ประกาศความเป็ นส่วนตัว
เรียน ท่านลูกค้าทีใช้บริการ
บริษทั ไอซีบซี ี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษทั ฯ” หรือ “เรา”) ให้ความสําคัญกับความเป็ นส่วนตัว
และมุ่งมันทีจะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีมีความเกียวข้องกับธุรกิจของท่าน
(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนีอธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี
 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทีบริษทั ฯ เก็บรวบรวม โดยทีข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลทีท่านมอบให้แก่
บริษัทฯ เกียวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ท่าน”) และข้อมูลทีบริษทั ฯ
รับทราบจากการทีท่านเป็ นลูกค้าของบริษทั ฯ และข้อมูลทางการตลาดทีท่านประสงค์ทจะให้
ี บริษทั ฯ ส่งให้แก่
ท่าน
 บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บคุ คลใดบ้าง
 ทางเลือกทีบริษทั ฯ นําเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธกี ารเข้าถึง และการดําเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็ นปจั จุบนั
 สิทธิทท่ี านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนันปกป้องคุม้ ครองท่านอย่างไร
1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทีบริษทั ฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ เก็บ รวบรวมข้อมูลส่ว นบุค คลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่ว นบุค คลทีบริษัทฯ เก็บ
รวบรวมนันขึนอยู่กบั แต่ละสถานการณ์ทเกี
ี ยวกับการจัดหาสินค้า บริการ และ/หรือ การชําระเงิน
บริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลายดังต่อไปนี
 เมือท่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษทั ฯ
 บทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับ บริษัทฯ หรือสํานักงานสาขา รวมถึง การบันทึกการสนทนาทาง
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธกี ารอืนใด
 เมือท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอพพลิเคชันของบริษทั ฯ ผ่านทางมือถือ ซึงรวมถึงคุกกี และซอฟต์แวร์
ทางอินเทอร์เน็ตอืนๆ เพือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูขอ้ มูลเพิมเติมผ่านทางนโยบายสําหรับคุกกี
ของบริษทั ฯ
 ข้อมูลทีได้จากเอกสารประกันภัย หรือเอกสารอืนๆ
 การตรวจสอบ และคําชีแจงใดๆ ทีเกียวกับการเงิน
 แบบสํารวจลูกค้า
 เมือท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางบริษทั ฯ

 เมือท่านทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฎแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย (social media) ในกรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลทีท่าน
เลือกให้ปรากฎต่อสาธารณะเท่านัน
 เมือบริษัท ฯ ได้รบั ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่า นจากบุ ค คลทีสาม เช่ น นายจ้างของท่ า น ลูก ค้าของบริษัท ฯ
หน่วยงานทีเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต เจ้าหน้าทีของรัฐทีมีอาํ นาจ หรือหน่วยงานของรัฐอืนใด เป็ นต้น
 เมือท่านซือสินค้า หรือบริการใดๆ ของบริษทั ฯ ผ่านทางบุคคลทีสาม
ในบางกรณีบริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์เพิมเติม รวมถึงการ
เก็บรวบรวมในเชิงพาณิชย์จากแหล่งข้อมูลของบุคคลทีสาม เช่น ข้อมูลจากหน่ วยงานทีเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต
(บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ) บริษัทฯ อาจรวมข้อมูลนีกับข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทฯ รวบรวมเกียวกับท่านภายใต้
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกทีไม่ใช่บริษัทในกลุ่มเพือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับ
กิจกรรมทางออนไลน์ของท่านเมือท่านเข้าเยียมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของบริษทั ฯ นอกจากนีบริษทั ฯ ยังอาจใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลทีรวบรวมจากเว็บไซต์ทไม่
ี ใช่ของบริษทั ในกลุ่มเพือวัตถุประสงค์ในการโฆษณาทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการ
เข้าชมของท่าน ทังนี หากบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการดังกล่าวนี บริษทั ฯ จะแจ้งเตือน และเสนอทางเลือกทีเหมาะสมเพือให้
ท่านสามารถยกเลิกการประมวลผลดังกล่าวได้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทั ฯ ประมวลผลภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องมีดงั ต่อไปนี
 ข้อมูลส่วนตัว: ชือ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอืน ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีปรากฏอยู่บนเอกสารทีรัฐออกให้เพือใช้
ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี หมายเลขยานพาหนะ สัญชาติ รูปทีปรากฎในหนังสือ
เดินทาง ใบอนุ ญาตขับขี ลายมือชือ ข้อมูลการยืนยันตัวตน (เช่น รหัสผ่าน นามสกุลเดิมของมารดา PINs
ข้อมูลการจดจําใบหน้า และเสียง) ภาพถ่าย และภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
 ข้อมูลครอบครัว: ชือ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว และผูอ้ ยู่ในความอุปการะ
 ข้อมูลการติ ดต่อ: ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียดโปรไฟล์ในช่องทางโซเชียลมีเดีย (social
media)
 ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกียวกับการศึกษา และคุณสมบัตขิ องท่าน
 ข้อมูลทางการเงิ น: ทีอยู่สาํ หรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ชือผูถ้ ือบัตร
หรือเจ้าของบัญชี บันทึกคําสัง รายละเอียดธุรกรรม และรายละเอียดคู่สญ
ั ญา
 ข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์: ทีอยู่ IP คุกกี บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตวั ตน ตัวระบุออนไลน์ ค่าเอกลักษณ์ประจํา
อุปกรณ์ (unique device identifiers) และข้อมูลตําแหน่งทางภูมศิ าสตร์
2. บริษทั ฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทบริ
ี ษทั ฯ มีเหตุผลทีเหมาะสมในการ
ดําเนินการเช่นว่านัน ทังนี รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลภายนอกด้วย

