นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผูส้ มัครตัวแทนและตัวแทนประกันชีวติ
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ต่อไปเรียกว่า “บริษัท” ขอแนะนาให้ผู้สมัครตัวแทนและตัวแทน
ประกันชีวิตทาความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สมัครตัวแทนและตัวแทนประกันชีวิต (“ท่าน”) เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง
ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้
1. คานิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ชื่อ อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานะ สถานภาพการสมรส สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบนบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต รหัสตัวแทน ที่อยู่ทางาน อีเมล ไลน์ไอดี ชื่อ
เฟซบุ๊ก เงินเดือน ตาแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลในเฟซบุ๊ก เว็บไซส์คุ้กกี้ ประวัติการศึกษา ประวัติเกี่ยวกับการทางาน หรือ ชื่อ-นามสกุลบิดาและ/
หรือมารดาของผู้สมัครตัวแทนและตัวแทนประกันชีวิต เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้สมัครตัวแทนและ
ตัวแทนประกันชีวิตได้ (ไม่ว่าด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น)
ข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
ลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น
ผูส้ มัครตัวแทน หมายถึง ผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทโดยได้กรอกใบสมัครตัวแทนและส่งเอกสารประกอบการ
สมัครให้กับบริษัทแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยบริษัท
ตัวแทน หมายถึง ตัวแทนประกันชีวิตที่ทาสัญญาตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทแล้ว
2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
2.1 ท่านรับทราบว่าภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมการรับสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต และ/หรือการดาเนินการตาม
สัญญาตัวแทนประกันชีวิต บริษัทสามารถจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านได้ (“ประมวลผล”)
บริษัทจาเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อดาเนินกิจกรรมการรับ
สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต การปฏิบัติตามสัญญาตัวแทนประกันชีวิต กฎเกณฑ์ ระเบียบภายใน และ/หรือข้อกาหนดการดาเนินงาน
ของบริษัท และ/หรือการด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เพียงพอ อาจส่งผลให้การให้การดาเนินการใด ๆ ตามข้อตกลง หรือข้อ กาหนดระหว่างบริษัทและท่านเกิดความล่าช้าหรือความไม่
สะดวกขึ้น และในกรณีจาเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษัทอาจต้องปฏิเสธการ ดาเนินการ
ตามข้อผูกพันใด ๆ ที่บริษัทมีต่อท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและจะประมวลผลข้อมู ลส่วนบุคคลและ/หรือ
ข้อมูลอ่อนไหวของท่านเท่าที่จาเป็นและภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
กิจกรรรมที่บริษัทดาเนินการและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน ตามตารางนี้
หมวดของการ
ดาเนินงาน
การรับสมัคร การ
จัดการและดูแลข้อมูล
ตัวแทน

กิจกรรม
การรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดกรองผู้สมัครเป็นตัวแทน บันทึกข้อมูล
ตัวแทนในระบบของบริษัท ออกรหัสตัวแทน ทาสัญญาตัวแทนประกันชีวิต
การตรวจรายชื่อบุคคลล้มละลาย ตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง
การตรวจประวัติอาชญากรรม

ฐานการประมวลผล
สัญญา
สัญญา/หน้าที่ตาม
กฎหมาย

หน้าที่ตามกฎหมาย/
ความยินยอม
ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับความพิการหรือทุพพลภาพ ของตัวแทนเพื่อการคัด ความยินยอม
กรองคุณสมบัติของตัวแทน
บันทึกลายนิ้วมือของตัวแทน เพื่อตรวจสอบการเข้าและออกสถานที่ทาการของบริษัท ความยินยอม
โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการประเมินผลงานของตัวแทน
การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) การบันทึกเสียง
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ประโยชน์อันชอบธรรม

หมวดของการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม
การเก็บและใช้ข้อมูลของผู้สมัครตัวแทนและตัวแทนโดยพนักงานของบริษัท ผู้บริหาร
ตัวแทน และกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
การส่งประวัติตัวแทน
และหรือความผิดเกี่ยวกับการกระทาทุจริตของตัวแทนไปที่
บริษัทประกันภัยอื่น สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย และคปภ.
การขึ้นทะเบียนตัวแทน การต่อใบอนุญาตตัวแทน และการเพิกถอนใบอนุญาต

การบริหารจัดการ
เอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการขาย

การบริหารจัดการ
เรื่องผลประโยชน์
ตัวแทน

การฝึกอบรม

ฐานการประมวลผล
สัญญา

หน้าที่ตามกฎหมาย/
ประโยชน์อันชอบธรรม
หน้าที่ตามกฎหมาย/
สัญญา
การออกเอกสารต่างๆ ทั้งในรูปแบบกระดาษ หรืออิเลคทรอนิกส์ ที่บริษัทจัดทาและมี สัญญา
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ/หรือตัวแทน เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือ ตัวแทน
เช่น
- กรมธรรม์และสัญญาประกันชีวิต บันทึกสลักหลัง รวมถึงเอกสารประกอบ
อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกัน
- หลักฐานการรับเงิน
การจ่าย การระงับ การยึดหน่วง และการหักเงินค่าบาเหน็จและผลประโยชน์ ตัวแทน สัญญา
เพื่อชดใช้หนี้สินต่อบริษัท เจ้าหนี้ และหรือบุคคลอื่นใด
การจัดให้มีและการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์เพิ่มเติมของตัวแทน เช่น ประกัน สัญญา / ความยินยอม
ชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ทริปท่องเที่ยว เป็นต้น (กรณีตัวแทนมีคุณสมบัติครบถ้วนและมี
สิทธิได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศของบริษัท)
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การอบรมเพื่อขอรับหรือต่อ หน้าที่ตามกฎหมาย/
ใบอนุญาตตัวแทน การอบรมหรือสัมมนาอื่นใดที่เกี่ยวกับการทาหน้าที่ตัวแทน
สัญญา

