บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
แนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ดิ ้ านการบริหารจัดการความเป็ นส่ วนตัว และข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการการเสนอขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้ เงินหรื อค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย พ.ศ.
2560 และ
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้ บริ การ
บุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2560
ตามที่ บริ ษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน) มีกิจกรรมการเสนอขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
ประกันภัยสุขภาพรายบุคคล กิจกรรมการเสนอขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการออกกรมธรรม์ประกันภัยด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
ประกันภัยสุขภาพและอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง จึงได้ กาหนดแนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ิด้านการบริ หารจัดการความ
เป็ นส่วนตัว และข้ อมูลส่วนบุคคล ตามหมวด 6 ข้ อ 18 (1) ของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการการเสนอขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้ เงินหรื อค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี ้
คานิยาม
“บริ ษัท” หมายความว่า บริ ษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
“ผู้มงุ่ หวัง” หมายความว่า ผู้ที่บริ ษัทเชิญชวนให้ ทาประกันภัยสุขภาพรายบุคคล และประกันภัยสุขภาพและอุบตั ิเหตุ
ระหว่างการเดินทาง
“การเสนอขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การเชิญชวน ชี ้ช่อง หรื อจัดการให้ ผ้ มู งุ่ หวังทาสัญญา
ประกันภัยกับบริ ษัท โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่พงึ่ พาพนักงาน
ของบริ ษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยบุคคลธรรมดาในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ
ให้ ผ้ มู งุ่ หวังแสดงเจตนาขอทาสัญญาประกันภัยโดยใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึง่ ทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้มีอานาจหน้ าทีต่ ดั สินใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่
รวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท
“เจ้ าของข้ อมูล” หมายความว่า บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

แนวนโยบายด้ านการบริหารจัดการความเป็ นส่ วนตัว และข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
บริ ษัทมีการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มงุ่ หวังทีช่ อบด้ วยกฎหมายและเป็ นธรรม โดยจัดเก็บข้ อมูลเท่าที่จาเป็ นในการ
ให้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามอานาจหน้ าที่และวัตถุประสงค์ของบริษัท และตามที่กฎหมายกาหนดเท่านัน้ ซึง่
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ มู งุ่ หวังทราบและขอความยินยอมก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
ข้ อมูลด้ านอาชีพ รายได้ ชื่อผู้รับประโยชน์ ข้ อมูลด้ านการเงิน ข้ อมูลด้ านแผนความคุ้มครอง ข้ อมูลด้ านประวัติสขุ ภาพ โดย
บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลเหล่านันไว้
้ เป็ นความลับ
2. คุณภาพของข้ อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัทมีการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มงุ่ หวัง เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการดาเนินงานตามภารกิจของบริษัท ระหว่างผู้
มุง่ หวังกับบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของบริ ษัทตามที่กฎหมายกาหนด โดย
ข้ อมูลที่ได้ ทาการจัดเก็บนัน้ บริ ษัทจะคานึงถึงความถูกต้ อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
3. การระบุวตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
บริ ษัทมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการให้ บริ การแก่ผ้ มู งุ่ หวัง และการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของระบบงานต่าง ๆ ให้ มคี วามทันสมัย หากภายหลังบริ ษัทเปลีย่ นแปลง
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ มู งุ่ หวังทราบ และขอความยินยอมผ่านทางอีเมล์ (email) หรื อประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท www.thaihealth.co.th ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้ อมนี ้ บริ ษัทได้ มีการกาหนดให้ มี
การบันทึกการแก้ ไขเพิม่ เติมไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
4. ข้ อจากัดในการนาข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้
บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ ให้ กบั บุคคลอื่น เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
โดยทาหนังสือให้ ความยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยกเว้ นในกรณีที่กฎหมายกาหนด หรื อเป็ น
การเปิ ดเผยแก่หน่วยงานทีม่ ีอานาจตามกฎหมาย หรื อตามคาสัง่ ศาล
5. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
บริ ษัทมีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้ างจิตสานึกในการ
รับผิดชอบด้ านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ พนักงานของบริษัทปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และ
ป้องกันมิให้ ข้อมูลสูญหาย การเข้ าถึง ทาลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต
6. การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการดาเนินการแนวปฏิบตั ิและแนวนโยบายเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัทจะเปิ ดเผยนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และหากมีการปรับปรุงแก้ ไขบริ ษัทจะดาเนินการ
เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaihealth.co.th กรณีผ้ มู งุ่ หวังต้ องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้ อมูล
ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนาข้ อมูลไปใช้ สามารถขอตรวจดูได้ โดยติดต่อที่ทาการบริ ษัท