บริษทั ฯ จะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึงฐานต่อไปนีในการประมวลผล หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล





เมือเป็ นการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในสัญญาทีบริษทั ฯ ทําไว้กบั ท่าน (ฐานสัญญา)
เมือเป็ นหน้าทีตามกฎหมายของบริษทั ฯ (ฐานหน้าทีตามกฎหมาย)
เมือเป็ นผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ (ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม) และ/หรือ
เมือท่านให้ความยินยอม (ฐานความยินยอม)

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี เป็ นไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมายที
บริษทั ฯ อาจเลือกใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผลิ ตภัณฑ์ และการบริการ
ั ฯ
 เพือให้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษท
 เพือดําเนินการเกียวกับความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน หรือ
ธุรกิจของท่าน
 เพือศึก ษาวิธ ีก ารใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ และ/หรือ บริก ารจากเรา และ
องค์กรอืนๆ
้ มูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเราทีท่านอาจ
 เพือวิเคราะห์ขอ
สนใจ
 เพือติดต่อสือสารกับท่านเกียวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของ
บริษทั ฯ
 เพืออํานวยความสะดวกเกียวกับบริการประกันภัย และผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
 เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การสนับสนุนลูกค้า
 เพือจัดทํา และจัดการการชําระเงินของลูกค้า
 เพือเรียกเก็บหนี
 เพือจัดการ และจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการด้านการลงทุน
การพัฒนาธุรกิ จ
ั หาทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ และบริการในปจั จุบนั
 เพือระบุประเด็นปญ
ั
 เพือวางแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการในปจั จุบน
 เพือพัฒ นาแนวทางใหม่ ๆ โดยมุ่ง ทีจะตอบสนองความต้อ งการ
ของลูกค้า และเพือขยายธุรกิจของบริษทั ฯ
 เพือทดสอบ วิเคราะห์ พัฒนา และ/หรือ ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ และ
บริการใหม่ๆ
 เพือทําความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการ และความพึงพอใจ
ของท่าน เพือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



ฐานสัญญา
ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
ฐานความยินยอม



ฐานสัญญา



ฐานสัญญา
ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม






วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ความปลอดภัย และการบริหารความเสียง
 เพือสืบสวน รายงาน และป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ั ฯ และลูกค้า
 เพือการบริหารความเสียงของบริษท
ั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับทีบังคับใช้กบั เรา
 เพือปฏิบต
 เพือตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และหาแนวทางทางแก้ไข
การตลาด
 เพือพัฒนา และดําเนินการต่างๆ ทีเกียวกับการตลาด
 เพือติด ต่ อ สือสารกับ ท่ า นผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ รวมถึง ทางอีเ มล์
โทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย (Social Media) ไปรษณีย์ หรือ
ติด ต่ อ ด้ว ยตนเอง เพือให้แ น่ ใ จว่ า การสือสารดัง กล่ า วกับ ท่ า น
เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง
ั ตาม
 เพือเก็บรักษา และทําให้ขอ้ มูลการติดต่อของท่านเป็ นปจั จุบน
ความเหมาะสม

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล








ฐานหน้าทีตามกฎหมาย
ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
ฐานสัญญา

ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
ฐานความยินยอม

ในกรณีทบริ
ี ษทั ฯ อาศัยฐานผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯ จะ
พิจารณาว่า ประโยชน์ดงั กล่าวของบริษทั ฯ นัน มีความสําคัญยิงกว่าสิทธิของท่าน หรือไม่ และจะต้องสามารถสรุปได้ว่า
ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญยิงกว่าสิทธิของท่าน
3. บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง
บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอืนในกรณีทสามารถทํ
ี
าได้ตามกฎหมาย รวมถึงกรณี
ดังต่อไปนีทีบริษทั ฯ หรือบุคคลอืนดังกล่าว
 จําเป็ นต้องดําเนินการให้แก่ท่านตามข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีท่านร้องขอ (เช่น ทําตาม
คําขอชําระเงิน เป็ นต้น)
 มีหน้าทีตามกฎหมายในการกระทําการดังกล่าว (เช่น เพือสืบหา และป้องกันการทุจริต การหลบหลีกภาษี
และอาชญากรรมทางการเงิน เป็ นต้น)
 จําเป็ นต้องรายงานตามกฎหมาย ดําเนินคดี ใช้สทิ ธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 กระทําไปเพือประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เพือบริหารความเสียง ยืนยันตัวตน ให้บริษทั
อืนสามารถให้บริการตามทีท่านร้องขอได้ หรือประเมินความเหมาะสมของท่านต่อสินค้า และ/หรือ บริการ
เป็ นต้น) และ/หรือ
 ขอความยินยอมจากท่านในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว และท่านให้ความยินยอม

บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์ทกล่
ี าวข้างต้นให้กบั บุคคลอืนดังต่อไปนี
 บริษทั อืนๆ ในกลุ่มของบริษทั ฯ และผูร้ บั เหมาช่วง ตัวแทน หรือผูใ้ ห้บริการทีทํางานให้บริษทั ฯ หรือให้บริการ
แก่บริษทั ฯ หรือแก่บริษทั อืนๆ ในกลุ่มของบริษทั ฯ รวมถึงพนักงาน ผูร้ บั เหมาช่วง ผูใ้ ห้บริการ กรรมการ และ
เจ้าหน้าทีของผูใ้ ห้บริการดังกล่าวนีด้วย
 ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้จดั การดูแลทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานบังคับ
คดี
 บุคคลทีคําประกัน หรือวางหลักทรัพย์อนๆ
ื ตามจํานวนทีท่านมีภาระต้องชําระให้กบั บริษทั ฯ
 บุคคลใดๆ ทีท่านได้ชาํ ระเงินให้ และได้รบั การชําระเงิน
 สถาบันการเงินอืน ผู้ให้กู้ และผู้ถือหลักทรัพย์ทอยู
ี ่เหนือทรัพย์สนิ ทีท่านวางเป็ นหลักประกันไว้กบั บริษัทฯ
หน่วยงานทีเก็บรวบรวมเกียวกับข้อมูลเครดิต ผูใ้ ห้บริการการชําระเงิน และตัวแทนเรียกชําระหนี
 ตัวแทนประกัน ตัวแทนซือขาย ตัวกลาง และ/หรือ องค์กรใดๆ ทีแนะนํ าท่านให้กบั บริษัทฯ หรือติดต่อกับ
บริษทั ฯ ในนามของท่าน
 บุคคล หรือบริษทั ใดๆ ซึงเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษทั การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการ รวมถึง
การโอนสิทธิ หรือหน้าทีใดๆ ซึงบริษทั ฯ มีอยู่ภายใต้สญ
ั ญาระหว่างบริษทั ฯ และท่าน
 หน่วยงานทีบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่ วยงานระงับข้อพิพาท ผูก้ ํากับดูแลบริษทั ฯ ผูต้ รวจสอบบัญชี
หน่วยงานทางภาษี สมาคมการค้า และบุคคลใดๆ ซึงได้รบั การแต่งตัง หรือร้องขอโดยผูก้ าํ กับดูแลบริษทั ฯ ให้
ตรวจสอบกิจกรรมของบริษทั ฯ
 บุคคลอืนใดซึงมีความเกียวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ทีเกิดขึน รวมถึงข้อพิพาททีเกียวข้องกับการทําธุรกรรม
 หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึงใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพือสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงิน
อืน ๆ และเพือยืนยันตัวตนของท่าน
 บุคคลใดๆ ทีออกคําสัง หรือบริหารจัดการบัญชี สินค้า หรือบริการของท่าน/ในนามของท่าน เช่น ผูร้ บั มอบ
อํานาจ ทนายความ เป็ นต้น และ/หรือ
 บุคคลใดๆ ทีบริษทั ฯ ได้รบั คําสังจากท่านให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลดังกล่าว
ในบางกรณี บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลของท่านให้กบั บุคคลทีสาม เช่น การยืนยันตัวตน
หรือการเข้ารหัสแบบทางเดียว (cryptographic hash) การยืนยันตัวตนของบัญชีทวไป
ั เช่น หมายเลขติดต่อ หรืออีเมล์
เพือการโฆษณาตามเป้าหมาย
เว้นแต่ได้กาํ หนดไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี บริษทั ฯ จะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์อนื
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี หากบริษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือส่งข้อมูล
เพิมเติม ซึงเป็ นข้อมูลทีไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอม
จากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย เว้นแต่ในกรณีทกฎหมายอนุ
ี
ญาตให้บริษทั ฯ ดําเนินการดังกล่าวได้โดย
ไม่ตอ้ งอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน

บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามประกาศความเป็ นส่วนตัวนีอย่างเคร่งครัดต่อข้อมูลทีอยู่ในความครอบครองของบริษทั ฯ ซึง
เกียวข้องกับลูกค้า และนักลงทุนในอนาคต ปจั จุบนั และในอดีต
การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศ และถูกเก็บ/ประมวลผลในต่างประเทศ
ทังนี ประเทศเช่นว่านันอาจไม่มมี าตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับทีเทียบเท่ากับประเทศไทย ในกรณี
ทีบริษทั ฯ จะกระทําการดังกล่าว บริษทั ฯ รับรองว่า ประเทศดังกล่าวมีมาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที
เหมาะสม และการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย บริษทั ฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพือการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาทีทําขึนระหว่างท่าน และบริษัทฯ เพือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เพือปกป้องคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ เพือผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของบางประเทศอาจ
กําหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (เช่น เปิ ดเผยให้กบั หน่ วยงานทางภาษี หรือธนาคาร
แห่งชาติ) ในกรณีเช่นว่านัน บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลทีมีสทิ ธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
เท่านัน
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าทีจําเป็ นเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวเท่านัน เช่น เพือวัตถุประสงค์เกียวกับธุรกิจ และกฎหมาย หรือเพือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้อง
บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นเวลา 10 ปี ภายหลังจากทีท่านไม่ได้เป็ นลูกค้าของบริษทั ฯ
แล้ว ทังนี เพือประโยชน์ของบริษทั ฯ ในการดําเนินข้อพิพาททางสัญญาใดๆ ทีอาจเกิดขึนนันในระยะเวลาดังกล่าว เว้น
แต่กรณีทมีี เหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นาน
กว่า 10 ปี ได้ หากบริษัทฯ ไม่มคี วามจําเป็ นทีจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะทําลาย ลบ หรือทําให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีทท่ี านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการจากบุคคลทีสาม เช่น บริษัทประกันภัยทีบริษัทฯ แนะนํ าให้ท่าน
บุคคลทีสามดังกล่าวอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกําหนด และเงือนไขเพิมเติมทีใช้กบั ผลิตภัณฑ์ และ
บริการของบุคคลสามเหล่านัน
5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านจะต้องทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านทีอยู่ในความครอบครองของบริษทั ฯ มีความเป็ นปจั จุบนั สมบูรณ์ และ
ถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งบริษทั ฯ เมือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลียนแปลง โดย
 บริษทั ไอซีบซี ี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด โทรศัพท์หมายเลข 02-253-1588
บริษัทฯ จะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั เป็ นครังคราว เพือให้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีเป็ น
ปจั จุบนั ถูกต้อง และสมบูรณ์

