นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(สําหรับบุคลากรของบริษัท)
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความ
รับผิดชอบของบริษัท เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“ประมวลผล”หรือ“การประมวลผล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้ง
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การประมวลผลข้อมูล ส่ว นบุคคลของท่า น รวมถึงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ระยะเวลา
ในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
และวิ ธี ก ารติ ด ต่ อ บริ ษั ท ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562
(“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. เพื่อป้องกันการนําข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่ติดต่อบริษัทในรูปแบบ
เอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในทางที่มิชอบ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย
จํากัด (มหาชน) จึงจํากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและได้รับ
การอนุมัติเท่านั้น โดยจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่ติดต่อบริษัทในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกําหนดไว้
3. เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ข้อมูลรั่วไหลและป้องกันการนําข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
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คํานิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูล เกี่ย วกั บ บุ ค คลซึ่ง ทํ า ให้ส ามารถระบุ ตัว บุ ค คลนั้น ได้ ไม่ว่า ทางตรง หรือทางอ้ อ ม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
หมายถึง ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ ในมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคล และฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น รวมถึงข้อมูล
บุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกัน
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลําดับรองที่อาศัย
อํานาจพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการตราขึ้น และตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
การประมวลผล
หมายถึง การดําเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก ทําสําเนา จัดระบบ ทํา
โครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ
ทําลาย โดยประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการประกอบกัน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามคําสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
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บริษัท
หมายถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บุคลากรของบริษัท
หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูส้ มัครงาน
หมายถึง ผู้สมัครงานเพื่อเป็นพนักงานประจํา พนักงานตามสัญญา พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงาน
ของผู้ให้บริการจัดหางาน (outsource) ดําเนินการโดยผู้สมัครเองหรือเป็นการรับสมัครงานภายใน
บริษัทหรือผ่า นระบบออนไลน์ ข องบริ ษั ท (หากมี) หรือผ่า นการแนะนํา ของบุ ค คล หรือผ่า นการ
ดําเนินการของผู้ให้บริการจัดหางาน
รูปแบบเอกสาร
หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทําให้ปรากฏความหมาย ด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผน
แบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่น อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. เพื่อป้องกันการนําข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือผู้สมัครงาน ผู้ใช้งาน

รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ติดต่อบริษัทในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในทางที่มิ
ชอบ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จึงจํากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและได้รับการอนุมัติเท่านั้น โดยจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่ติดต่อ
บริษัทในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกําหนดไว้
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3. เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ข้อมูลรั่วไหลและป้องกันการนําข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
1. นโยบายฉบับนี้ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือผู้สมัครงาน ผู้ใช้งานรวมทั้งบุคคลภายนอกที่
ติดต่อบริษัท
2. นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทในปัจจุบันและที่อาจ
มีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลโดยบริษัท พนักงาน ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ผู้ให้บริการของบริษัท
รวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท ภายใต้
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัท
3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ดังต่อไปนี้
1. กรณีผู้สมัครงาน
1.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หรือรายละเอียดของสถานที่ติดต่ออื่น เพศ อายุ
สั ญ ชาติ สถานภาพการสมรส วั น เดื อ นปี เ กิ ด รายละเอี ย ดบั ญ ชี ธ นาคาร เลขที่ ห นั ง สื อ เดิ น ทาง
บัตรประจําตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่าน และภาพถ่าย เป็นต้น
1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละประวั ติ ก ารทํ า งานของท่ า น เช่ น ประกาศนี ย บั ต รจากโรงเรี ย น/
มหาวิทยาลัย ประวัติการเรียน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา ใบอนุญาตประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ หนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิง
1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น โดยบริษัทจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเหล่านี้ต่อเมื่อท่านได้ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้ว โดย
บริษัทจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเหล่านี้เพื่อพิจารณาประกอบการเข้า
ทําสัญญา และประเมินความพร้อมในการเข้าทํางานของท่าน
1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และบุคคลที่ติดต่อได้ เป็นต้น
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2. กรณีบคุ ลากรของบริษัท
หากท่านได้รับพิจารณาและเข้าทําสัญญาเป็นบุคลากรของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวม และประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครงาน และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของ
ท่านเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 รายละเอียดการทํางานพื้นฐาน เช่น หมายเลขพนักงาน ตําแหน่งงาน รายละเอียดของงาน สายการ
บังคับบัญชา ชั่วโมงการทํางาน ระเบียบและเงื่อนไขของการจ้างงาน เป็นต้น
2.2 ข้อมูลทั่วไปที่เก็บรวบรวมจากการปฏิบัติงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลการ
สัมภาษณ์งาน และหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังและควบคุมการเข้า-ออกอาคาร
และสถานที่ กล้องวงจรปิด เทปบันทึกและการบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ อีเมล และการบันทึก
ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเกี่ยวข้องกับการทํางานของท่านกับบริษัท เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าจ้าง เช่น รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของ
ท่าน ประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษียณอายุ/บํานาญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ข้อมูลทางภาษี และ
ข้อมูลของบุคคลภายนอกผู้ได้รับผลประโยชน์
2.4 ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการทํางาน รวมถึง การประเมิน ผลตอบรับ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับการทํางานหรือการร้องทุกข์ ประวัติวันหยุดประจําปี ประวัติการลาป่วยหรือขาดงาน หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในสถานประกอบการและความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบและการ
ประเมินความเสี่ยง
2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติสุขภาพ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการให้สวัสดิการแก่ท่าน เช่น
การทําประกันภัยสุขภาพ หรือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นเพื่ อ การเข้ า ทํ า สั ญ ญา
การประเมินความสามารถในการทํางาน การบริหารจัดการสวัสดิการ การปฏิบัติตามสัญญา หรือ การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท บริษัทอาจ
ไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้หรือให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มรูปแบบ
หรือท่านอาจไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้อย่างเหมาะสม หรืออาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายใด ๆ ที่บริษัทหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