การบริหารจัดการ
การแข่งขัน การทาเป้าหมาย การรับรางวัล การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการ
ด้านการตลาดและการ ประกาศเกียรติคุณต่อสื่อสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อสื่อสาธารณะในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของบริษัทเฉพาะกรณี
(หากได้รับการคัดเลือก)
การบริหารจัดการ
การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทน เนื่องจากการร้องเรียนของลูกค้าหรือ
งานเรื่องร้องเรียน และ บุคคลอื่นใด
คดีความ
การบริหารจัดการ
การดาเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ดาเนินดคี หรือดาเนินมาตรการ
ตามที่กฎหมาย
ใดๆ เพื่อใช้สิทธิตามสัญญาและตามกฎหมาย
กาหนดและการบริหาร การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมของ
ความเสี่ยง
ตัวแทน ให้แก่สมาคมประกันชีวิต หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานที่มีอานาจตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น คปภ. ปปง. กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สานักงานตารวจ
แห่งชาติ เป็นต้น

สัญญา/ประโยชน์อัน
ชอบธรรม
ความยินยอม
สัญญา
สัญญา / ประโยชน์อัน
ชอบธรรม
หน้าที่ตามกฎหมาย /
ประโยชน์อันชอบธรรม

2.2 บริษัทกาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัท
2.3 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เป็นการ
ดาเนินการเพื่อให้ปฏิบัติสัญญาตัวแทนประกันชีวิต หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้ท่านทราบผ่านการติดประกาศ
หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทและจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านก่อนการดาเนินการหรือทากิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น (หากกฎหมาย
กาหนดให้ต้องขอความยินยอม)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับตัวแทนประกันชีวิต เวอร์ชั่น 23042563

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
3.1 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และอย่าง
จากัดเพียงเท่าที่จาเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เท่านั้น
3.2 นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการประมวลผล เว้นแต่
(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทาสถิติ
3.3 บริษัทมีความจาเป็นในการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดาเนินการรับสมัครตัวแทน
หรือตามสัญญาตัวแทนประกันชีวิต และสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ บริษัท จะไม่จัดเก็บข้อมูลที่อาจ
เป็นผลร้าย ทาให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคล
ใด เว้นแต่
(1) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
(5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทาสถิติ
3.4 บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณี
ที่มีความจาเป็นเท่านั้น และอาจขอความยินยอมจากท่าน (กรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องขอความยินยอม) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ข้างต้น และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพของการดาเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวให้กบั บุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานตาม
กฎหมาย
4.1 เพื่อการดาเนินการรับสมัครตัวแทน หรือการปฎิบัติตามสัญญาตัวแทนประกันชีวิต และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ข้างต้น บริษัทอาจส่งโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลภายนอกซึง่ เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการ เป็นต้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.2 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบ Cloud Computing ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
4.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทแม่ บริษัทในเครือ หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
สมาคมประกันชีวิตไทย คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจ้าหน้ าที่ตารวจ พนักงาน
อัยการหรือศาล เจ้าพนักงานกรมบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่มี
อานาจหน้าที่ตามที่กาหนดโดยกฎหมาย
5. การมีสว่ นร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคาร้องขอเข้ามาที่อีเมลของ
บริษัท distributionsupport@generali.co.th เมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดาเนินการบันทึกคาร้องขอ ตรวจสอบ
และตอบกลับคาร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
5.2 หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัท
เพื่อให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวนั้นได้ ทั้งนี้ กรณีบริษัทมีเหตุให้ปฏิเสธคาร้องขอของท่าน บริษัทจะ
จัดทาบันทึกการปฏิเสธคาขอหรือการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็นหลักฐานด้วย
5.3 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลไป
ใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตน
(2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
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(3) โต้แย้งหรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน
(4) ขอให้ดาเนินการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน
(5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่าน
ไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
(6) ขอยกเลิกการให้ความยินยอมใดๆ
(7) ขอโอนย้ายข้อมูลไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
(8) ติดต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จาเป็น
(9) ร้องเรียนกรณีบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลไม่
ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อควรระวัง
หากเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัททาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านตามฐานสัญญา หรือ
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านตาม (3) และ (4) ได้
กรณีการประมวลผลด้วยฐานความยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญาตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงการเก็บและใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อ
การปฎิบัติตามสัญญาตัวแทนประกันชีวิต หากท่านได้ใช้สิทธิตามข้อ (3) (4) และ (6) บริษัทจะไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญา
ตัวแทนประกันชีวิตได้ จึงมีผลทาให้สัญญาตัวแทนประกันชีวิตกับท่านต้องสิ้นสุดลง
6. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของตัวแทน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยมีกาหนดระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สัญญาตัวแทนประกันชีวิตสิ้นสุดลง
กรณีผู้สมัครตัวแทนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท บริษัทมีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครตัวแทน โดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท
7. เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้มีการดาเนินการและปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวและกฎ ระเบียบ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทา
ระเบียบ คาสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินงานตามแนวนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
8.1 บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทางานของ
บริษัท และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทอาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นของบริษัท โดยท่านสามารถตรวจสอบ
นโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://generali.co.th/privacy-information
8.2 หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทได้ที่:
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
ติดต่อ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602–1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร อีเมล distributionsupport@generali.co.th
เว็บไซต์ https://www.generali.co.th
เบอร์โทร 0 2612 9888 หรือ 1394 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)
ติดต่อเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
• เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล distributionsupport@generali.co.th
• เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล dpo@generali.co.th
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