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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

(ส าหรบัคู่คา้ ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ) 
 

บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  ตระหนักดีถึงสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวและควำม

รับผิดชอบของบริษัท เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิดเผย (“ประมวลผล”หรือ“กำรประมวลผล”)

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  บริษัทจึงได้จัดท ำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นมำเพ่ือแจ้ง

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลำ            

ในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล             

และวิธีกำรติดต่อบริษัท ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                        

(“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)   

                 

วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลตำมตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

2. เพ่ือป้องกันกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่ติดต่อบริษัทในรูปแบบ

เอกสำร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในทำงที่มิชอบ หรือมีกำรล่วงละเมิดสิทธิควำมเป็นส่วนตัว

ของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อให้เกิดควำมเสียหำยให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย 

จ ำกัด  (มหำชน) จึงจ ำกัดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพำะบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและได้รับ

กำรอนุมัติเท่ำนั้น โดยจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่ติดต่อบริษัทในรูปแบบเอกสำร และรูปแบบข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้  

3. เพ่ือรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ข้อมูลรั่วไหลและป้องกันกำรน ำข้อมูลดังกล่ำว 

ไปใช้โดยมีเจตนำที่ไม่สุจริตหรือโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท 
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ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้ 
 

1. นโยบำยฉบับนี้ใช้กับคู่ค้ำ ตัวแทนและนำยหน้ำประกันวินำศภัย  

2. นโยบำยฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทในปัจจุบันและที่อำจ

มีในอนำคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลโดยบริษัท พนักงำน ลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง ผู้ให้บริกำรของบริษัท 

รวมถึงคู่สัญญำหรือบุคคลภำยนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของบริษัท ภำยใต้

ผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของบริษัท 

3. นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 

ค านิยาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

 หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรง หรือทำงอ้อม 

     แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

หมำยถึง ข้อมูลตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 26 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับ

ปรับปรุงแก้ไขตำมที่จะมีกำรแก้ไขเป็นครำวๆ กฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอ่ืน รวมถึงข้อมูล

บุคคลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ 

ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ 

หรือข้อมูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกัน 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  หมำยถึง พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมำยล ำดับรองที่อำศัย

อ ำนำจพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรตรำขึ้น และตำมที่มีกำรแก้ไขเป็นครั้งครำว 

การประมวลผล 

หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม บันทึก ท ำส ำเนำ จัดระบบ ท ำ

โครงสร้ำง เก็บรักษำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้ำด้วยกัน ลบ 

ท ำลำย โดยประกำรใดประกำรหนึ่งหรือหลำยประกำรประกอบกัน 
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

 หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

 หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตำมค ำสั่ง หรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท 

หมำยถึง บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

รูปแบบเอกสาร  

 หมำยถึง กระดำษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งได้ท ำให้ปรำกฏควำมหมำย ด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผน

แบบอย่ำงอ่ืน จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ำยภำพ หรือวิธีอ่ืน อันเป็นหลักฐำนแห่งควำมหมำยนั้น 

รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

 หมำยควำมว่ำ ข้อควำมที่ได้สร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือประมวลผลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

 วิธีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสำร 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอำจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน ดังต่อไปนี้ 

1.  กรณีที่ท่านด าเนินการในนามของตนเอง  

1.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์

บ้ำนหรือมือถือ หรือรำยละเอียดกำรติดต่ออ่ืนๆ เพศ สัญชำติ สถำนภำพกำรสมรส วันเกิด เลขที่

หนังสือเดินทำง/บัตรประจ ำตัวประชำชน  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการท างานของท่าน เช่น คุณวุฒิกำรศึกษำจำกโรงเรียนหรือ

มหำวิทยำลัย รวมถึงหนังสือรับรองและหนังสืออ้ำงอิงจำกสถำบันกำรศึกษำ  
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1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานของท่าน เช่น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลกำรสัมภำษณ์งำน และหลักฐำนหรือ

