ซึ่งจะเปิดเผยต่อ บุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อ ไปนี้
 หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล กลุ่มอลิอ ันซ์ กลุ่มบริษัทอลิอ ันซ์ อยุธยำ บริษัทรับประกัน
อื่น บริษัทรับประกันภัยร่วม บริษัทรับประกัน ภัยต่อ ตัวแทน/นำยหน้ำประกันชีวิต นำยจ้ำงผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันกลุ่ม สมำคมวิชำชีพ หรือ ธนำคำร/สถำบันกำรเงิน
 บุคคลภำยนอกอื่นๆที่เป็นคู่สัญญำกับบริษัทหรือ ผู้ให้บริกำร เช่น ผู้ให้บริกำรระบบคลำวด์ (cloud
service provider) ห รื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล /เอ กสำร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร call center ผู้
ให้บริกำรรับชำระเงิน ผู้ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปรษณีย์ ด้ำนกำรวิจัย/กำรวิเครำะห์
ทำงกำรตลำด กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อ ถือ เป็นต้น
 ผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำด้ ำ นเทคนิค ผู้ เ ชี่ ย วชำญ ทนำยควำม ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี แพทย์ ผู้ ให้ กำรรักษำ
โรงพยำบำล ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรบริห ำรจัดกำรด้ำ นสินไหมทดแทน (TPA)
 พั นธมิตรทำงธุรกิจตำมที่ท่ำนอนุญำตให้ส่งข้อมูล เพื่ อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดหรือ ขอรับข้อมูล
ข่ำวสำรใดๆไว้
 ผู้เสนอซื้อ ธุรกิจ หรือ ผู้รับโอนธุรกิจ ในกรณีที่มีกำรพิ จำรณำหรือ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์ ก ร
กำรควบรวมบริษัท กำรขำย กำรร่วมทุน กำรมอบหมำยงำน กำรถ่ำยโอน หรือ กำรจัดกำรอื่นๆ ไม่
ว่ำทั้งหมดหรือ บำงส่วนของธุรกิจของเรำ สินทรัพย์ห รือ หุ้น รวมทั้ง ในกระบวนกำรล้มละลำย หรือ
กำรดำเนินกำรในลักษณะทีค
่ ล้ำยกัน
5.

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะได้รับกำรประมวลผลที่ไหน
ข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนอำจจะถูกประมวลผลทั้งภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักรไทยโดยบุคคล
ห รื อ นิ ติ บุ คคลที่ถูก ระบุไ ว้ใ นข้ อ 4 ข้ ำ งต้ น ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู่ กับ ข้อ จำกัด ทำงสัญ ญำที่เ กี่ย วกั บกำรรักษำ
ควำมลับและควำมปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุคคล
ที่ใช้บังคับ เรำจะไม่ทำกำรเปิดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคลให้กับผู้ทไี่ ม่มีสิทธิในกำรประมวลผลข้อมูล
เมื่อ ใดก็ตำมที่เรำส่งต่อ ข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนเพื่ อ ทำกำรประมวลผลนอกรำชอำณำจักรไทยหรือ
ไปยังกลุ่มอลิอ ันซ์ เรำจะปฏิบัติตำม “มำตรฐำนกำรปกป้อ งและคุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุคคลของอลิอน
ั ซ์”
(Allianz‘ BCR) ซึ่งกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้
รำยชื่อ ของบริษัทในกลุม
่ อลิอน
ั ซ์ทป
ี่ ฎิบัติตำมข้อผูกพั นดังกล่ำวท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูได้ที่
https://www.allianz.com/en/privacy-statement.html#TabVerticalNegative2523488475

6.