7. การมีสว่ นร่วมของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้ รับคาร้ องขอจากเจ้ าของข้ อมูล โดยผู้ขอกรอกแบบคาร้ องขอและ
วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ ณ ที่ทาการของบริ ษัท โดยบริษัทจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลา 15 วันและใน
กรณีที่เจ้ าของข้ อมูลมีการคัดค้ านการจัดเก็บ ความถูกต้ อง หรื อการกระทาใด ๆ เช่น การแจ้ งให้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข
ข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อลบข้ อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้ น บริ ษัทจะดาเนินการบันทึกคาคัดค้ านดังกล่าวไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
8. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัทกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามแนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ิด้านการบริ หารจัดการความเป็ นส่วนตัว และ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัทประกาศใช้ อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบตั ิด้านการบริหารจัดการความเป็ นส่ วนตัว และข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ข้ อมูลเบื ้องต้ น
ก) แนวปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการความเป็ นส่วนตัว และข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้จัดทาขึ ้น เพื่อบังคับใช้ กบั การบริ หาร
จัดการความเป็ นส่วนตัว และข้ อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ข) รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใช้ แนวปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการความเป็ นส่วนตัว และข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทจะ
รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัทมีการให้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.thaihealth.co.th มีรายละเอียด ดังนี ้
การเสนอขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับประกันภัยสุขภาพรายบุคคล และประกันภัยสุขภาพและอุบตั ิเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.thaihealth.co.th บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มงุ่ หวังเท่าที่
จาเป็ น ได้ แก่ เช่น ข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป ข้ อมูลด้ านอาชีพ รายได้ ชื่อผู้รับประโยชน์ ข้ อมูลด้ านการเงิน ข้ อมูลด้ านแผน
ความคุ้มครอง ข้ อมูลด้ านประวัตสิ ขุ ภาพ เป็ นต้ น
3. การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรื อองค์กรอื่น
บริ ษัทมีการเชื่อมโยงข้ อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มงุ่ หวัง เช่นการชาระค่า
เบี ้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การจะได้ รับการเก็บรักษาเป็ นความลับ ทังในรู
้ ปแบบ
เอกสารและข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทังในระหว่
้
างการส่งผ่านข้ อมูลทุกขันตอน
้
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทกาหนดให้ เจ้ าหน้ าทีด่ งั กล่าว
ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้
4. การรวบรวมข้ อมูลจากทีม่ าหลายๆ แห่ง
บริ ษัทมีการนาข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ มาจากผู้มงุ่ หวังผ่านทางเว็บไซต์ ไปรวมกับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ มาจากแหล่งอื่น เช่น
ข้ อมูลประกันภัยร่วมของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ธนาคารที่ผ้ มู งุ่ หวังแจ้ งความประสงค์ในการชาระค่าเบี ้ยประกันภัย
ผ่านบัตรเครดิต เป็ นต้ น

5. การให้ บคุ คลอื่นใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ ให้ กบั บุคคลอื่น เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
โดยทาหนังสือให้ ความยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยกเว้ นในกรณีที่กฎหมายกาหนด หรื อเป็ น
การเปิ ดเผยแก่หน่วยงานทีม่ ีอานาจตามกฎหมาย หรื อตามคาสัง่ ศาล
6. การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผู้มงุ่ หวัง
บริ ษัทจะไม่นาข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มงุ่ หวัง ไปดาเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริ ษัทระบุไว้
7. การเข้ าถึง การแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง และการปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั
ผู้มงุ่ หวังสามารถเข้ าถึงและแก้ ไขหรื อปรับปรุงข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทรวบรวม จัดเก็บไว้ ที่สานักงานของบริษัท
8. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัทมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดให้ มีมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
หรื อมีผลกระทบต่อสิทธิเสรี ภาพของเจ้ าของข้ อมูลโดยชัดเจน เช่น เลขบัตรประจาตัวประชาชน เลขบัตรเครดิต เป็ นต้ น
9. การติดต่อกับเว็บไซต์
หากผู้มงุ่ หวังมีข้อสงสัย ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อติชมใด ๆ เกี่ยวกับแนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ิด้านการบริ หารจัดการความ
เป็ นส่วนตัว และข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ บริ ษัทยินดีที่จะตอบข้ อสงสัย รับฟั งข้ อเสนอแนะ และคาติชมทังหมด
้
อันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงการให้ บริ การของเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยสามารถติดต่อ ได้ ที่
บริ ษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
121/89 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 022029200
โทรสาร 026423131
อีเมล์ buy@thaihealth.co.th

