นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
กำรรักษำควำมลับสำหรับข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลหรือผู้ใช้งำนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบั บนี้ เพื่อคุ้มครอง
สิ ทธิควำมเป็ น ส่ ว นตัว ของลู ก ค้ำ และกำรดำเนิน กำรใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล ส่ ว นบุค คลที่ อยู่ใ นรูป แบบข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ซึ่งหมำยถึง เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ V-store เว็บไซต์ e-Agency กำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำงคอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ ต (Web Services) แอปพลิเคชัน กำรบริกำรและเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรน ำข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ ำ ของข้ อ มู ล หรื อ ผู้ ใ ช้ ง ำนที่ ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในทำงที่มิชอบ โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน) จำกัดสิทธิก ำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล เฉพำะบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและได้รับอนุญำตเท่ำนั้น ซึ่งจะใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อ
ดำเนินธุรกรรมของลูกค้ำและบุคคลที่ติดต่อบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ ได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของข้อมูลแล้วหรือกรณีอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์หรือเป็นลำยลักษณ์
อักษร
2. เพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ข้อมูลรั่วไหลและป้องกันกำรนำข้อมูลดังกล่ำว
ไปใช้โดยมีเจตนำที่ไม่สุจริตหรือโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
1. นโยบำยฉบั บ นี้ ครอบคลุ มถึงกำรปฏิบัติของบริษัทต่อข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสื บ
เนื่องมำจำกกำรที่เจ้ำของข้อมูลใช้บริกำรหรือดำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำว หมำยถึง ข้อมูลที่ทำให้สำมำรถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ สกุล อำยุ เพศ สัญชำติ
หมำยเลขประจำตัว ประชำชน หมำยเลขหนังสื อเดินทำง ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ท ำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- mail address) ฯลฯ และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสำธำรณชนจะทรำบได้
2. นโยบำยฉบับนี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สำมที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั นต่ำงๆ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท จะต้องมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลเช่นกัน
นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล มีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้งาน หมำยถึง ผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันต่ำงๆ ในกำรทำงำนให้บรรลุ ผลให้
หมำยควำมรวมถึง พนักงำน ตัวแทน นำยหน้ำ และลูกค้ำผู้ใช้บริกำรด้วย
บริษัทจะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงเนื้อหำและขอบเขตของธุรกิจประกันวินำศ
ภัยเป็นสำคัญ และจะควบคุมกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยจะไม่นำ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจำกนี้ในบำงกรณี บริษัทอำจต้องให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้งำนแก่บุคคลที่สำมด้วยเหตุผลทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลใดๆ ให้แก่บุคคลที่สำมหำกไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ รวบรวมและจัดเก็บ ให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่และวัตถุประสงค์ในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ในกำรรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ที่ทำให้สำมำรถระบุตัว
บุคคล รวมทั้งกำรให้ข้อมูลตำมที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบกำหนด ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มคี วำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทดำเนินกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทอย่ ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เช่น กำรใช้ข้อมูล ส่ ว นบุคคลและข้อมูล ด้ำนพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท กำรปรับปรุงระบบที่ใช้งำน
ระบบเว็บไซต์และระบบหรือเครื่องมือต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงของบริษัท
4. ข้อจากัดในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
บริษัทมีระบบกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตำมอำนำจหน้ำที่และวัตถุประสงค์ในกำร
ดำเนิ น ธุร กิจ ของบริ ษั ท โดยข้อมูล ส่ ว นบุค คลจะต้ อ งไม่ ถู กเปิด เผย ทำให้ แพร่ห ลำย หรือใช้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบ เว้นแต่ได้รับกำรยินยอม
จำกเจ้ำของข้อมูล หรือมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น
5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นมำตรกำรรักษำควำม
มั่น คงปลอดภัย เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่ ว นบุคคลและกำรป้องกันกำรใช้ห รือกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึ ง
ทำลำย แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่
