นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและ
การรักษาความลับสําหรับขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล
จึงไดจัดทํานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ เพื่อคุมครองสิทธิความเป2นสวนตัวของเจาของขอมูล
สวนบุคคลและการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ตั้งแตการเก็บรวบรวม ใช เป5ดเผย ขอมูลสวน
บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่อยูในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส7ของบริษัท ซึ่ ง
หมายถึง เว็บไซต7ของบริษัท เว็บไซต7 V-store เว็บไซต7 e-Agency การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคอมพิวเตอร7
ผานระบบอินเทอร7เน็ต (Web Services) แอปพลิเคชัน การบริการ เครื่องมือ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
วัตถุประสงค%
1. เพื่อปLองกันการนําขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือบุคคลที่ติดตอบริษัทในรูปแบบ
เอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส7 ไปใชในทางที่มิชอบ หรือมีการลวงละเมิดสิทธิความเป2นสวนตัว
ของขอมูลสวนบุคคล กอใหเกิดความเสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย
จํากัด (มหาชน) จึงจํากัดสิทธิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายและไดรับ
การอนุมัติเทานั้น โดยจะเก็บรวบรวม ใช เป5ดเผย ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เพื่อคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของเจาของขอมูล สวนบุคคลและบุคคลที่ติ ดตอบริษัทในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบขอมู ล
อิเล็กทรอนิกส7 ตามที่กฎหมายกําหนดไว
2. เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลมิใหขอมูลรั่วไหลและปLองกันการนําขอมูลดังกลาว
ไปใชโดยมีเจตนาที่ไมสุจริตหรือโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งเป2นไปตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
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ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
1. นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของบริษัทตอขอมูลสวนบุคคลที่
ไดรับหรือจัดเก็บรวบรวม ใช เป5ดเผย จากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ทํา
ใหสามารถระบุไดถึงตัวตนของบุคคล เชน ชื่อ สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู หมายเลขโทรศัพท7 หรือที่อยู ทางไปรษณีย7อิเล็กทรอนิกส7 (e-mail
address) ฯลฯ และมิใชขอมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได
2. นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลใช
บังคับกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และคูคา
หรือคูสัญญาของบริษัท
คํานิยาม
ขอมูลสวนบุคคล
หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรง หรือทางออม
แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
เจาของขอมูลสวนบุคคล
หมายความวา บุคคลซึ่งเป2นเจาของขอมูลสวนบุคคล
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช
หรือเป5ดเผยขอมูลสวนบุคคล
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ เป5ดเผย
ขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่ง หรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
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รูปแบบเอกสาร
หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมาย ดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือ
แผนแบบอยางอื่น จะเป2นโดยวิธีพิมพ7ถายภาพ หรือวิธีอื่น อันเป2นหลักฐานแหงความหมายนั้น
รูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส%
หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 เชน
วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส7 โทรเลข โทรพิมพ7 หรือโทรสาร
วัตถุประสงค%ของการเก็บรวบรวม การใช และการเป.ดเผยขอมูลสวนบุคคลของบริษัท
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และคูคาหรือ
คูสัญญาของบริษัท มีความจําเป2นตองเก็บรวบรวม ใช และเป5ดเผยขอมูลสวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค7
ดังตอไปนี้
1. การปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย การประกันภัยรวม การประกันภัยตอ และการประกันภัยตอชวง
2. การสํารวจภัย การประเมินความเสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
3. การดําเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาประกันภัย
4. การดําเนินการทางกฎหมาย กรณีตองรับผิดตอบุคคลภายนอกหรือรับชวงสิทธิเรียกรองกับ
บุคคลภายนอก
5. การจัดทําสถิติ เพื่อประโยชน7ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยง
6. การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
7. การดําเนินการเพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการของบริษัทประกันภัย
8. การบริหารจัดการดานบุคลากรของบริษัท
9. การวิเคราะห7และวิจัยทางการตลาด การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ7และการบริการของบริษัท
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การเป.ดเผยขอมูลสวนบุคคล
บริษัท อาจมีความจําเป2นตองสงขอมูลสวนบุคคลใหกับบุคคลภายนอก ดังตอไปนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน7ในการกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย
2. หนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ ตามกฎหมาย เชน สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรมสรรพากร เป2นตน
3. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ/หรือ หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อประโยชน7ในการจัดทําสถิติ
และคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
4. บริษัทประกันภัยตอ และ/หรือ บริษัทประกันภัยรวม
5. สถาบันการเงิน หรือผูใหบริการทางการเงินที่เกี่ยวของกับการรับชําระเงินและการจายเงิน
6. ผูใหบริการ ซึ่งบริษัทไดมอบหมายใหดําเนินการแทนบริษัท ในเรื่องการรับประกันภัย การสํารวจภัย
การชดใชคาสินไหมทดแทน การดําเนินการทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี และการดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
7. การโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศของบริษัท ประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลตองมี มาตรฐานการ
คุมครองขอมู ล สวนบุคคลที่ เพี ย งพอ และตองเป2 น ไปตามวัต ถุ ประสงค7การเก็ บรวบรวม ใช เป5 ดเผย