5

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บ ริษัท (ซึ่งบุคคลภายนอกดัง กล่า ว
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้ค้ําประกัน สมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอ้างอิง) ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการขอความยินยอมหรือแจ้งนโยบายฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ : บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่บริษัทต้องขอเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง ประวัติการทํางาน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive
data) ได้แก่ ศาสนา สัญชาติ หรือ หมู่เลือด เป็นต้น บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่า ว จึงขอให้ท่า นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดํา เนิน การขีด ฆ่า หรือ ปิด ทึบ ข้อมูล ส่ว นบุคคลนั้น
ทั้งนี้ หากท่านมิได้ดําเนินการตามที่แจ้ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการถือเสมือนว่าบริษัท ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากใบสมัครงานทีท่ ่านกรอก หรือใบสมัครงานผ่านทาง
ระบบออนไลน์ของบริษัท หรือจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เป็นผู้ให้บริการงานด้านการสรรหาทรัพยากร
บุคคล หรือจากสถาบันการศึกษาใดๆ หรือจากที่ได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านต่อบริษัท เพือ่ การสมัครงาน
โดยทั่วไป บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน และในบางกรณีบริษัทอาจจําต้อง
เก็บ รวบรวมข้อมูล ส่ว นบุคคลของท่า นจากแหล่งอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น บุคคลที่แนะนํา ท่า นให้กับ บริษัท
บริษัทจัดหางาน โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น ๆ แล้วแต่กรณี