หนังสืออ้ำงอิงต่ำงๆ ฯลฯ  

1.4 รายละเอียดการท างานพื้นฐาน เช่น รำยละเอียดสถำนที่ท ำงำนของท่ำน หมำยเลขใบอนุญำตตัวแทน

ประกันวินำศภัย/นำยหน้ำประกันวินำศภัย รำยละเอียดหน่วยงำนต้นสังกัด ต ำแหน่ง สำยกำรบังคับ

บัญชำ และข้อตกลงและเงื่อนไขของกำรเป็นตัวแทน/นำยหน้ำประกันวินำศภัย  

1.5 ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน รวมถึง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำงวัลที่เคยได้รับ 

ประวัติกำรถูกร้องเรียน บันทึกกำรสอบสวน กำรถูกพักสัญญำตัวแทน/นำยหน้ำประกันวินำศภัย และ

โทษทำงวินัย รวมถึงกำรตรวจสอบและกำรประเมินควำมเสี่ยง   

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน  เช่น รำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำบ ำเหน็จ และ/หรือ

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ท่ำนได้รับ เลขบัญชีธนำคำร  

1.7 ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย การฟอกเงิน หรือกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ผู้ก่อกำรร้ำย 

 

2. กรณีที่ท่านด าเนินการแทนหรือเพื่อนิติบุคคลของท่าน  

กรณีที่คู่สัญญำของบริษัทเป็นนิติบุคคล บริษัทอำจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะที่ท่ำนเป็น

พนักงำน ผู้รับจ้ำง หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลของท่ำน  

2.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์

บ้ำนหรือมือถือ อีเมล เลขที่หนังสือเดินทำงหรือเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 

2.2  ข้อมูลของท่านที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสำรเกี่ยวกับนิติบุคคล

อ่ืนใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  

2.3  ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย การฟอกเงิน หรือกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ผู้ก่อกำรร้ำย 

ประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น 

2.4  ข้อมูลอ่ืนใดที่บริษัทร้องขอจากนิติบุคคลของท่าน หรือจำกท่ำนเพ่ือใช้ในกำรประกอบกำรเข้ำท ำ

สัญญำ กำรบริกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ตำมท่ีบริษัทได้แจ้งหรือร้องขอไปยังท่ำน  

ทั้งนี้ หำกท่ำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเสนอขำย หรือกระท ำกำรเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย หรือ

นำยหน้ำประกันวินำศภัยด้วย บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมรำยละเอียดในข้อ 1. ด้วย  
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         ในกรณีที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือกำรเข้ำท ำสัญญำ กำร

ปฏิบัติตำมสัญญำ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ ำเป็นต่อกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบำยฉบับนี้ หรือด ำเนิน

ธุรกรรมกับท่ำนได้อย่ำงเต็มรูปแบบ หรืออำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยใด ๆ ที่บริษัทหรือท่ำนมี

หน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม  

         เมื่อท่ำนให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอกแก่บริษัท (ซึ่งบุคคลภำยนอกดังกล่ำว 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงผู้เอำประกันภัย สมำชิกในครอบครัว ผู้ช ำระเงินตำมกรมธรรม์ หรือผู้รับประโยชน์) ท่ำน

ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นกำรขอควำมยินยอมหรือแจ้งนโยบำย

ฉบับนี้แก่บุคคลที่สำมในนำมของบริษัท ทั้งนี้ ท่ำนรับรองและรับประกันควำมถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

พร้อมทั้งรับรองและรับประกันว่ำท่ำนได้แจ้งให้บุคคลเหล่ำนั้นทรำบอย่ำงครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรำยละเอียดตำม

นโยบำยฉบับนี้   
 

ข้อสงวนสิทธิ : บริษัทขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ ในกรณีที่บริษัทต้องขอเอกสำรระบุตัวตน เช่น บัตรประชำชน 
หนังสือเดินทำง ประวัติกำรท ำงำน หรือเอกสำรอ่ืนใด ซึ่งอำจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (sensitive 
data) ได้แก่ ศำสนำ สัญชำติ หรือ หมู่เลือด เป็นต้น บริษัทไม่มีควำมประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่ำว จึงขอให้ท่ำนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ด ำเนินกำรขีดฆ่ำ หรือ ปิดทึบ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น                
ทั้งนี้ หำกท่ำนมิได้ด ำเนินกำรตำมที่แจ้ง บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรถือเสมือนว่ำบริษัท ไม่ได้มีกำรจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่ำวไว้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยทั่วไปบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรงจำกท่ำน เว้นแต่บำงกรณีที่บริษัทอำจเก็บ

รวบรวมข้อมูลของท่ำนจำกบุคคลอ่ืนที่แนะน ำท่ำนให้บริษัท จำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ

ธุรกิจของท่ำน หรือแหล่งข้อมูลทำงกำรค้ำ  

 

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

1. บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการเข้าท าสัญญากับท่ำน และเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสิทธิ

หน้ำที่มีตำมสัญญำทีบ่ริษัทเข้ำท ำกับท่ำน   
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2. ในกรณีที่ท่านด าเนินการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย  ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่ำนจะถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจตัวแทนและ/หรือนำยหน้ำประกันวินำศภัย 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดอยู่เพียงกำรวำงแผนก ำลังคน กำรจ่ำยผลประโยชน์ ค่ำตอบแทน กำรคิดค่ำตอบแทนที่จูง

ใจ ข้อเสนอ รำงวัล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรรำยงำนหรือตรวจสอบภำยใน กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรแข่งขันทำงกำรขำยต่ำงๆ กำรติดต่อสื่อสำร กำรประกำศ กำรท ำแบบส ำรวจ สถิติ ตรวจสอบข้อ

ร้องเรียนและประเด็นของกำรประพฤติตัวไม่เหมำะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรทำงวินัย           

กำรตรวจสอบข้อมูลของท่ำนทำงกฎหมำย ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรร้องขอข้อมูลใดๆ โดยรัฐบำลไม่

ว่ำจะเพ่ือเหตุใด ตลอดจนเพ่ือกำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง จัดท ำบันทึก

ข้อมูลตัวแทนประกันวินำศภัย หรือนำยหน้ำประกันวินำศภัย กำรท ำประกันภัย กำรตรวจสอบกำรอ้ำงอิง

และประวัติโดยสมำชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลอ่ืน กำรหลีกเลี่ยงกำรขัดกันของผลประโยชน์ หรือ

หลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะเกิดกำรขัดกันของผลประโยชน์ และกำรตรวจสอบโดยสมำชิกใดๆ ของกลุ่มบริษัท 

นอกจำกนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนยังอำจจะถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์

ที่ใช้บังคับ และกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแลตำมกฎหมำยทั้งในและนอกประเทศของ

ท่ำน แล้วแต่กรณี 

3.  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะประกำศ ระเบียบ และค ำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมำย

ของหน่วยงำนรัฐและเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เก่ียวข้อง   

4.  เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรก ำกับและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยและกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับและส่ง เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่ งสำมำรถตรวจดูได้ที่ เว็บไซต์ 

(https://www.oic.or.th)  

5.  เพื่อการด าเนินการตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมถึงเพ่ือกำรก่อตั้ง 

ใช้ โต้แย้ง หรือด ำเนินกำรตำมสิทธิเรียกร้องของบริษัท กำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่ำน กำร

ตรวจสอบประวัติก่อนและระหว่ำงเข้ำท ำสัญญำ และอำจมีกำรตรวจสอบรำยละเอียดดังกล่ำวระหว่ำง

ระยะเวลำตำมสัญญำ หรือเพ่ือกำรติดต่อ และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลำที่บริษัทยังมี

ควำมสัมพันธ์กับท่ำน  

 

 

file:///G:/!H00_00_65%20NIK%20%20นโยบายPDPA%20เบาะแส%20Final%20เข้า%20Board%20650530/(https:/www.oic.or.th)
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6.  เพื่อการวิเคราะห์และจัดท าสถิติ เช่น กำรท ำวิจัยทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์ข้อมูลขั้นสูง และกำรท ำวิจัย