สิทธิของท่ำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีอะไรบ้ำง
ภำยใต้บทบัญญัติของพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุคคล หรือ กฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่ำนมี
สิทธิเกี่ยวกับข้อ มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้
 เข้ำถึง หรือ ข้อ รับสำเนำข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อ มูล
ส่วนบุคคล
 ยกเลิกหรือ เพิ กถอนกำรให้ควำมยินยอมได้ในทุกโอกำส สำหรับกำรประมวลผลข้อ มูล ภำยใต้
ควำมยินยอมของท่ำน
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 ปรับปรุง หรือ แก้ไขข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อ ง สมบูรณ์ และไม่ก่อ ให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิด
 ลบ หรือ ทำลำย หรือ ทำให้ข้อ มูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำน
ได้ หำกข้อ มูล ดังกล่ำวไม่จำเป็นต้อ งใช้ตำมวัตถุประสงค์ทไี่ ด้ระบุไว้ข้ำงต้นอีกต่อ ไป
 ระงับกำรใช้ข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อ ท่ำนโต้แย้ง ถึงควำมถูกต้อ งของข้อ มูล ส่วนบุคคลที่
บริษัทเก็บรวบรวมไว้
 คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึง กำรประมวลผลเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดแบบตรง
 ขอรับข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อ ตัวของท่ำนเอง หรือ เพื่ อ ผู้รับ
ประกันภัยรำยใหม่ของท่ำน และ
 ยื่นข้อ ร้อ งเรียนโดยตรงกับเรำ หรือ ยื่นต่อ หน่วยงำนรัฐที่ทำหน้ำที่คุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุคคลใน
กรณีที่พบกำรฝ่ำฝืนข้อ กำหนดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุคคล
ท่ำนอำจใช้สิทธิเหล่ำนี้โดยกำรตัง
้ ค่ำเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวในระหว่ำงกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้อ อนไลน์
กับเรำ และท่ำนสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรตั้งค่ำเหล่ำนี้ได้ในภำยหลังโดยเข้ำสู่ระบบออนไลน์ หรือ ติดต่อ เรำ
ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 13. หำกท่ำนต้อ งกำรควำมช่วยเหลือ
ในกรณีที่ท่ำนขอยกเลิกหรือ เพิ กถอนควำมยินยอมสำหรับกำรประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุคคล หรือ ขอ
ลบ ทำลำย หรือ ทำให้ข้อ มูลส่วนบุคคลทีบ
่ ริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำน หรือ ระงับกำร
ประมวลผลข้อ มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือ คัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจส่งผลให้
บริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมสัญญำประกันภัย หรือ เกิดข้อ จำกัดในกำรทำธุรกรรมหรือให้บริกำร
บำงประเภท ซึ่งอำจเป็นเหตุให้ท่ำนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยหรือ ข้อตกลงอื่นใด หรือไม่
ได้รับบริกำรบำงประเภทจำกบริษัท
บริ ษั ท อ ำจจะปฏิเ สธที่จ ะด ำเนินกำรตำมที่ ท่ำนร้อ งขอได้ ใ นกรณี ที่มีข้ อ จ ำกั ดสิ ทธิข องท่ำนตำมที่
กฎหมำยกำหนด หรือ บริษัทมีควำมชอบธรรมในกำรประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่กฎหมำย
กำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรดำเนินกำรตำมคำร้อ งขอของท่ำนตำมที่
บริษัทเห็นสมควร
7.

เรำจะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำนำนเท่ำใด
เรำจะเก็บรักษำข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนเท่ำที่จำเป็นเพื่ อประมวลผลตำมวัตถุประสงค์ขำ้ งต้น
และจะเก็บรักษำต่อ เนื่อ งต่อ ไปเป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 ปีภำยหลังจำกที่ควำมสัมพั นธ์ระหว่ำงท่ำนกับบริษท
ั
สิ้นสุดลง หรือ วันที่อ นุญำโตตุล ำกำรมีคำชี้ขำด หรือ ศำลมีคำพิพำกษำถึงทีส
่ ุดแล้วแต่กรณี อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทอำจยังคงจัดเก็บข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปหลังจำกสิน
้ สุดระยะเวลำดังกล่ำวหำกบริษัทเห็นว่ำ
บริษัทยังมีควำมจำเป็นในกำรจัดเก็บ ข้อ มูล ของท่ำนเพื่ อ ใช้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้ำงต้น หรือ เพื่ อ ควำมจำเป็นอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เช่น กำรบังคับสิทธิตำมกฎหมำยหรือ ตำมสัญญำ
ประกันภัยของบริษัท เป็นต้น
ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธกำรรับประกันภัยตำมใบคำขอเอำประกันชีวิตของท่ำน หรือ ในกรณีที่ท่ำนได้ขอ
เพิ กถอนใบคำขอเอำประกัน ชีวิตนั้น หรือ ในกรณีอ ื่นใดตำมที่กำหนดไว้ตำมข้อ กฏหมำยหรือ กฎระเบี ยบ
บริษัทอำจยังคงจัดเก็บข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนต่อ ไปหลังจำกนั้น เพื่ อ ประโยชน์ของบริษัท หรือ เพื่ อให้
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บริษัทสำมำรถดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฏหมำยบังคับ

เช่น กำรป้อ งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

หรือ ก่อ ตั้งสิทธิเรียกร้อ งตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือ กำรใช้สิทธิเรียกร้อ งตำมกฎหมำย หรือ กำร
พิ จำรณำคดี
8.

มีกำรใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่
บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีในกำรติดตำม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่ อ รวบรวมข้อ มูล เพื่ อ ทำ
ควำมเข้ำใจว่ำผู้เยี่ยมชมใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงไร
เทคโนโลยีกำรจัดเก็บข้อ มูล ทีช
่ ่วยให้เรำสำมำรถบริห ำรจัดกำรและเพิ่ มประสิทธิภำพกำรใช้งำนเว็บไซต์
ของบริษัท เช่น ทำให้เรำสำมำรถตรวจสอบว่ำมีกำรติดต่อ ระหว่ำงคอมพิ วเตอร์ของท่ำนและของเรำใน
อดีตหรือ ไม่ หรือ ใช้ในกำรระบุส่วนที่เป็นที่นย
ิ มทีส
่ ุดของเว็บไซต์ของบริษัท
เมื่อ ท่ำนได้มีกำรบันทึกข้อ มูล กำรตั้งค่ำคุกกี้แ ล้ว กำรตั้งค่ำดังกล่ำวจะนำไปใช้กับกำรเข้ำชมเว็บไซต์
ของบริษัทในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม อำจจะมีเหตุผลทำงด้ำนเทคนิคที่อ ยู่เหนือ กำรควบคุมของบริษัท ซึง
่
อำจมีผลต่อ กำรตั้งค่ำคุกกี้ของท่ำน เช่น กำรที่ท่ำนตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ของท่ำนใหม่ กำรลบคุกกี้ หรือ กำร
เข้ำใช้เว็บไซต์ของบริษัทจำกเบรำว์เซอร์ห รือเครื่องมือ อืน
่ กำรตัง
้ ค่ำคุกกี้ที่ทำ่ นทำไว้อำจสูญหำยได้ เพื่ อให้
เป็นไปตำมกฎและข้อ บังคับที่เกี่ยวข้อ ง ในบำงประเทศอำจขอให้ท่ำนยืนยันกำรตั้งค่ำคุกกี้เมื่อ ท่ำนได้เข้ำ
เยี่ ย มชมเว็ บไซต์ ของบริ ษัท เป็ นครั้ งแรก ถ้ ำ ท่ำนอยู่ใ นประเทศที่ ก ำหนดให้ถู กตั้ งค่ำคุกกี้ของท่ำนโดย
อัตโนมัติ ท่ำนอำจจะได้รับกำรขอให้ตั้งค่ำดังกล่ำวอีกครั้งเมื่อ มีกำรเข้ำชมเว็บไซต์ในอนำคต
ในหลำยๆ กรณี ท่ำนสำมำรถควบคุมเทคโนโลยีในกำรจัดเก็บข้อ มูล นี้โดยกำรใช้เบรำว์เซอร์ของท่ำน
เอง กรุณำตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ของท่ำนได้มีกำรตั้ง ค่ำตำมที่ท่ำนต้อ งกำรว่ำให้มก
ี ำร
เตื อ นห รื อ ยอมรั บ เทคโนโลยีก ำรจัด เก็ บข้ อ มูล คุ กกี้ห รือ ไม่ ท่ ำ นสำมำรถหำควำมสำมำรถเฉพำะของ
เบรำว์เซอร์ของท่ำนและคำแนะนำในวิธีกำรใช้งำนดังกล่ำวได้จำกคู่มือ หรือ ไฟล์ช่วยเหลือ ของเบรำว์เซอร์
ของท่ำน
กำรปฏิ เ สธ กำรจ ำกั ด กำรใช้งำน ห รื อ กำรปิด ใช้งำนเทคโนโลยีกำรจั ด เก็ บข้ อ มูล คุก กี้ อ ำจทำให้
ประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ของบริษัทลดลง หรือ บำงส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอำจจะ
ไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงถูกต้อง