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
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สําหรับผู้สมัครงาน
1. เพื่อพิจารณาและดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการรับสมัครงาน เช่น การพิจารณาประวัติของ
ท่าน การสัมภาษณ์งาน การเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครงาน การประเมินความสามารถในการ
ทํางาน การจัดการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับบุคลากร
1. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเข้าทําสัญญา หรือการดําเนินการตามสัญญา เช่น เพื่อการพิจารณาข้อตกลง
เกี่ยวกับการจ้าง การเตรียมเอกสารเพื่อเข้าทําสัญญาจ้าง การเข้าทําสัญญาจ้างกับบริษัท รวมถึงการปฏิบัติ
ตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างระหว่างท่านกับบริษัท
2. เพื่อบริหารจัดการการทํางานและสวัสดิการให้แก่ท่านและ/หรือบุคคลภายนอก (หากมี) เช่น การประเมิน
ความสามารถในการทํา งาน การวัด /ประเมิน ผล การวิเ คราะห์และจัด อบรมเพื่อพัฒ นาศั กยภาพและ
ความสามารถในการทํางานของท่าน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท การตรวจสอบข้อมูลของ
ท่านตามกฎหมาย การจัดสวัสดิการ จัดทําบันทึกข้อมูลลูกจ้าง การทําประกันภัย ประวัติทางการแพทย์และ
แผนประกัน การวางแผนและการดําเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานและการฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การ
ย้ายงาน การมอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติงานที่อื่น และเพื่อปฏิบัติต ามกระบวนการ กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ รวมถึงการวางแผนกําลังคน ข้อกําหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผน
ค่าตอบแทน ข้อเสนอในอนาคต รางวัล บัญชีค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงาน
ภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการงานในการจ้างงานรายเดือนหรือรายวัน การติดต่อสื่อสารภายใน
การแจ้งการนัดหมายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก การประเมินใบสมัครงานสําหรับโอกาสในงานใหม่
และการตัดสินใจในการจ้างงาน รวมถึงการประเมินการเลื่อนตําแหน่ง ความสามารถในการทํางานของท่าน
การตรวจสอบโอกาสที่เท่าเทียมกัน
3. เพื่อการทําวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการทําวิจัยสถิติเกี่ยวกับการจ้างงาน การวัด/ประเมินผล หรือ
กระบวนการที่คล้ายคลึงที่เกี่ยวกับการจ้างงานและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ซึ่งรวมไปถึง
การทําแบบสํารวจ สถิติของรัฐบาล หรือการตอบแบบฟอร์มคําร้องใดๆ ของรัฐ
4. เพื่อดําเนินการตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
4.1 เพื่อการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้นโยบายภายในของบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติ
4.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สํารอง หรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล
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4.3 เพื่อการติด ตามพฤติกรรมของท่า น รวมถึงการตรวจสอบและสืบ สวนข้อร้องเรีย นเกี่ยวกับ ความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสม การกระทําความผิดทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
สืบสวนภายใน หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจ
4.4 เพื่อจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่าน พนักงานคนอื่น หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าออกบริเวณอาคาร
ของบริษัท
4.5 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท และเพื่อการทําธุรกรรมของบริษัท
5. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายใน หรือ
การตรวจสอบจากบุคคลภายนอก เพื่อดํา เนิน การให้เ ป็นไปตามข้อกํา หนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกําหนดขึ้นโดยหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประกันภัย ไม่ว่า
หน่วยงานใดก็ตาม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย หรือการให้ความช่วยเหลือ ให้ความ
ร่วมมือ การสืบสวนโดยบริษัท หรือในนามของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือโดยหน่วยงานรั ฐ หรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลอื่นๆ ในประเทศ และการดําเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และข้อกําหนดต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่นๆ ใน
ประเทศหรื อ เขตการปกครองใดๆ หรื อ การดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง โดยชอบด้ว ยกฎหมายของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
6. เพื่อการดําเนินการอื่นๆ ที่จําเป็น ซึ่งเกีย่ วข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้น
เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทํา
เป็นอย่างอื่น บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อวัต ถุป ระสงค์อื่น ใดนอกเหนือไปจากที่ร ะบุ ไว้ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลฉบับ นี้ หรือ
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้
1. ที่ปรึกษาภายในหรือภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาอื่นใดของบริษัทในเครือ เช่น ทนายความ
ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ
2. ผู้ให้บริการใด ๆ ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม หรือตัวแทนผู้ให้บริการใด ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้างต้น เช่น ระบบงานของฝ่ายบุคคลอื่น ๆ
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3. หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือ
หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดในประเทศที่บริษัทต้องเปิดเผย
ข้อมูลให้
3.1 ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศไทย
3.2 ตามข้อตกลง หรือนโยบายระหว่างบริษัท กับรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
4. บุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ ได้
5. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัท หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่น ๆ ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดังที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด โดยหากเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่ม
บริษัท บริษัทจะดําเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate
Rules) ที่ได้รับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ (หากมี)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษั ท จะเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไว้ เท่ า ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งเก็ บ เพื่ อ การดํ า เนิ น การให้ บ รรลุ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นตามที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท จะเก็ บ รั ก ษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่แสดงความจํานงสมัครงาน
2. ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานของบริษัท
3. เมื่อพ้น 5 ปี จากการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
แล้วแต่กรณี ยกเว้น กรณีที่กฏหมายกําหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น หรือมีความ
จําเป็นอื่นใดอันมิอาจก้าวล่วง
บริษัทจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทําการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น
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การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการเก็ บ รวบรวมและใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ก่ อ นวั น ที่
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดได้ที่
(https://www.viriyah.co.th)

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทและการใช้บังคับนโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
โดยบริษัทกํา หนดให้บุคลากรของบริษัทและผู้รับจ้า งภายนอกจะต้องปฏิบัติต ามมาตรฐานและนโยบายที่
เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการนําข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยอย่างน้อยมีมาตรการ ดังต่อไปนี้
1. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดหาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย
2. กําหนดสิทธิเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละ
เรื่องตามหน้าที่รับผิดชอบ ที่กําหนดไว้ในโครงสร้างของบริษัท
3. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุมการเข้าถึง
4. การกํา หนดหน้า ที่ค วามรับผิด ชอบของผู้ ใ ช้งาน (user responsibilities) เพื่อป้องกัน การเข้า ถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล
การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Incident
Management Procedure) โดยจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
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สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอน หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัท
2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสําเนา หรือขอให้เปิดเผย ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
โดยท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็น
การจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 24
(4) หรือ (5) แห่งพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายที่สําคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
4.2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
4.3 การประมวลผลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจําเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
5. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
6. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทไม่สามารถดําเนินการให้ได้ ท่านมีสิทธิขอบันทึกคําร้องขอของ
ท่านพร้อมเหตุผลในการดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
เรื่องเกีย่ วกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามความเหมาะสม และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
อย่างไรก็ดีในกรณีที่กฎหมายอนุญาต บริษัทอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามทีท่ ่านร้องขอตามความเหมาะสม
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เท่าที่กฎหมาย
อนุญาต หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบ และ/หรือจะขอความยินยอมจากท่าน (หากกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้รับความยินยอม)

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection officer)
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ :

เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ 0-2129-8872, 0-2129-8873
เวลาทําการ วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
E-MAIL: Compliance-DPO@viriyah.co.th
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