นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับบุคคลทัว่ ไป
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
ต่อไปเรียกว่า “บริษัท” ขอแนะนาให้ท่านทาความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่
บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็น
ต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
1. คานิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ (ไม่ว่าด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบ
กับข้อมูลอื่น) ซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพการสมรส สัญชาติ ข้อมูลบัตรประชาชน
ข้อมูลหนังสือเดินทางและการเข้าออกประเทศ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลใบขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ข้อมูลในเฟซบุ๊ก
เว็บไซต์คุ้กกี้ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน เช่น ข้อมูลใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน สัญญา ใบอนุญาต รายละเอียด
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติและการกระทาผิดกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ข้อมูลการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และอีเมล เป็นต้น
ข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น
บุคคลทั่วไป / ท่าน หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ เข้าทากิจกรรม ธุรกรรม และ/หรือสัญญาใดๆ กับ
บริษัท เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือที่ปรึกษา คู่ค้า / ผู้ค้าของบริษัท รวมถึงพนักงาน ผู้รับมอบอานาจ หรือตัวแทนของคู่ค้า / ผู้ค้า
ของบริษัทที่มีการติดต่อประสานงานกับบริษัท เป็นต้น
2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
2.1 ท่านรับทราบว่าภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ เข้าทากิจกรรม ธุรกรรม และ/หรือสัญญา
ใดๆ ระหว่างท่านกับบริษัท (“กิจกรรม”) บริษัทสามารถจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านได้
(“ประมวลผล”)
บริษัทจาเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรม กฎเกณฑ์
ระเบียบภายใน และ/หรือข้อกาหนดการดาเนินงานของบริษัท และ/หรือการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทไม่ได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ อาจส่งผลให้การให้การดาเนินการใด ๆ ตามกิจกรรมระหว่างบริษัทและ
ท่านเกิดความล่าช้าหรือความไม่สะดวกขึ้น และในกรณีจาเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษัท
อาจต้องปฏิเสธการดาเนินการตามข้อผูกพันใด ๆ ที่บริษัทมีต่อท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและจะประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านเท่าที่จาเป็นและภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยกิจกรรมที่บริษัทดาเนินการและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านตามตารางนี้
หมวดของการดาเนินงาน
กิจกรรม
การบริหารจัดการด้านจัดซือ้ จัด การรับสมัครคู่ค้า / ผู้ค้า การประกวดราคา
จ้าง
การตรวจสอบรายชื่อบุคคลล้มละลาย ประเมินความเสี่ยงบุคคลด้านการ
ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
[ทั้งที่บริษัทดาเนินการด้วย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ตนเอง และที่บริษัทดาเนินการ
การตรวจประวัติอาชญากรรม
ผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือก การเปิด/ปิดบัญชีคู่ค้าหรือผู้ทากิจกรรม
บุคคลภายนอก]
กับบริษัท การจัดทาสัญญา รวมถึง คาสั่งซื้อ
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ฐานการประมวลผล
สัญญา / ความยินยอม
สัญญา / หน้าที่ตาม
กฎหมาย
ความยินยอม
สัญญา / หน้าที่ตาม
กฎหมาย/ ความยินยอม

หมวดของการดาเนินงาน
การบริหารจัดการเพือ่ เตรียม
ความพร้อมสาหรับการทา
กิจกรรม

กิจกรรม
ฐานการประมวลผล
การจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล สัญญา
username & password สาหรับการเข้าระบบต่างๆ ที่จาเป็น และอื่นๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา

[ทั้งที่บริษัทดาเนินการด้วย
ตนเอง และที่บริษัทดาเนินการ
ผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก]
การบริหารจัดการ
ด้านค่าตอบแทน

การจัดทาหรือต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทางาน การขออนุญาต การขอความ สัญญา / หน้าที่ตาม
เห็นชอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
กฎหมาย/ ความยินยอม

[ทั้งที่บริษัทดาเนินการด้วย
ตนเอง และที่บริษัทดาเนินการ
ผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก]

การบริหารจัดการค่าบริการ ค่าตอบแทนต่างๆ การหักและนาส่งภาษีเงินได้ สัญญา / หน้าที่ตาม
หัก ณ ที่จ่าย
กฎหมาย
การกาหนดขอบเขตและเงื่อนไขปฏิบัติงานตามสัญญา การตรวจสอบและ
การประเมินผลปฏิบัติงานตามสัญญา

สัญญา / ประโยชน์อันชอบ
ธรรม

การบริหารงานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย การบันทึกภาพ
และ/หรือเสียง การบันทึกการเข้าออก การรายงาน และการบรรเทาอุบัติเหตุ
อุบัติภัย เหตุฉุกเฉิน