เชิงสถิติหรือคณิตศำสตร์ประกันภัย กำรรำยงำนหรือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่จัดท ำขึ้นโดยบริษัท 

กลุ่มบริษัท บุคลำกรและคู่ค้ำของบริษัท หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท   

7.  เพื่อการติดต่อ และการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลำที่บริษัท ยังมีควำมสัมพันธ์กับท่ำน 
 

บุคคลที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท  

บริษัทอำจมีกำรเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้ โดยที่บุคคลดังกล่ำวอำจ

อยู่ในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยก็ได้  

1.  สมาชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัท  

2.  ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัท  

3.  ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ภายในหรือภายนอกของบริษัท เช่น ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย ผู้ตรวจสอบบัญชี 

หรือที่ปรึกษำด้ำนอื่น ๆ  

4.  ผู้ให้บริการใดๆ หรือตัวแทนผู้ให้บริการ (รวมไปถึงผู้ให้บริกำรช่วง) ของบริษัท เช่น บริกำรเกี่ยวกับกำร

ช ำระเงิน บริกำรด้ำนเทคโนโลยี บริกำรคลำวด์ บริกำรจัดหำผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำน บริกำรจัดเก็บสิ่งของ และ

กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเอกสำร บริกำรเก็บบันทึกข้อมูล บริกำรสแกนเอกสำร บริกำรรับส่งไปรษณีย์ บริกำร

จัดพิมพ์ บริกำรส่งพัสดุหรือบริกำรรับส่งพัสดุโดยพนักงำนรับส่งพัสดุ บริกำรวิเครำะห์ข้อมูล บริกำรท ำ

กำรตลำด บริกำรท ำกำรวิจัย หรือบริกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

5.  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภัย สมำคมประกันวินำศภัยไทย หรือสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  

6.  หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยหน่วยงำนรัฐหรือ

หน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ระงับข้อพิพำท หรือบุคคลอ่ืนใดในประเทศที่บริษัท หรือบริษัทใน

กลุ่มบริษทัต้องเปิดเผยข้อมูลให้ 

6.1  ตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยและ/หรือตำมหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบในประเทศไทย และอำจ

รวมถึงหน่วยงำนของรัฐในประเทศท่ีกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ หรือ  

6.2  ตำมข้อตกลง หรือนโยบำยระหว่ำงบริษัทในกลุ่มบริษัท กับรัฐ หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือบุคคล             

      อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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7.  ผู้เข้าท าธุรกรรม หรือจะเข้ำท ำธุรกรรมกับบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจเป็นส่วนหนึ่งของกำรซื้อ

หรือขำย หรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเสนอซ้ือหรือเสนอขำยของกิจกำรของบริษัท (หำกมี)  

8.  บุคคลอ่ืนใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ท่ีกล่ำว             

     มำแล้วข้ำงต้น  
 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัท หรืออำจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือ

หน่วยงำนใด ๆ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ซึ่งอำจมีที่ตั้งหรืออำจให้บริกำรอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน จะถูกโอนไปยังสถำนที่อ่ืน ๆ ตำมเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ดังที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด โดยหำกเป็นกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนระหว่ำงกลุ่ม

บริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภำยในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate 

Rules) ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร (หำกมี)  
 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เท่ำที่จ ำเป็นต้องเก็บเพ่ือกำรด ำเนินกำรให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่ระบุข้ำงต้น ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษำ                   

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ท่ำนสิ้นสุดควำมสัมพันธ์ หรือกำรติดต่อครั้งสุดท้ำย                  

กับบริษัท  บริษัทอำจเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนำนกว่ำที่ก ำหนด หำกกฎหมำยอนุญำตหรือก ำหนด

