คำชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของอลิอันซ์ อยุธยำ (สำหรับตัวแทน/นำยหน้ำประกันชีวิต)
เรำใส่ใจในกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต (“บริษัท“/“เรำ”) เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอันซ์ และได้รบั อนุญาตในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
และบริการในประเทศไทย
คําชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ ะอธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้รบั การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผย วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และใครที่เราจะเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลให้ รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ บุคคล หรือนิติบคุ คล ทีม่ อี าํ นาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล ส่วน
บุคคล ไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท คือ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลและหรือกฏระเบีย บอื่น ที่เกี่ ยวข้องกั บ การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ ราทําการเก็บรวบรวมและประมวลผล มีดงั ต่อไปนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รบั จากท่านทัง้ ในรูปแบบเอกสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เมือ่ ท่านสมัครเป็ นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
ใ น ทุ ก ขั้ น ต อ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห รื อ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ข อ ง บ ริ ษั ท เ ช่ น ชื่ อ น า ม ส กุ ล
คํานําหน้าชื่อ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตวั ตน ที่อยู่ เพศ หมายเลข
โทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถื อ อีเมล (Email Address) วันเดือนปี เกิด ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ชื่อบัญชีผใู้ ช้งาน ข้อมูล
ทางการเงิน เช่น เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร เป็ นต้น ประวัติการทํางาน ระดับการศึกษา
บันทึกการสนทนาเมือ่ ท่านติดต่อกับบริษัทในทุกช่องทาง
ข้อมูลพิเศษ (ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว – sensitive data) เช่น ประวัติอาชญากรรม ประวัติการกระทําความผิดหรือถูก
ร้องเรียน และข้อมูลที่สาํ คัญอื่นๆ ที่ได้รบั จากบุคคลที่สาม
หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของซอฟต์แวร์ เบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ และวัน เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้งาน เว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชั่นของอลิอันซ์ รวมถึงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมือ่ ท่านใช้งาน “เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของอลิ
อันซ์” (Allianz Website or Application) ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
ท่านต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่จาํ เป็ นต่อการเข้าทําสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตกับบริษัท (สัญญาแต่งตัง้ ฯ)
หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาแต่งตัง้ ฯ หรือคําร้องขออื่นใดของท่าน รวมถึ งการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ หากท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทอาจจะไม่สามารถเข้าทําสัญญาแต่งตัง้ ฯ หรือปฏิเสธที่จะดําเนินการตามที่ท่านร้องขอได้
กรณีที่ท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่น แก่ เ รา ท่านยืนยันว่าท่านได้กระทําการในนามของบุคคลนั้น เพื่ อยินยอมให้มีก าร
ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล และรับทราบคําชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีใ้ นนามของบุคคลนั้น
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3. เรำได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร และใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่ำงไร
3.1 บริษัทได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดย:
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตามใบคําขอสมัครเป็ นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสมัครสอบเป็ นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต หรือการฝึ กอบรม เป็ นต้น หรือตามคําร้องต่างๆ ที่ท่านได้ยื่นไว้กับ
บริษัท หรือจากการติดต่อต่างๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท หรือจากการสมัครขอใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิ เค
ชันต่างๆของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาแต่งตัง้ ฯ มีผลบังคับใช้
บริษัทยังอาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากบุคคลที่สาม หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น บริษัทในเครือ หรือบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทประกันภัยอื่น สมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมประกันชีวิตไทย เป็ นต้น หน่วยงานของรัฐ เช่น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ง เสริมการประกอบธุรกิ จ ประกั นภัย (คปภ.) เป็ นต้น หรือหน่วยงานที่ มีอาํ นาจตาม
กฎหมายอื่นๆ ผูใ้ ห้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
3.2 บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพือ่ วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ ดํา เนิ น การตามหน้า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท หรื อ ตามสั ญ ญา แต่ ง ตั้ ง ฯ เช่ น การฝึ กอบรม
การแจ้งแต่งตัง้ ไปยังหน่วยงานกํากับดูแล การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพิจารณาจ่ายผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน เป็ นต้น
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการของบริษัท
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้เ ป็ นไปตามข้อ กํ า หนดของกฎหมาย หรื อ กฎเกณฑ์ใ ดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ใ ช้บั ง คั บ เช่ น การตรวจสอบประวั ติ
การทํา งาน ประวั ติ พ ฤติ ก รรม การประเมิ น ความเหมาะสมหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะของตั ว แทน/นายหน้า ประกั น ชี วิ ต รวมถึ ง
การรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานรัฐที่มอี าํ นาจ หรือหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจ เป็ นต้น
เพื่อตรวจสอบการทําธุรกรรม ข้อร้องเรียน การกระทําความผิด หรือเพื่อป้องกันการทุจริตหรือฉ้อฉลการประกันภัย
เพื่อการวิเคราะห์หรือจัดทําสถิ ติที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น การทําวิจยั ตลาด
การสํารวจหรือทดสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต เป็ นต้น
เพื่อเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในกลุ่ม บุคคลที่สาม หรือบุคคลที่กระทําการในนามบริษัทไม่ว่าในหรือ
นอกประเทศไทย
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทได้ตกลงกับท่านเป็ นครัง้ คราว
4. ใครสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหรือเรำจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับใคร?