สัญญา / ประโยชน์อันชอบ
ธรรม

การบริหารจัดการงานเรือ่ ง
การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย
ร้องเรียน ข้อพิพาท และคดี กฎระเบียบ และสัญญา
ความ และการบริหารความเสีย่ ง
การดาเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ดาเนินคดี หรือดาเนิน
[ทั้งที่บริษัทดาเนินการด้วย
มาตรการใดๆ เพื่อใช้สิทธิตามสัญญาและตามกฎหมาย
ตนเอง และที่บริษัทดาเนินการ
การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตให้แก่หน่วยงานกากับดูแล และ
ผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ตารวจ คปภ. ปปง.
บุคคลภายนอก]
กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น

สัญญา / หน้าที่ตาม
กฎหมาย / ประโยชน์อัน
ชอบธรรม
สัญญา / หน้าที่ตาม
กฎหมาย

การบริหารจัดการเมือ่ สิ้นสุด
สัญญา

สัญญา /หน้าที่ตาม
กฎหมาย

การสิ้นสุดของสัญญาตามกาหนดเวลา หรือการบอกเลิกสัญญา การแจ้ง
ข้อมูลข้างต้นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ธนาคาร
สานักงานประกันสังคม สนง.ตรวจคนเข้าเมือง กองงานคนต่างด้าว เป็นต้น

หน้าที่ตามกฎหมาย /
ประโยชน์อันชอบธรรม

[ทั้งที่บริษัทดาเนินการด้วย
ตนเอง และที่บริษัทดาเนินการ
ผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก]
2.2 บริษัทกาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัท
2.3 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เป็นการ
ดาเนินการเพื่อให้ปฏิบัติสัญญาหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้
ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท https://www.generali.co.th และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัท
อาจขอความยินยอมจากท่านก่อนการดาเนินการหรือทากิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น (หากกฎหมายกาหนดให้ต้องขอ
ความยินยอม)
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3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
3.1 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และอย่าง
จากัดเพียงเท่าที่จาเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เท่านั้น
3.2 นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการประมวลผล เว้นแต่
(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของท่านสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทาสถิติ
3.3 บริษัทมีความจาเป็นในการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดาเนินการตามสัญญา และ
สัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทาให้เสียชื่อเสียง หรืออาจ
ก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
(1) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
(5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของท่านสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทาสถิติ
3.4 บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็นเท่านั้น
และอาจขอความยินยอมจากท่าน (กรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องขอความยินยอม) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ข้างต้น และเพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดาเนินงานของ
บริษัทให้ดียิ่งขึ้น
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวให้กบั บุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานตาม
กฎหมาย
4.1 เพื่อการปฎิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ข้างต้น บริษัทอาจส่งโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านให้กับ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลภายนอกซึ่งเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการ เป็นต้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.2 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านบนระบบ Cloud Computing ที่ให้บริการโดยผู้
ให้บริการภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านให้กับบริษัทแม่ บริษัทในเครือ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก สมาคมประกันชีวิตไทย คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ท่านอัยการหรือศาล เจ้าท่านกรมบังคับคดี เจ้าท่านพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
องค์กรอื่นใดที่มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดโดยกฎหมาย
5. การมีสว่ นร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร 0 2612
9888 เมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดาเนินการบันทึกคาร้องขอ ตรวจสอบและตอบกลับคาร้องขอของท่านภายใน
ระยะเวลาอันสมควร
5.2 หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้ง
บริษัทเพื่อให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวนั้นได้ ทั้งนี้ กรณีบริษัทมีเหตุให้ปฏิเสธคาร้องขอของท่าน
บริษัทจะจัดทาบันทึกการปฏิเสธคาขอหรือการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
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5.3 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูล ไป
ใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว ของตน
(2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
(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
กรณีการประมวลผลด้วยฐานความยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญา และกรณีการเก็บและใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการปฎิบัติตาม
สัญญา หากท่านได้ใช้สิทธิตามข้อ (3) (4) และ (6) บริษัทจะไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ซึ่งจะมีผลทาให้สัญญากับท่านต้อง
สิ้นสุดลง
6. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยมีกาหนดระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันทีส่ ัญญาหรือความสัมพันธ์ที่มีกับท่านสิ้นสุด
ลง
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
7.1 บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทางานของ
บริษัท และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทอาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นของบริษัท โดยท่านสามารถตรวจสอบ
นโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://generali.co.th/privacy-information
7.2 ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่:
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602–1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ https://www.generali.co.th
เบอร์โทร 0 2612 9888 หรือ 1394 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)
ติดต่อเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตามช่องทางดังนี้:
 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
โทร 0 2612 9888 หรือ 1394
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล dpo@generali.co.th
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