ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
(สาหรับผู้ใช้บริการ)
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวและควำม
รับผิดชอบของบริษัท เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิดเผย (“ประมวลผล”หรือ“กำรประมวลผล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ผู้ใช้บริกำร”) สำหรับกำรใช้งำนเว็บไซต์ หรือกำรบริกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรประกันภัยออนไลน์ กำรทำธุรกรรมออนไลน์ของบริษัท บริษัทจึงจัดทำประกำศควำมเป็นส่วนตัวสำหรับ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรฉบั บ นี้ ขึ้ น มำเพื่ อ แจ้ ง รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กำรประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ น รวมถึ ง
รำยละเอีย ดเกี่ย วกับ ระยะเวลำในกำรเก็บ รักษำข้อมูล ส่ ว นบุคคล กำรเปิดเผยข้อมูล ส่ ว นบุคคล สิ ทธิข อง
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีกำรติดต่อบริษัท ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
ประกำศควำมเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริกำร (Privacy Notice) ฉบับนี้ อธิบำยถึงกำรดำเนินกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และเพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงวัตถุประสงค์ ในกำรเก็บรวบรวม กำรใช้และ
เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่ำงๆ
ของท่ำน ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

คานิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
หมำยถึง ข้อมูล เกี่ย วกั บ บุ ค คลซึ่ง ท ำให้ ส ำมำรถระบุ ตัว บุ ค คลนั้น ได้ ไม่ว่ำทำงตรง หรือทำงอ้ อ ม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
หมำยถึง ข้อมูลตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 26 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
และฉบับปรับปรุงแก้ไขตำมที่จะมีกำรแก้ไขเป็นครำว ๆ กฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น รวมถึง
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำง
เพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
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พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หมำยถึง พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง กฎหมำยลำดับรองที่อำศัย
อำนำจ พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรตรำขึ้น และตำมที่มีกำรแก้ไขเป็นครั้งครำว
การประมวลผล
หมำยถึง กำรดำเนินกำรใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม บันทึก ทำสำเนำ จัดระบบ ทำ
โครงสร้ำง เก็บรักษำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้ำด้วยกัน ลบ
ทำลำย โดยประกำรใดประกำรหนึ่งหรือหลำยประกำรประกอบกัน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมคำสั่ง หรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท
หมำยถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ผู้ใช้บริการ
หมำยถึง บุคคลใดก็ตำมที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้ควำมสนใจ ประกันภัยออนไลน์ ซื้อประกันภัยออนไลน์
จำกเว็บไซต์ หรือกำรบริกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรมออนไลน์
ประกันภัยออนไลน์
หมำยถึง เว็บไซต์ https://www.viriyah.co.th https://www.viriyah.com และ
https://vstore.viriyah.com ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ำยประกันภัยออนไลน์ และส่งเสริมกำร
ขำยสินค้ำของบริษัท ตลอดจนเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบริษัท กับผู้ใช้บริกำรและ
ผู้สนใจทั่วไป
เว็บไซต์
หมำยถึง เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งให้บริกำรโดยบริษัท ที่ติดตั้งหรือให้บริกำรบนเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
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ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
หมำยถึง กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ที่มีจำหน่ำยออนไลน์ บนเว็บไซต์
https://www.viriyah.co.th https://www.viriyah.com และ https://vstore.viriyah.com
เบี้ยประกันภัย
หมำยถึง รำคำของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ระบุบนเว็บไซต์ เป็นสกุลเงินของประเทศไทย (บำท) และ
รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ บริษัทจะแจ้งรำคำที่ต้องชำระค่ำเบี้ย
ประกันภัย เมื่อท่ำนทำกำรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย

การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในกำรบริกำรต่ำงๆที่เกี่ย วข้องกับกำรทำธุรกรรมออนไลน์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่ำนสมัครเพื่อเข้ำใช้บริกำร ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือเมื่อท่ำนได้รับกำรบริกำร