9.

กำรปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของบริษัทถูกใช้งำนอย่ำงไร
เว็บไซต์ของบริษัทใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ ("ปลั๊กอิน"):
ปลั๊กอินของโซเชียล

ดำเนินกำรโดย

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

มีเดีย
ปุ่มแชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Facebook Inc.

https://facebook.com/about/pr

(Facebook)

1601 S. California Ave., Palo

ivacy

Alto, CA 94304, USA
ปุ่ม ทวีต

Twitter Inc.

(Tweet)

795 Folsom St., Suite 600,

https://twitter.com/privacy

San Francisco, CA 94107,
USA
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ปุ่มยูทูบ
(YouTube)

YouTube
901 Cherry Ave, San Bruno,

https://www.youtube.com/abo
ut/policies/

CA 94066, United States
ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุด้วยชื่อ แบรนด์ของ ผู้ปฎิบัติกำรที่เกี่ยวข้อ งได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook),
ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ (YouTube) หำกท่ำนโต้ตอบกับปลัก
๊ อิน เช่น กำรกดวีดีโอบนยูทูป ข้อ มูลจะ
ถูกโอนโดยตรงจำกเบรำว์เซอร์ของท่ำนไปยังผู้ปฏิบต
ั ิก ำรและถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบต
ั ิกำร
10. มำตรกำรควำมปลอดภัยอะไรที่เรำได้ดำเนินกำรเพื่ อปกป้องข้อมูลของท่ำนที่รวบรวมผ่ำนเว็บไซต์ของ
บริษัท
เรำได้ ใ ช้ม ำตรกำรควำมปลอดภั ยด้ ำนเทคนิค และด้ ำนองค์กรตำมที่ก ฎหมำยกำหนดเพื่ อ ปกป้อ ง
ข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่ำนทีถ
่ ูก เก็บรวบรวมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท จำกกำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุญำต กำร
ใช้ผิดประเภท สูญหำย หรือ ถูกทำลำย
11.

เรำจะจัดกำรกับข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่สง
่ ไปและกลับจำกบริษัทอย่ำงไร
ข้อ ควำมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไป และกลับจำกบริษัทได้รับกำรป้อ งกันโดย มำตรกำรควำม
ปลอดภัยด้ำนเทคนิค และด้ำนองค์กรที่เหมำะสม และอำจเข้ำ ถึงได้เฉพำะในกรณีที่มเี หตุผล เป็นไปตำมที่
กฎหมำยและข้อ บังคับได้กำหนด โดยบุคคลในฝ่ำยที่กำหนด (เช่น ฝ่ำยกฎหมำย, ฝ่ำยควบคุมกำรปฏิบัติ
ตำมกฏระเบียบ, ฝ่ำยบริห ำรควำมเสี่ยง) ทุกขัน
้ ตอนของกระบวนกำร รวมถึงเกณฑ์กำรค้นหำที่ใช้ จะถูก
บันทึกไว้เป็นหลักฐำนกำรตรวจสอบ ข้อ มูล ทั้งหมดจะถูกกำจัดหลังจำกระยะเวลำกำรเก็บรักษำได้สิ้นสุด
ลง

