คําชีแจ้งเกียวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของบมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (“บริ ษัท“/“เรา”) เป็ นบริ ษทั ประกันชีวิต ซึ งได้รับอนุญาตให้บริ การและนําเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันภัยในประเทศไทยทีให้ความสําคัญของสิ ทธิ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนัน บริ ษทั จึงได้จดั ทําคําชีแจงเกียวกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคลนี ขึน (“คําชีแจง”) เพืออธิ บายให้ท่านลูกค้าทราบว่าบริ ษทั จะรวบรวม จัดเก็บและจะนําข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านไปใช้อย่างไร และจะเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลดังกล่าวให้กบั ใครบ้าง รวมทังระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลและสิ ทธิ ของท่าน
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทีจะเข้าถึง ทบทวน และแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ทังนี เพือประโยชน์ของท่าน กรุ ณา
อ่าน และทําความเข้าใจ ในรายละเอียดของคําชีแจงเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลนีอย่างระมัดระวัง
เราจะรวบรวม จัดเก็บและนําข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้ อย่ างไร
เราจะรวบรวม จัดเก็บและนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามทีท่านได้ให้ความยินยอมกับบริ ษทั โดยผ่านช่องทางต่างๆ นัน
เราจะเปิ ดเผย หรื อใช้หรื อแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี
 การหาหรื อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมกับตัวท่าน การวิเคราะห์ วิจยั ทางด้านการตลาดหรื อผลิตภัณฑ์ หรื อการปรับปรุ ง
ทางด้านการบริ การหรื อการดําเนินงานของบริ ษทั
 การพิจารณารับ ประกัน ภัย การจัด ทําข้อเสนอหรื อกรมธรรม์ห รื อ เอกสารต่ างๆ ที เกี ยวข้อ ง รวมถึงการบริ ห ารสัญญา
ประกันภัย หรื อการให้บริ การต่างๆ ที เกียวข้องกับการประกันชี วิต ซึ งรวมทังการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยหรื อการประกันภัยต่อ หรื อ การประกันภัยร่ วม
 การตลาด การโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ การติ ดต่อสื อสาร หรื อ การให้ข ้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับ ผลิ ตภัณฑ์ หรื อ การ
ดําเนิ นงานหรื อให้บริ การของบริ ษทั
 การตัดสินใจผ่านระบบอัตโนมัติ (รวมถึงการวิเคราะห์ลกั ษณะและพฤติกรรมของบุคคล) เพือวัตถุประสงค์ของการประเมิน
คะแนนความเสี ยง เพือวิเคราะห์ป ระสบการณ์ข องท่าน และเพือการตัดสิ นใจอื นๆ เกี ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผล เช่น การประมวลผลว่าเสนอผลิตภัณฑ์แบบไหนทีอาจเหมาะสมกับท่านมากทีสุด
 การป้ องกันและตรวจสอบการทําทุจริ ต
 เพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย (เช่น ภาษี บัญชี การสื บสวนสอบสวน และ ข้อผูกพันในการให้บริ การ)
 การดําเนินการต่างๆ ทีมีความจําเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ต่อท่าน หรื อทีเกียวข้องกับการประกันชีวติ
ทังนี เพือให้เ ป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ต่างๆ ที กล่าวถึ งข้างต้น เราจะดําเนิ น การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ ค คลของท่านตาม
วัตถุประสงค์ทีชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และ/หรื อเพือปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของบริ ษทั
เราจะขอข้อมูลของท่ านในกรณี ที ท่ านมี ค วามต้องการซื อผลิ ต ภัณฑ์ป ระกัน ภัย และบริ การของบริ ษ ทั หากท่ านไม่มีค วาม
ประสงค์จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริ การตามทีท่านร้องขอได้
หรื อ ทําการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตามความเหมาะสมแก่ท่านได้

ใครทีเราจะเปิ ดเผย หรื อแบ่ งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
เมือมีกฎหมายหรื อกฏระเบี ยบทีใช้ได้อนุญาตไว้ (ถ้ามี) ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นให้กบั ตัวแทน
นายหน้า หรื อผูท้ ีต้องให้บริ การกับท่าน หรื อบริ ษทั ทีอยูใ่ นกลุ่มอลิอนั ซ์ รวมทังบริ ษทั รับประกันภัยต่อ นอกจากนี การเปิ ดเผย
หรื อการแบ่งปั นข้อมูลดังกล่าว รวมทังการเปิ ดเผยหรื อการแบ่ งปั นเพือดําเนิ นการตามกฎหมายกับผูท้ ี ทําการละเมิดสิ ทธิ ใน
ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูท้ ีทําให้เกิดความเสียหายทังต่อท่านหรื อบริ ษทั หรื อเพือปฎิบตั ิตามกฎหมายหรื อคําสังของศาล เจ้าหน้าที
หรื อหน่วยงานทางราชการหรื อหน่วยงานตามกฎหมายทีดูแลบริ ษทั
ระยะเวลานานเท่าไรทีเราจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดหรื อตามทีจําเป็ นต่อการดําเนินการทางด้านกฎหมาย
อะไรคือสิทธิของท่านในการเป็ นเจ้าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เมือมีกฎหมายหรื อกฏระเบียบทีใช้ได้อนุญาตไว้ (ถ้ามี) ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการสอบถามวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทังการแก้ไขหรื อเปลียนแปลงหรื อปรับปรุ งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็ นปั จจุบนั อนึง
สิ ทธิดงั กล่าวจะเกิดขึนได้เมือท่านสามารถระบุตวั ตนของท่านตามที บริ ษทั กําหนด