6. สิ ทธิ ทีท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนันปกป้ องคุ้มครองท่านอย่างไร
 สิ ทธิ ในการขอถอนความยิ นยอม: ท่านมีสทิ ธิทจะเพิ
ี กถอนความยินยอมทีจะให้บริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทังนี บริษทั ฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษทั ฯ มี
ฐานทางกฎหมายอืนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษทั ฯ มีไว้
ในครอบครอง และมีสทิ ธิตรวจสอบว่าบริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมาย หรือไม่
 สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทีไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง
ของท่าน
 สิ ทธิ ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิรอ้ งขอให้บริษทั ฯ ลบ ทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณีทไม่
ี มเี หตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิ ธิขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนีควบคู่ไปกับสิทธิในการ
คัดค้านในข้อถัดไป
 สิ ทธิ ในการคัดค้าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ ประมวลผล
ภายใต้ฐานผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ นอกจากนี ท่านยังมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุค คลของท่ า น หากบริษัท ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลของท่า นเพือวัตถุ ประสงค์ท างการตลาด และ
เกียวกับการรวบรวมข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ (Profiling) เพือการทําการตลาดแบบตรง (การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านแบบอัตโนมัติ เพือช่วยให้บริษทั ฯ สามารถประเมินสิงต่างๆ เกียวกับท่านได้ เช่น ความ
ต้องการ และความสนใจของท่าน)
 สิ ทธิ ในการขอให้มีการจํากัดการประมวลผล: ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านชัวคราว เช่น เมือท่านต้องการให้บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมือ
ท่านร้องขอให้บริษทั ฯ พิสจู น์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 สิ ทธิ ในการเคลือนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีสามารถใช้
งานโดยทัวไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิดงั กล่าวนีจะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านส่ง
มอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทําโดยอาศัยความยินยอมของท่าน
หรือในกรณีทข้ี อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจําเป็ นต้องได้รบั การประมวลผลเพือให้สามารถปฏิบตั ิตามภาระข้อ
ผูกพันภายใต้สญ
ั ญาได้
 สิ ท ธิ ใ นการยื นข้ อ ร้อ งเรี ย น: ท่ า นมีส ิท ธิยืนข้อ ร้อ งเรีย นต่ อ หน่ ว ยงานของรัฐ ทีเกียวข้อ ง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทท่ี านเห็นว่า บริษทั ฯ พนักงานของบริษทั ฯ หรือผูใ้ ห้บริการ
ฝา่ ฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) หรือประกาศอืนๆ
ทีออกโดยอาศัยอํานาจพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว
การจัดการกับเรืองร้องเรียน
ท่านสามารถติดต่อบริษทั ฯ เพือร้องเรียนเกียวกับวิธกี ารทีบริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
และบริษทั ฯ จะพิจารณาคําขอของท่านโดยเร็วทีสุด ทังนี การเรืองร้องเรียนต่อบริษทั ฯ นี ไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิของ
ท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าทีรัฐ หรือคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ดังนัน บริษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็ นอย่างยิง บริษทั ฯ ตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทังทางกายภาพ และทางเทคนิค
ทีทันสมัยอยู่เสมอเมือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายใน
เพือให้ท่านมันใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญ
ู หาย ถูกทําลายโดยไม่ตงใจ
ั ถูกนําไปใช้ในทางทีผิด ถูกเปิ ดเผย
และเข้าถึงโดยบุคคลทัวไปทีไม่ใช่พนักงานทีปฏิบตั หิ น้าทีของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ นันได้รบั การอบรม
และฝึ กฝนให้จดั การกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบตั ิตามทีได้รบั การอบรมฝึ กฝนดังกล่าว
พนักงานจะได้รบั โทษทางวินยั
8. หน้ าทีของท่าน
ท่านมีหน้าทีตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กบั บริษทั ฯ ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน
มีความถูกต้อง และเป็ นปจั จุบนั และมีหน้าทีต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยเร็วทีสุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลียนแปลง
เมือท่านเข้าทําสัญญากับบริษัทฯแล้ว ท่านจะมีหน้ าทีตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ
เพือให้ท่านสามารถใช้สทิ ธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย
ท่านมีความจําเป็ นทีจะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กบั บริษัทฯ
เพือให้บริษทั ฯ สามารถเข้าทําสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทําให้บริษัทฯ ไม่
สามารถใช้สทิ ธิ และปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีเกิดขึนจากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่วนตัว
บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเป็ นส่วนตัวอย่างสมําเสมอ ดังนัน ประกาศความเป็ นส่วนตัวนีจึงอาจมีการ
แก้ไขเปลียนแปลง โดยการแก้ไขเปลียนแปลงครังล่าสุดนัน สามารถดูได้จากวันทีด้านล่างของประกาศความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี
10. ช่องทางการติ ดต่อบริษทั ฯ
ในกรณีทีท่านมีข้อสงสัยเกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สทิ ธิใดๆ โปรดติดต่ อ
บริษทั ฯ ที
 บริษทั ไอซีบซี ี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด โทรศัพท์หมายเลข 02-253-1588
 เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
Email: dpo@icbcthaiinsurancebroker.com
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