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิ ดเผยเพื่อการประมวลผลอย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านอาจถูกใช้หรือเปิ ดเผยให้กับบุคคลซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการในฐานะบุคคลที่สามที่มี ฐานะเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
บุคคลที่มฐี านะเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลภายใต้คาํ สั่งของบริษัท ดังต่อไปนี ้
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ มี อ ํา นาจ หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดูแ ล หรื อ คณะกรรมการต่ า งๆ ตามข้อ กํ า หนดของกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอลิอนั ซ์ บริษัทรับประกันอื่น บริษัทที่เป็ นคู่สญ
ั ญา สมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมประกันชีวิต เป็ นต้น หรือสถาบัน
การเงิน
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บริษัทที่เกี่ ยวข้อง ในกรณีที่มีการพิจารณาหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท การขาย กิ จการ การร่วมทุน การ
มอบหมายงาน การถ่ายโอน หรือการจัดการอื่นๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา
5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะได้รับกำรประมวลผลทีไ่ หน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกประมวลผลทัง้ ภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทยโดยบริษัท บุคคลหรือนิติบคุ คลที่ถูกระบุ
ไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับข้อจํากัดทางสัญญาที่เกี่ ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัย ซึ่ งเป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับ เราจะไม่ทาํ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผูท้ ี่ไม่มสี ิทธิในการประมวลผล
ข้อมูล
เมื่อ ใดก็ ต ามที่ เ ราส่ ง ต่ อ ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของท่ า นเพื่ อ ทํา การประมวลผลนอกราชอาณาจัก รไทยหรือ ไปยั ง บริษั ท ในก ลุ่ ม
อลิอันซ์ เราจะปฏิบัติ ตาม “มาตรฐานการปกป้องและคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลของอลิอันซ์ ” (Allianz‘ BCR) ซึ่งกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี ้
รายชื่ อ ของบริ ษั ท ในกลุ่ ม อลิ อั น ซ์ ที่ ปฎิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น ดั ง กล่ า ว ท่ า นสามารถเข้า ไปดู ไ ด้ ที่ https://www.allianz.com
/en/privacy-statement.html#TabVerticalNegative2523488475
6. สิทธิของท่ำนทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีอะไรบ้ำง
ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ดังนี ้
เข้าถึง หรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ยกเลิกหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ในทุกโอกาส สําหรับการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลภายใต้ความยินยอมของท่าน
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็ นปั จจุบนั ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ลบ หรือทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้อง
ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นอีกต่อไป
ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเมือ่ ท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทาํ หน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่พบการฝ่ าฝื นข้อกําหนดตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านีโ้ ดยการตั้งค่าเกี่ ยวกับความเป็ นส่วนตัวในระหว่างการสร้างบัญชีผใู้ ช้อ อนไลน์กับ เรา และท่านสามารถ
ปรับเปลี่ยนการตัง้ ค่าเหล่านีไ้ ด้ในภายหลังโดยเข้าสู่ระบบออนไลน์ หรือติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 13. หากท่านต้องการ
ความช่วยเหลือ
ในกรณีที่ท่านขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอลบ ทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลที่บริษัทเก็ บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่าน หรือระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุ คคลของท่าน หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามสัญญา แต่งตัง้ ฯ หรือเกิ ดข้อจํากัดในการทํา
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ธุรกรรมหรือให้บริการบางประเภท ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ท่านไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ตามสัญญา แต่งตัง้ ฯหรือข้อตกลงอื่นใด หรือไม่ได้รบั
บริการบางประเภทจากบริษัท
บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะดําเนิ นการตามที่ ท่านร้องขอได้ใ นกรณี ที่ มีข ้อจํากัดสิท ธิ ข องท่า นตามที่กฎหมายกําหนด หรือบริษั ท มี
ความชอบธรรมในการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกําหนด ทัง้ นี ้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ดําเนินการตามคําร้องขอของท่านตามที่บริษัทเห็นสมควร
7. เรำจะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็ นระยะเวลำนำนเท่ำใด
เราจะเก็ บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิน้ สุดลง
หรือวันที่อนุญาโตตุลาการมีคาํ ชีข้ าด หรือศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สดุ แล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ตามบริษัทอาจยังคงจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมี
ค วามจํ า เป็ นในการจั ด เก็ บข้ อ มู ล ของท่ า น เพื่ อ ใช้ ต า มวั ต ถุ ป ร ะสงค์ ใ นกา รจั ด เก็ บรวบ รวม ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น หรื อ เพื่ อ
ความจําเป็ นอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท เป็ นต้น
เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลานานเกินความจําเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรักษาเท่านัน้
8. มีกำรใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่ (เฉพำะกรณีเว็บไซต์)
บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี ้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทําความเข้าใจว่าผูเ้ ยี่ยมชมใช้งาน
เว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร
เทคโนโลยีในการติดตามช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ทําให้เราสามารถ
ตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและของเราในอดีตหรือไม่ และใช้ในการระบุส่วนที่เป็ นที่นิยมที่สดุ ของเว็บไซต์ของ
บริษัท
การปฏิเสธ การจํากัดการใช้งาน หรือการปิ ดใช้งานเทคโนโลยีการติดตาม อาจทําให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของ
บริษัทลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง
9. กำรปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของบริษัทถูกใช้งำนอย่ำงไร (เฉพำะกรณีเว็บไซต์)
เว็บไซต์ของบริษัทใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี ้ ("ปลั๊กอิน"):
ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย
ปุ่ ม Share บน เฟซบุ๊ก
(Facebook)
ปุ่ ม ทวีต
(Tweet)
ปุ่ ม อินสตาแกรม

ดําเนินการโดย
Facebook Inc
1601 S. California Ave., Palo Alto, CA
94304, USA
Twitter Inc
795 Folsom St., Suite 600, San
Francisco, CA 94107, USA
Instagram Co

คําชีแ้ จงสิทธิส่วนบุคคล
https://de-de.facebook.com/about/
privacy/
https://twitter.com/privacy

https://help.instagram.com
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(Instagram)
ปุ่ ม ยูทบู
(YouTube)
กูเกิล
(Google)

1 Hacker Way, Menlo Park, California,
United States
YouTube
https://www.youtube.com/about/policies/
San Bruno, California, United States
https://developers.google.com/+/web/buttonspolicy

ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุดว้ ยชื่อแบรนด์ของผูป้ ฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) กูเกิ ล (Google) ทวิตเตอร์ (Twitter)
อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูบ (YouTube) ("ผูป้ ฏิบัติการ") เพื่อเพิ่มระดับการปกป้องข้อมูลและให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
เราได้ดาํ เนินการเพิ่มเติมโปรแกรมโดยใช้วิธี ที่เรียกว่า 2-click solution ขัน้ ตอนนีจ้ ะทําให้ม่นั ใจได้ว่าเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
จะไม่มกี ารเชื่อมต่อโดยตรงของเบราว์เซอร์ของท่านไปยังเซิรฟ์ เวอร์ของผูใ้ ห้ปฏิบตั ิการที่ถกู สร้างขึน้ เว้นเฉพาะกรณีที่ท่านเปิ ดใช้ง านปลั๊ก
อินโดยคลิกไปที่ปลั๊กอินดังกล่าว โดยเป็ นการอนุญาตให้ท่านยินยอมในการโอนข้อมูล ซึ่งเบราว์เซอร์ของท่านจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรง
ไปยังเซิรฟ์ เวอร์ของผูป้ ฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเนือ้ หาของปลั๊กอินจะถูกส่งจากผูป้ ฏิบัติการโดยตรงไปยังเบราว์เซอร์ของท่านและ
รวมเข้ากับเว็บไซต์
การที่ยอมรับปลั๊กอิน ผูป้ ฏิบตั ิการจะได้รบั ข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท หากท่านลงชื่อเข้ าใช้บญ
ั ชีของท่าน
เมือ่ ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ผูป้ ฏิบตั ิการสามารถเชื่อมต่อการเยี่ยมชมของท่านกับบัญชีของท่านโดยตรง หากท่านโต้ตอบกับปลั๊ก
อิน เช่น การคลิกที่ปมเฟซบุ
ุ่
๊ก ปุ่ ม +1 และปุ่ มทวีต ปุ่ ม"แชร์"(share) ข้อมูลจะถูกโอนโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของท่านไปยังผู้ ปฏิบตั ิการ
และถูกบันทึกโดยผูป้ ฏิบตั ิการ นอกจากนีข้ อ้ มูลจะถูกเผยแพร่บนโซเซียลมีเดียที่เกี่ยวข้องหรือบนบัญชีทวิตเตอร์ของท่านและจะปรากฏ