หรือได้ใช้บริกำรใดจำกบริษัทตำมวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทที่กำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
เมื่อท่ำนเข้ำเยี่ยมชม และ/หรือ ซื้อประกันภัยออนไลน์ หรือเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
รวมทั้งกำรเข้ำเป็นสมำชิกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ - นำมสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถำนภำพ เพศ ที่อยู่ ข้อมูลตำมที่ระบุใ นบั ตร
ประจำตัวประชำชน หนังสือเดินทำง Facebook ID , Line ID ประวัติกำรสนทนำ
1.2 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทำงติดต่อในโซเชียลมีเดีย สถำนที่ทำงำน
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับงำนของท่ำน เช่น อำชีพ ตำแหน่ง ประสบกำรณ์กำรทำงำน
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ/หรือ กำรให้บริกำร เช่น ข้อมูลตำมใบคำขอ
เอำประกันภัย ประวัติกำรซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประวัติกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ข้อร้องเรียน
1.5 ข้อมูลกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนและกำรเกิดอุบัติเหตุทั้งที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังกำรรับประกันภัย
ของท่ำน
1.6 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรเงิ น เช่ น หมำยเลขบั ญ ชี ธ นำคำร ข้ อ มู ล บั ต รเครดิ ต /เดบิ ต ข้ อ มู ล รำยได้
สิทธิประโยชน์ที่ท่ำนได้รับ ประวัติกำรจ่ำยเงิน รำยได้
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1.7 ข้ อ มู ล ทำงเทคนิ ค และกิ จ กรรมส่ ว นบุ ค คล/ลั ก ษณะกำรใช้ ง ำนที่ ท่ ำ นชอบ เมื่ อ ท่ ำ นใช้ เ ว็ บ ไซต์
แอปพลิเคชันของบริษัท และอำจรวมถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของ ผู้ให้บริกำรอื่น เช่น ชื่อ
เรี ย กตัว ตนเฉพำะของลู ก ค้ ำที่ ใช้ บ นแพลตฟอร์ มสื่ อสั ง คมออนไลน์ IP Address คุกกี้ (Cookies)
ประเภทและเวอร์ ชั่ น ของเบรำว์ เ ซอร์ กำรตั้ ง ค่ ำ เขตเวลำ ประเภทของปลั๊ ก อิ น ในเบรำว์ เ ซอร์
ระบบปฏิบัติกำรและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ (User Profile) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลเครือข่ำยไร้สำยและข้อมูลครือข่ำยทั่วไป
1.8 ข้อมูลที่ท่ำนได้ให้ไว้เมื่อท่ำนติดต่อบริษัท หรือบริษัทดูแลให้บริกำรหลังกำรขำย กำรทำวิจัยและกำร
สัมภำษณ์
1.9 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่ำนยินยอมนำส่งให้แก่บริษัท เช่น บทควำม รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะ และ
ข้อมูลอื่นใดที่ถือว่ำเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เฉพำะเท่ำที่จำเป็น
และจะดำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอและได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง จำกเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเท่ำนั้น เว้นแต่กฎหมำยจะกำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้เป็นกำรเฉพำะ

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอำจมีกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เพื่อให้ท่ำนได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ท่ำน เฉพำะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งเก็ บ รวบรวมและใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอ่ อ นไหว (sensitive personal data)
ของท่ำน ได้แก่ ข้อมูลศำสนำ ข้อมูลสุขภำพหรือกรุ๊ปเลือด ประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น
2. กรณีท่ำนเป็นผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ซึ่งต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำ
มำรดำ ผู้ปกครอง ผู้อนุบำล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่เป็นกรณีที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกำหนดให้สำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม)
3. กำรเก็บรวบรวมจำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลทรำบโดยไม่ชักช้ำ แต่ต้องไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วันที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลจำกแหล่งดังกล่ำว รวมถึงจะดำเนินกำรขอควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค คล
ดังกล่ำวจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมหรือแจ้งเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนด
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4. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมีมำตรฐำนในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สำมำรถดำเนินกำร
ได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม)
ข้อสงวนสิทธิ : บริษัทขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ ในกรณีที่บริษัทต้องขอเอกสำรระบุตัวตน เช่น บัตรประชำชน
หนังสือเดินทำง ประวัติกำรทำงำน หรือเอกสำรอื่นใด ซึ่งอำจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (sensitive