ไว้เป็นหน้ำที่ของบริษัท  

บริษัทจะมีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสม เพ่ือท ำกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวท่ำน ตำมระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้น  
 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม  
บริษัทมีสิทธิในกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่           
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มีผลใช้บังคับต่อไปตำมวัตถุประสงค์เดิม หำกท่ำนไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวต่อไป ท่ำนสำมำรถแจ้งบริษัทเพ่ือขอถอนควำมยินยอมของท่ำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดได้ท่ี   
(https://www.viriyah.co.th)   
 
 

file:///G:/!H00_00_65%20NIK%20%20นโยบายPDPA%20เบาะแส%20Final%20เข้า%20Board%20650530/(https:/www.viriyah.co.th)
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การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทมีกำรใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริษัทและกำรใช้บังคับนโยบำยอย่ำงเข้มงวดในกำรเก็บ
รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำรหัสข้อมูล และมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล 
โดยบริษัทก ำหนดให้บุคลำกรของบริษัทและผู้รับจ้ำงภำยนอกจะต้องปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนและนโยบำยที่
เหมำะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีกำรดูแลรักษำข้อมูลและมีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรใช้หรือกำรส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือด ำเนินกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและกำรน ำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต โดยอย่ำงน้อยมีมำตรกำร ดังต่อไปนี้ 
 

1. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดหำอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย 

2. ก าหนดสิทธิเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละ
เรื่องตำมหน้ำที่รับผิดชอบ ที่ก ำหนดไว้ในโครงสร้ำงของบริษัท 

3. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพ่ือควบคุมกำรเข้ำถึง  
4. การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน  (user responsibilities) เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลักลอบท ำส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5. กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Incident 
Management Procedure) โดยจัดให้มีวิธีกำรเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง 
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่อที่ใช้ในกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สำมำรถระบุและจัดกำรกับเหตุกำรณ์ผิดปกติที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่ำงทันท่วงที 

 
 สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่ำนมีสิทธิด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี้  
 

1. สิทธิในการเพิกถอน หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตควำมยินยอมของท่ำนที่ได้ให้ไว้กับบริษัท  
2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับส าเนา หรือขอให้เปิดเผย ถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่ำน

โดยท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม  
3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง           

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน  
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4.  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้  

4.1 กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมเนื่องจำกเป็น
กำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย ตำมมำตรำ 24 
(4) หรือ (5) แห่งพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำมีเหตุอันชอบด้วย
กฎหมำยที่ส ำคัญยิ่งกว่ำ หรือเป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย  
4.2 กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง  
4.3 กำรประมวลผลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์  ประวัติศำสตร์ 
หรือสถิติ เว้นแต่เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของบริษัท  

5. สิทธิในการขอให้ลบ หรือท าลาย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด   

6. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด  
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่ำน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และ          

ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ ท่ำนมีสิทธิขอบันทึกค ำร้องขอของ
ท่ำนพร้อมเหตุผลในกำรด ำเนินกำรได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 

8. สิทธิในการร้องเรียน  ท่ำนมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
เรื่องเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตำมข้ันตอนที่กฎหมำยก ำหนด  

 
    ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธที่จะด ำเนินกำรตำมค ำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่ำนตำมควำมเหมำะสม และตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด  
      อย่ำงไรก็ดใีนกรณีที่กฎหมำยอนุญำต บริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิ 

ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมทีท่่ำนร้องขอตำมควำมเหมำะสม 
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบำยฉบับนี้ เท่ำท่ีกฎหมำย
อนุญำต หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญของนโยบำยฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งกำรแก้ไข กำรเปลี่ยนแปลง 
กำรปรับปรุง หรือกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยให้ท่ำนทรำบ และ/หรือจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน (หำกกฎหมำย
ก ำหนดให้ต้องได้รับควำมยินยอม)  
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ช่องทางการติดต่อ  
หำกท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหำส่วนใด ๆ ในนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องกำรข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือต้องกำรใช้สิทธิ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection officer) 

 
 

บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 

ฝ่ำยก ำกับกำรปฏิบัติงำน  

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

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

mailto:Compliance-DPO@viriyah.co.th