ก. บริษัทได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล
ข. เพื่อช่วยให้กำรทำธุรกรรมของเจ้ำของข้อมูลสำเร็จลุล่วง
ค. เปิ ด เผยแก่ ห น่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ประกั น วิ น ำศภั ย หรื อ หน่ ว ยงำนรำชกำรต่ ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ง. เป็นไปตำมที่กฎหมำยให้อำนำจหรือกำหนดไว้ เช่น บริษัทอำจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมคำสั่งศำลหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอำจทำควำมตกลงกับบุคคลภำยนอกที่เป็นตัวแทน หรือเป็นคู่สัญญำในฐำนะผู้ขำย หรือผู้รับจ้ำง
ของบริษัท เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรให้บริกำร หรือจัดหำระบบ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนหรือดำเนินธุรกิจ ภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทให้มำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำดำเนินงำนให้กับบริษัทดังกล่ำวจะได้รับทรำบข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลเท่ำที่จำเป็นอย่ำงจำกัด อีกทั้ง จะต้องสงวนรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลไว้
เป็นควำมลับ ตำมมำตรฐำนกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท อี กทั้งยังต้องผูกพันรับผิดชอบตำม
กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับด้วยเช่นกัน
บริษัทอำจทำควำมตกลงไว้กับบุคคลภำยนอก ในกำรพัฒนำ บำรุงรักษำระบบงำนต่ำงๆ ของบริษัท
และกำรเปิดเผยปัจจัยสำคัญหรือบริกำรในนำมของบริษัท ซึ่งบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำดำเนินงำนให้กับ
บริษัท หรือเข้ำมำดำเนินกำรในนำมของบริษัทนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูลของบริษัทไว้เป็นควำมลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใด
ก็ตำมที่บริษัทได้ว่ำจ้ำงองค์กรอื่นใด เข้ำมำให้กำรสนับสนุนกำรบริกำรของบริษัท องค์กรเหล่ำนั้ น
จะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรักษำข้อมูลเป็นควำมลับของบริษัทด้วยเช่นกัน

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
เจ้ำของข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทให้บริกำร มีสิทธิในกำรได้รับกำรยืนยันกำร
มีอยู่ของข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและได้รับอนุญำตเท่ำนั้น เมื่อได้รับคำร้องขอ
ภำยในระยะเวลำอันสมควร ตำมรูปแบบและวิธีกำรที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเจ้ำของข้อมูลมีสิทธิที่จะ
ขอให้บริษัท แก้ไข ปรับปรุงหรือทำให้ข้อมูลมีควำมสมบูรณ์ ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมที่
เจ้ำของข้อมูลร้องขอ บริษัทจะดำเนิน กำรแจ้งเหตุผลให้เจ้ำของข้อมูลทรำบและบอกกล่ำวให้เจ้ำของ
ข้อมูลทรำบถึงสิทธิในกำรโต้แย้งกำรไม่ปฏิบัติตำมคำร้องขอดังกล่ำว
8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทาหน้าที่ควบคุมข้อมูล
บุคคลซึ่งทำหน้ำที่ควบคุมข้อมูล หมำยถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมำยและได้รับอนุญำตเท่ำนั้น ซึ่ง
บริษัทมีนโยบำยรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำหนดให้บุคคลที่มีหน้ำที่
ควบคุมข้อมูล ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรที่กำหนด เพื่อให้กำรดำเนินงำน เป็นไปตำม
ประกำศนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฉบับนี้
9. บันทึกผู้ชมเว็บไซต์ (Log Files)
Log Files หมำยถึ ง ไฟล์ ข้ อ มู ล จรำจรทำงคอมพิ ว เตอร์ เ ป็น ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรติ ด ต่อ สื่ อสำร
คอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง เวลำ วันที่ ปริมำณ ระยะเวลำ ชนิดของบริกำร
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์
บริ ษัท มีร ะบบในกำรจั ดเก็บ บัน ทึกกำรเข้ำออกเว็บไซต์ กำรรับส่ งอีเมล เป็นต้น โดยอัตโนมัติ ที่
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่ำวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมำยเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์
ที่เข้ำออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบรำวเซอร์ (Browser) ฯลฯ

10. การปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทดำเนินกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอและมีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ที่สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบัน
11. บริษัทกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วน
บุคคล โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ก. ข้อมูลเบื้องต้น
ข. กำรเก็บรวบรวม จัดประเภท และกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ค. กำรแสดงระบุควำมเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงำนหรือองค์กรอื่น
ง. กำรรวมข้อมูลจำกที่มำหลำยๆ แห่ง
จ. กำรให้บุคคลอื่นใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ฉ. กำรรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งำน
ช. กำรเข้ำถึง กำรแก้ไขให้ถูกต้อง และกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ซ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ฌ. กำรติดต่อกับเว็บไซต์
ญ. กำรกำหนดบทลงโทษกำรไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเป็น
ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบำยฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