data) ได้แก่ ศำสนำ สัญชำติ หรือ หมู่เลือด เป็นต้น บริษัทไม่มี ควำมประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่ำว จึงขอให้ท่ำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินกำรขีดฆ่ำ หรือ ปิดทึบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำม
อ่อนไหวนั้น ทั้งนี้ หำกท่ำนมิได้ดำเนินกำรตำมที่แจ้ง บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรถือเสมือนว่ำบริษัท ไม่ได้มีกำร
จัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมแหล่งที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรกรอกข้อมูล
ส่ ว นบุ คคลผ่ำนแบบฟอร์มกำรใช้บ ริกำรทั้งในรูปแบบออนไลน์ต่ำงๆ หรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ติดต่อสื่อสำรกับบริษัท ผ่ำนช่องทำงที่กำหนด
2. การเก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันตำม
สัญญำให้บริกำร เช่น กำรติดตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรของบริษัท ด้วยกำรใช้
คุกกี้ (Cookies) หรือจำกซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
3. การยืนยันตัวตน กรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะทำธุรกรรมหรือยื่นคำร้องขอใดๆ ต่อบริษัท
รวมถึงกำรยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตอล (NDID)

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการเข้าทาสัญญาประกันภัย หรือการดาเนินการตามสัญญา
1.1 เพื่อเสนอขำย ขำย จัดให้ บริหำรจัดกำร
1.2 เพื่อปฏิบัติตำมขั้นตอนกระบวนกำร จัดกำร ทำให้แล้วเสร็จ
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2. เพื่อดาเนินการตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
2.1 เพื่อกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประกันภัยของบริษัท
2.2 เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรกับท่ำน
2.3 เพื่อกำรป้องกันกำรฉ้อฉลและกำรฉ้อโกง
2.4 เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงของบริษัท
2.5 เพื่อกำรให้บริกำรช่องทำงกำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
2.6 เพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
2.7 เพื่อพัฒนำกำรผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของบริษัท
2.8 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริกำรหลังกำรขำยแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
2.9 เพื่อกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรขำย
2.10 เพื่อกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของบริษัท
3. เพื่อการวิเคราะห์และจัดทาสถิติ
4. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
4.1 เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษัท
4.2 เพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบำยที่ใช้บังคับ
ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงำนกำกับดูแลของรัฐ
4.3 เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรบังคับใช้กฎหมำย หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือ ให้ควำมร่วมมือ กำรสืบสวน
โดยบริษัทหรือในนำมของบริษัท
4.4 เพื่อสนับสนุนกำรกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
4.5 เพื่อกำรดำเนินกำรอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใดๆ ข้ำงต้น เว้นแต่กฎหมำยและ
กฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอนุญำตให้กระทำเป็นอย่ำงอื่น บริษัท
จะแจ้งและขอควำมยินยอมจำกท่ำน
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ข้ำงต้น บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลต่ำง ๆ
ตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี้ โดยบริษัทจะดำเนินใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บุคคลที่เป็นคู่ค้ำ พันธมิตรของบริษัท หรือบุคคลภำยนอก
ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบกลุ่ม
บุคคลผู้ดำเนินกำรเชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง
บุคลำกรและคู่ค้ำของบริษัทไม่ว่ำรำยใดก็ตำม
ผู้ให้บริกำรก่อนรับกำรประกันภัย
ผู้ให้บริกำรเพื่อชดใช้สินไหมทดแทน
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยรำยอื่น ๆ
สมำคมหรือสมำพันธ์ในภำคธุรกิจประกันภัย
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย
9.1 ตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยและ/ หรือตำมหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบในประเทศไทย และอำจ
รวมถึงหน่วยงำนของรัฐในประเทศที่กลุ่มบริษัทตั้งอยู่
9.2 ตำมข้อตกลง หรือนโยบำยระหว่ำงบริษัทในกลุ่มบริษัท กับรัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
10. บริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัท
11. ผู้ให้คำปรึกษำของบริษัท
12. บุคคลหรือหน่วยงำนใด ๆ ที่ท่ำนให้ควำมยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือ
หน่วยงำนนั้น ๆ ได้
13. ผู้เข้ำทำธุรกรรม หรือจะเข้ำทำธุรกรรมกับบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรซื้อหรือขำย หรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเสนอซื้อหรือเสนอขำยของกิจกำรของบริษัท (หำกมี)
14. บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ
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การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัท หรืออำจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือ
หน่วยงำนใด ๆ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ซึ่งอำจมีที่ตั้งหรืออำจให้บริกำรอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน จะถูกโอนไปยังสถำนที่อื่น ๆ ตำมเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดั ง ที่ พ.ร.บ.คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก ำหนด โดยหำกเป็ น กำรโอนข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นระหว่ ำ ง
กลุ่มบริษัท บริษัทจะดำเนินกำรตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภำยในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate
Rules) ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร (หำกมี)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษั ท จะเก็ บ รั ก ษำข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นไว้ เท่ ำ ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งเก็ บ เพื่ อ กำรด ำเนิ น กำรให้ บ รรลุ ต ำม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นตำมที่ ร ะบุ ข้ ำ งต้ น ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท จะเก็ บ รั ก ษำ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นไม่ เ กิ น 10 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ท่ ำ นสิ้ น สุ ด ควำมสั ม พั น ธ์ หรื อ กำรติ ด ต่ อ ครั้ ง สุ ด ท้ ำ ย
กับบริษัท บริษัทอำจเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนำนกว่ำที่กำหนด หำกกฎหมำยอนุญำตหรือกำหนด
ไว้เป็นหน้ำที่ของบริษัท
บริษัทจะมีกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสม เพื่อทำกำรลบหรือทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวท่ำน ตำมระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นกำรเก็ บ รวบรวมและใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ก่ อ นวั น ที่
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มีผลใช้บังคับต่อไปตำมวัตถุประสงค์เดิม หำกท่ำนไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวต่อไป ท่ำนสำมำรถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนควำมยินยอมของท่ำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนดได้ที่
(https://www.viriyah.co.th)

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีกำรใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริษัทและกำรใช้บังคับอย่ำงเข้มงวด ในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำรหัสข้อมูล และมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล โดย
บริษัทกำหนดให้บุคลำกรของบริษัทและผู้รับจ้ำงภำยนอกจะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำน นโยบำยและประกำศ
ควำมเป็ น ส่ ว นบุ ค คลของบริ ษั ท ที่ เ หมำะสม รวมถึ ง จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรดู แ ลรั ก ษำข้ อ มู ล และมี ม ำตรกำรที่
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เหมำะสมในกำรใช้หรือกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อดำเนินกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรรั่วไหลของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต โดยอย่ำงน้อยมีมำตรกำร ดังต่อไปนี้
1. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดหำอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
2. กาหนดสิทธิเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละ
เรื่องของหน้ำที่รับผิดชอบ ที่บริษัทกำหนดไว้ตำมโครงสร้ำงของบริษัท
3. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึง
4. การกาหนดหน้า ที่ค วามรั บผิด ชอบของผู้ใ ช้งาน (user responsibilities) เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลักลอบทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล
กำรลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Incident
Management Procedure) โดยจัดให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ำยโอนข้ อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่อที่ใช้ในกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สำมำรถระบุและจัดกำรกับเหตุกำรณ์ผิดปกติที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่ำงทันท่วงที
การบันทึกผู้ชมเว็บไซต์(Log Files)
Log Files หมำยถึง ไฟล์ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรคอมพิวเตอร์ แสดง