12. อะไรที่ท่ำนควรพิ จำรณำเมื่อส่งข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะไม่ถือ ว่ำเป็นสภำพแวดล้อ มที่ปลอดภัย และกำรส่งข้อ มูล ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
(เช่น ส่งไปยัง หรือ จำกเว็บไซต์ของบริษัท หรือ ผ่ำนข้อ ควำมอิเล็กทรอนิกส์ ) รวมไปถึงกำรดำวน์โหลด
ข้อ มูล หรือ ไฟล์จำกเว็บไซต์ของบริษัท อำจถูกเข้ำถึงได้โดยบุคคลที่สำมที่ไม่ได้รับอนุญำต อำจนำไปสู่กำร
เปิ ด เผย กำรเปลี่ย นแปลงเนื้ อ หำ ห รื อ ควำมผิด พลำดทำงเทคนิ ค ถึ ง แม้ ว่ำ ทั้งผู้ส่ง และผู้รับจะอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน ข้อ มูล ที่ส่งผ่ำนอินเทอร์เน็ตอำจถูกส่งข้ำมพรมแดนระหว่ำงประเทศและส่งต่อ ไปยั ง
ประเทศที่มีระดับกำรป้อ งกันข้อมูลต่ำกว่ำในประเทศที่ท่ำนอำศัยอยู่
บริษัท ไม่สำมำรถรับผิดชอบหรือ รับผิดสำหรับควำมปลอดภัยของข้อ มูล ของท่ำนขณะที่ถูกส่ง ผ่ำน
อินเทอร์เน็ตถึงบริษัท เพื่ อ ปกป้อ งควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน ท่ำนอำจเลือ กวิธีกำรสื่อ สำรอื่นกับบริษัท
ตำมที่ท่ำนเห็นว่ำเหมำะสม
13. ท่ำนสำมำรถติดต่อเรำผ่ำนช่องทำงใด?
ห ำกท่ ำนต้ อ งกำรใช้สิทธิ ของท่ำ นเกี่ ยวกั บข้อ มูล ส่ว นบุค คล ท่ ำนสำมำรถติ ด ต่ อ เรำได้ ผ่ำนทำง
ช่อ งทำงโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไปรษณีย์ ดังต่อ ไปนี้
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต
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89 8 อ ำคำรเพลิ น จิ ต ทำวเวอ ร์ ชั้ น 1 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหำนคร 10330




ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่ำงเวลำ 8.30 – 17.00 น. หรือ
ศูนย์ดูแลลูกค้ำอลิอน
ั ซ์ อยุธยำ โทร 1373 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ



อีเมล: customercare@azay.co.th

หำกท่ำนมีข้อ สงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคล หรือ ต้อ งกำรยื่นข้อ ร้อ งเรียนเกี่ยวกับ
กำรคุ้ ม ครอ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ท่ ำ นสำมำรถติ ด ต่ อ เจ้ ำ ห น้ ำ ที่ คุ้ ม ครอ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ ที่
DPO_Report@azay.co.th
14. เรำมีควำมถี่ในกำรปรับปรุงคำชี้แ จงข้อมูลส่วนบุคคลแค่ไหน?
เรำทำกำรทบทวนคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ ป็นประจำ เรำจะประกำศฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่
https://life.azay.co.th/th_TH/privacy/privacy-notice.html
บริ ษั ท อ ำจท ำกำรแก้ ไขเปลี่ย นแปลงค ำชี้ แ จงเกี่ ย วกับ ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลนี้ เรำจะประกำศกำร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ ด้ำนบน หรือ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ ท่ำนอย่ ำงมี
นัยสำคัญ เรำอำจจะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรเปลีย
่ นแปลงนั้นผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อ ที่ท่ำนกำหนดไว้ ทัง
้ นี้
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะบังคับใช้กับข้อ มูลส่วนบุคคลทีเ่ รำเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยภำยหลังจำก
ที่ประกำศในเว็บไซต์ของเรำ
คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อ มูล ส่วนบุคคลฉบับนีจ
้ ัดทำขึ้นเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ในกรณีที่ข้อ ควำม
ระหว่ำง 2 ภำษำนัน
้ ขัดหรือ แย้งกัน ให้ใช้ภำษำไทยเป็นสำคัญ

คำชี้แ จงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ปรับปรุงเมื่อ 10 พฤษภำคม 2565
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