แก่ ผตู้ ิดต่อของท่าน หากท่านไม่ต ้องการให้มีการโอนข้อมูลนีไ้ ปยังผูป้ ฏิบัติการ ท่านต้องออกจากระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องของท่านก่ อ นที่
ท่านจะคลิกที่ปลั๊กอิน และเปิ ดใช้งานอีกครัง้
10. มำตรกำรควำมปลอดภัยอะไรที่เรำได้ดำเนินกำรเพื่อปกป้ องข้อมูลของท่ำนที่รวบรวมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (เฉพำะกรณี
เว็บไซต์)
เราได้ใช้มาตรการด้านเทคนิคและความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถกู รวบรวมโดยผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รบั อนุญาต การใช้ผิดประเภท สูญหาย หรือถูกทําลาย
11. เรำจะจัดกำรกับข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ่งไปและกลับจำกบริษัทอย่ำงไร (เฉพำะกรณีเว็บไซต์)
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดที่ส่งไปและกลับจากบริษัทได้รบั การคุม้ ครองโดยมาตรการทางเทคนิคและความปลอดภัยขององค์กร
ที่เหมาะสม และอาจเข้าใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มเี หตุผล ซึ่งต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับได้กาํ หนด (เช่น คําสั่งศาล กระบวนการ
สืบสวนสอบสวนทางอาญา การกระทําความผิดทางกฎหมาย) โดยบุคคลที่ถกู ระบุอยู่ในฝ่ ายที่กําหนด (เช่น ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายควบคุม
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การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง) ทุกขั้นตอนของกระบวนการรวมถึงเกณฑ์การค้นหาที่ใช้จะถูกบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
การตรวจสอบ อีเมลทัง้ หมดจะถูกกําจัดหลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาได้สิน้ สุดลง
12. อะไรทีท่ ำ่ นควรพิจำรณำเมือ่ ส่งข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ต (เฉพำะกรณีเว็บไซต์)
อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็ นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ส่งไปยัง หรือจากเว็บไซต์
ของบริษัท หรือผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อาจถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รบั อนุญาต อาจนําไปสู่การเปิ ดเผย การเปลี่ยนแปลง
เนือ้ หา หรือความผิดพลาดทางเทคนิค ถึ งแม้ว่าทั้งผูส้ ่งและผูร้ บั จะอยู่ในประเทศเดียวกัน ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกส่ง ข้า ม
พรมแดนระหว่างประเทศและส่งต่อไปยังประเทศที่มรี ะดับการป้องกันข้อมูลตํ่ากว่าในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่
บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบ หรือรับผิดสําหรับความปลอดภัยของข้อมูลของท่านขณะที่ถกู ส่งในอินเทอร์เน็ตถึ งบริษัท เพื่อปกป้อง
ความเป็ นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจเลือกวิธีการสื่อสารอื่นกับบริษัทตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
13. ท่ำนสำมำรถติดต่อเรำผ่ำนช่องทำงใด?
หากท่านมีคาํ ถามเกี่ ยวกับ คําชีแ้ จงเกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่าน
สามารถติดต่อเราได้ ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไปรษณีย ์ ดังต่อไปนี ้
บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. หรือ
ศูนย์ดแู ลลูกค้าอลิอนั ซ์ อยุธยา โทร 1373 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
อีเมล: customercare@azay.co.th
14. เรำมีควำมถี่ในกำรปรับปรุ งคำชีแ้ จงข้อมูลส่วนบุคคลแค่ไหน?
เราทําการทบทวนคําชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ ป็ นประจํา เราแน่ใจว่าประกาศฉบับที่เป็ นปั จจุบันจะอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่
www.azayagency.com
บริษัทอาจทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ของบริษัท
ห รื อ ห า ก มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ซึ่ ง อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ท่ า น อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ เ ร า อ า จ จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ท่ า น ท ร า บ ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านช่องทางการติดต่อที่ ท่านกําหนดไว้ ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยภายหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของเรา
คําชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีจ้ ดั ทําขึน้ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ขอ้ ความระหว่าง 2 ภาษานัน้ ขัดหรือแย้ง
กัน ให้ใช้ภาษาไทยเป็ นสําคัญ
คําชีแ้ จงส่วนบุคคลฉบับนี ้ ได้รบั การปรับปรุงครัง้ ล่าสุดเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
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