ถึงแหล่งกำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง เวลำ วันที่ ปริมำณ ระยะเวลำ ชนิดของบริกำร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทมีระบบในกำรจัดเก็บบันทึกกำรเข้ำออกเว็บไซต์ กำรรับส่งอีเมลโดย
อัตโนมัติ ที่ส ำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล ดังกล่ ำวกับข้อมูล ที่ระบุตัว บุคคลได้ เช่น หมำยเลขไอพี (IP Address)
เว็บไซต์ที่เข้ำออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบรำวเซอร์ (Browser) ฯลฯ
การใช้งานคุกกี้ (Cookies)
“คุกกี”้ (Cookies) คือ ข้อมูลขนำดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบรำวเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแล็ปท๊อป
อุปกรณ์แท๊บเล็ต หรือสมำร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้งำนโดยอัตโนมัติ (หำกไม่ประสงค์ให้คุกกี้เข้ำมำ
ในบรำวเซอร์ของผู้ใช้งำน สำมำรถสั่งให้บรำวเซอร์ปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้) ซึ่งคุกกี้ไม่ใช่โปรแกรม ไม่ใช่ไวรัส และไม่
สำมำรถส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำนได้ บริษัทใช้คุกกี้เพื่อทรำบว่ำใครกำลังเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อ
เก็บสถิติในทำงภูมิศำสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งำน สถิตินี้ทำให้บริษัทสำมำรถปรับเปลี่ยนและสร้ำงรูปแบบ
เนื้อหำได้ตรงกับเรื่องที่ผู้ใช้งำนสนใจรวมไปถึงผู้ใช้งำนอื่นๆ ที่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์
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สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสิทธิดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอน หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตควำมยินยอมของท่ำนที่ได้ให้ไว้กับบริษัท
2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสาเนา หรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่ำนโดย
ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมเนื่องจำกเป็นกำร
จำเป็นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย ตำมมำตรำ 24 (4) หรือ
(5) แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ บริษัทสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยที่
สำคัญยิ่งกว่ำ หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
4.2 กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง
4.3 กำรประมวลผลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือ
สถิติ เว้นแต่เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัท
5. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทาลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
6. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่ำน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และ
ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หำกบริษัทไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ได้ ท่ำนมีสิทธิขอบันทึกคำร้องขอของท่ำน
พร้อมเหตุผลในกำรดำเนินกำรได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
เรื่องเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตำมขั้นตอนที่กฎหมำยกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธที่จะดำเนินกำรตำมคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนตำมควำมเหมำะสม และตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
อย่ำงไรก็ดีในกรณีที่กฎหมำยอนุญำต บริษัท อำจมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมสิทธิของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมที่ท่ำนร้องขอตำมควำมเหมำะสม
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนประกำศฉบับนี้ เท่ำที่กฎหมำย
อนุญำต หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญของประกำศฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งกำรแก้ไข กำรเปลี่ยนแปลง
กำรปรับปรุง หรือกำรปรับเปลี่ยนประกำศให้ท่ำนทรำบ และ/หรือจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน (หำกกฎหมำย
กำหนดให้ต้องได้รับควำมยินยอม)

ช่องทางการติดต่อ
หำกท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหำส่วนใด ๆ ในประกำศควำมเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริกำร (Privacy Notice)
ฉบับนี้ หรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน หรือต้องกำรใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน กรุณำติดต่อ เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
(Data Protection officer)
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
ฝ่ำยกำกับกำรปฏิบัติงำน
ที่อยู่ :

เลขที่ 121/28, 121/65 อำคำรอำร์เอสทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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