ตามขางตน
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การเก็บรวบรวม การใช และการเป.ดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด
1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด
บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเป2นในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต
วัตถุประสงค7อันชอบดวยกฎหมาย และตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตองแจงใหเจาของขอมูลทราบและ
ขอความยินยอมกอนเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลเหลานั้นไวเป2นความลับ
2. การใชและการเป.ดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด
บริษัทจะไมใชหรือเป5ดเผยขอมูลสวนบุคคล ที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค7ของการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคล และจะไมนําขอมูลสวนบุคคลไปจําหนาย จายโอน หรือเผยแพรใหบุคคลภายนอก
ไดรับทราบ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล ยกเวนเป2นการเป5ดเผยขอมูล ตามที่
กฎหมายกําหนดใหกระทําได หรือตามที่กําหนดไวในนโยบายเรื่องการเป5ดเผยเกี่ยวกับการดําเนินงาน
แนวปฎิบัติและแนวนโยบายที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
บริษัท มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม รวมถึงการสราง
จิตสํานึกในการรับผิดชอบดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหบุคลากรของ
บริษัทปฏิบัติตามอยางเครงครัด และปLองกันมิใหขอมูลสูญหาย การเขาถึง ทําลาย ใช ดัดแปลง แกไข
หรื อเป5 ด เผยขอมู ล สวนบุ คคลโดยไมไดรั บ อนุ ญ าต รวมทั้ ง มี การทบทวนมาตรการรั กษาความมั่ น คง
ปลอดภัยเมื่อมีความจําเป2นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่เหมาะสม
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สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิ
ดังนี้
1. สิทธิในการขอเขาถึง หรือขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือขอใหเป5ดเผย
ถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล
2. สิทธิในการขอใหบริษัทดําเนินการเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ถูกตอง สมบูรณ7
และเป2นปcจจุบัน
3. สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุ คคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลจากบริ ษัท รวมทั้งสิทธิในการขอให
บริษัทสงหรือโอน ขอมูลสวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น หรือขอรับขอมูลสวนบุคคลที่
บริษัทสงหรือ โอนไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถ
ทําได
4. สิทธิ ในการคัด คานการเก็บรวบรวม ใช หรือเป5 ดเผยขอมูล สวนบุคคลของเจาของขอมู ลสวนบุ คคล
เมื่อใดก็ได ตามหลักเกณฑ7ที่กฎหมายกําหนด
5. สิทธิในการขอใหบริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลเป2นขอมูลที่ไมสามารถระบุ ตัวบุคคล
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลได ตามหลักเกณฑ7ที่กฎหมายกําหนด
6. สิทธิในการขอใหบริษัทระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามหลักเกณฑ7ที่
กฎหมายกําหนด
7. สิทธิในการรองเรียน ในกรณีที่บริษัทรวมทั้งลูกจางหรือผูรับ จางของบริษัทฝeาฝfนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ สิทธิตามขอ 1 – ขอ 7 ขางตน บริษัทอาจปฏิเสธคําขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดตาม
ที่กฎหมายกําหนด และตามคําสั่งศาล
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ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลเป2นเวลา 10 ปi นับแตวันสิ้นสุดสัญญา
ประกันภัย หรือนับแตวันที่อนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ทั้งนี้
เวนแตมีกฎหมายกําหนดใหบริษัทจัดเก็บขอมูลไวนานกวาระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว
การเป.ดเผยเกี่ยวกับการดําเนินการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
บริษัทจะเป5ดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ผานทางเว็บไซต7ของบริษัท โดย
ครอบคลุมถึงเว็บไซต7ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต7 หรือแอปพลิเคชันตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกส7
ของบริษัท ซึ่งจะตองมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลเชนกัน
การบันทึกผูชมเว็บไซต%(Log Files)
Log Files หมายถึง ไฟล7ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร7เป2นขอมูลที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสารคอมพิวเตอร7
แสดงถึ งแหลงกํ าเนิ ด ตนทาง ปลายทาง เวลา วั นที่ ปริ มาณ ระยะเวลา ชนิ ดของบริการ หรืออื่ นๆ ที่
เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร7 บริษัทมีระบบในการจัดเก็บบันทึกการเขาออกเว็บไซต7
การรับสงอีเมลโดยอัตโนมัติ ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวกับขอมูลที่ระบุตัวบุคคลได เชน หมายเลข
ไอพี (IP Address) เว็บไซต7ที่เขาออกกอนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร7 (Browser) ฯลฯ
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การใชงานคุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” (Cookies) คือ ขอมูลขนาดเล็กที่จะถูกสงไปเก็บไวในบราวเซอร7ของเครื่องคอมพิวเตอร7 เครื่อง
แล็ปทtอป อุปกรณ7แทtบเล็ต หรือสมาร7ทโฟน หรืออุปกรณ7อื่นๆ ของผูใชงานโดยอัตโนมัติ (หากไมประสงค7
ใหคุกกี้เขามาในบราวเซอร7ของผูใชงาน สามารถสั่งใหบราวเซอร7ปฏิเสธไฟล7คุกกี้ได) ซึ่งคุกกี้ไมใชโปรแกรม
ไมใชไวรัส และไมสามารถสงไวรัสไปยังคอมพิวเตอร7ของผูใชงานได บริษัทใชคุกกี้เพื่อทราบวาใครกําลังเขา
เยี่ยมชมเว็บไซต7 เพื่อเก็บสถิติในทางภูมิศาสตร7และขอมูลที่เกี่ยวกับผูใชงาน สถิตินี้ทําใหบริษัทสามารถ
ปรับเปลี่ยนและสรางรูปแบบเนื้อหาไดตรงกับเรื่องที่ผูใชงานสนใจรวมไปถึงผูใชงานอื่นๆ ที่เขามาเยี่ยมชม
เว็บไซต7
ชองทางการติดตอบริษัท
ฝeายกํากับการปฏิบัติงาน ชั้น 39 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร7เอสทาวเวอร7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท7: 0-2129-8871 – 8873 E-MAIL: compliance@viriyah.co.th

การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ใหสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชในปcจจุบันและทันสมัยอยางสม่ําเสมอ โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทจะนําไปปรับปรุงและแสดงอยูบนเว็บไซต7ของบริษัท
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