นโยบายขอมูลสวนบุคคล
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด
เนื่องจาก บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธิ
ความเปนสวนตัวและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในความเปนสวนตัวของบุคคล โดยลูกคายอมมีความ
ประสงคที่จะใหขอมูลของตนไดรับการดูแลใหมีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดกำหนด
หลักเกณฑหรือมาตรการในการกำกับดูแลการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล และสิทธิตางๆ ของลูกคา บริษัทฯ จึงไดจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเปนหลักในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ดังมี
ขอความตอไปนี้
1. คำนิยาม
ในนโยบายขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ คำหรือขอความสามารถนิยามไดดังนี้
กฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม
รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวของ
ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล เจ า หน า ที ่ ซ ึ่ ง ไดร ับ การแต ง ตั ้ง โดยผู ค วบคุ มข อ มู ลส ว นบุ คคลเพื ่ อ ให ท ำหนา ที่ เปน
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.
2562
บริษัทฯ
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ผูเอา
ประกันภัย ผูรับประโยชน หรือตองทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลดังกลาว
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลตามคำสั่งหรือในนามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
พันธมิตร
คูคาซึ่งเปนพันธมิตรของบริษัทฯ หรือทำงานรวมกับบริษัทฯ เชน บริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทประกันชีวิต บริษัทสำรวจภัย เปนตน
เว็บไซต
เว็บไซตซึ่งบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด เปน
เจาของหรือใหบริการแลวแตกรณี
2. บททั่วไป
นโยบายขอมูลสวนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจงรายละเอียดและวิธีการคุมครองและจัดการขอมูลสวนบุคคลของ ลูกคา ผูใชบริการ
ผูเขารวมกิจกรรม และกลุมผูมุงหวัง โดยบริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายขอมูลสวนบุคคลนี้ รวมถึงที่ไดกำหนดไว
โดยเฉพาะเจาะจงอยูในสวนใดสวนหนึ่งของเว็บไซตไมวาบางสวนหรือทั้งหมดเปนครั้งคราว เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ
หลักเกณฑของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เจาของขอมูลจึงควรติดตามนโยบายขอมูลสวนบุคคลที่กำหนดไวนี้อยูเสมอ
3. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
3.1 การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯ จะใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช
และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจำกัด และเปนไปเพียง
เทาที่จำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและตาม บทบัญญัติของกฎหมาย
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3.2 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลที่ไดใหไวหรือมีอยูกับบริษัทฯ หรือที่
พันธมิตรไดเปดเผยตอบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอื่นที่นาเชื่อถือ เชน ขอมูลที่ลูกคาไดเปดเผยสู
สาธารณะ
3.3 ในกรณีที่เจาของขอมูลไมใหขอมูลสวนบุคคล หรือใหขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบันแกบริษัทฯ อาจสงผล
กระทบตอเจาของขอมูลที่อาจไมสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรืออาจไมไดรับความสะดวกหรือไมไดรับการปฏิบัติตาม
สัญญาที่มีอยูกับบริษัทฯ และอาจทำใหเจาของขอมูลไดรับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติ
ตามกฎหมายใดๆ ที่เจาของขอมูลหรือบริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม
3.4 ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป เชน
(ก) ขอมูลแสดงตนของเจาของขอมูล (Identification Information) และขอมูลการติดตอกับเจาของขอมูล เชน
รูปภาพ ชื่อและนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ขอมูลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน เลขที่หนังสือ
เดินทาง เพศ วัน/เดือน/ปเกิด อายุ สถานภาพ ที่อยู อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลข
โทรสาร อีเมลแอดเดรส (E-mail address) เปนตน
(ข) ขอมูลเกี่ยวกับการทำงาน เชน ตำแหนงงาน แผนกงาน รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ประวัติสวนตัว ประวัติการ
ทำงาน เปนตน
(ค) ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลตามสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขประจำตัวผูเสียภาษี
(ง) ขอมูลที่ใชประกอบเปนหลักฐาน หรือในการทำธุรกรรมตาง ๆ เชน ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตร
ประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาทะเบียนบาน สำเนาใบอนุญาตขับขี่
สำเนาใบคูมือจดทะเบียนรถยนต เลขทะเบียนรถยนต สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือมอบอำนาจ สำเนา
หนังสือรับรองบริษัท ใบแจงหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจาย และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจ
เปนตน
(จ) ขอมูลดานเทคโนโลยี เชน ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร (IP
Address) ขอมูลตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร (Location) โดยใชเทคโนโลยีระบุตำแหนง ประเภทของโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชเปดดูเว็บไซต (Browser) ขอมูลบันทึกการเขาออกเว็บไซต ขอมูลเว็บไซตที่ผูใชงานเขาถึงกอน
และหลัง (Referring Website) ขอมูลบันทึกประวัติการใชเว็บไซต ขอมูลบันทึกการเขาสูระบบ (Login Log)
ขอมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) สถิติการเขาเว็บไซต เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต (Access Time)
ขอมูลที่ถูกคนหาหรือเขาชม ขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) การใชฟงกชันตาง ๆ ในเว็บไซต
และขอมูลที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมผานคุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คลายกัน เปนตน
(ฉ) บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผานกลองวงจรปด (CCTV) บันทึกเสียงการสนทนา หรือขอมูลอื่น ๆ ที่
สามารถระบุตัวตนบุคคลได
(2) ขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหว (Sensitive Data) ซึ่งหมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่เปนเรื่องสวนตัวโดยแทของ
เจาของขอมูล ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เชน ขอมูลชีวภาพ ขอมูล
ลายพิมพนิ้วมือ ภาพสแกนใบหนา (face scan/face recognition) ขอมูลศาสนาตามที่ปรากฏรวมอยูในสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน (หากมี) ขอมูลประวัติอาชญากรรมรวมถึงความผิดที่ถูกกลาวหาหรือฟองรองดำเนินคดี ขอมูล
สุขภาพ ขอมูลเชื้อชาติ เปนตน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีนโยบายจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหวของเจาของขอมูล เวนแต
(ก) ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูล หรือ
(ข) กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
3.5 ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลไวในระยะเวลาเทาที่จำเปนเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ไดแจงตอ
เจาของขอมูล หรือตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบายฉบับนี้ โดยในกรณีที่เจาของขอมูลยุติความสัมพันธหรือสิ้นสุดการ
จางกับบริษัทฯ หรือไมมีการใชบริการหรือการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ แลว บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของ
ขอมูลไวตามระยะเวลาที่กำหนดหลังจากนั้น หรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามอายุความ หรือเพื่อการใช
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังกลาว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ หรือ
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ทำลายขอมูลสวนบุคคล หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได ทั้งนี้
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลจะเปนไปตามนโยบายการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (Data Retention Policy)
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลนานกวาที่กำหนดไดในกรณีที่เปนไปตามที่
กฎหมายกำหนด
4. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูล
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
4.1 วัตถุประสงคที่บริษัทฯ จำเปนตองไดรับความยินยอม บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของเจาของขอมูลในการเก็บรวบรวม ใช
และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) การเก็บรวบรวม การใช และ/หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหวของเจาของขอมูล เพื่อวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
(ก) เพื่อการยืนยันและพิสูจนตัวบุคคล เชน การยืนยันตัวตนบุคคลโดยสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือ
เดินทาง ที่อาจปรากฏขอมูลศาสนา หมูเลือด และขอมูลเชื้อชาติได เปนตน
(ข) เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลที่จำเปนตอการพิจารณาและตีราคาประกันภัย
(2) ในกรณีที่จำเปนตองโอนขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลไปยังประเทศที่อาจจะไมมีระดับการคุมครองขอมูลที่
เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกำหนดใหตองไดรับความยินยอม
(3) การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคาเพื่อใชในการประชาสัมพันธสื่อสาร และนำเสนอ
ผลิตภัณฑ ขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ใหแกลูกคา
4.2 วัตถุประสงคที่บริษัทฯ อาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
บริษัทฯ อาจอาศัยหลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมายดังตอไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
ซึ่งไดแก
(1) เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเขาทำสัญญาจางงานหรือการปฏิบัติตามสัญญาจางงานกับเจาของ
ขอมูล
(2) เปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
(3) เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก เพื่อใหสมดุลกับประโยชนและ
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
(4) เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ
(5) ประโยชนสาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติหนาที่ในการใชอำนาจรัฐ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอาศัยหลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ขางตน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของเจาของขอมูล เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
• การปฏิบัติตามสัญญาที่ลูกคาเปนคูสัญญา หรือคำขอของลูกคากอนเขาทำสัญญานั้น
• การรับเรื่องรองเรียน
• การใหบริการขอมูลผลิตภัณฑ, ขอมูลทั่วไป, ขอมูลถานะเงินกูของลูกคา
• การตรวจสอบขอมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
• การเสนอขายผลิตภัณฑ
• การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ใหลูกคา
• ประสานงานและจัดการเรียกรองคาสินไหมกับบริษัทประกันภัย
• สงเอกสารตามคำรองขอของลูกคา
• การใชขอมูลสวนบุคคลของบุคคลในครอบครัว, บุคคลอางอิงของลูกคาเพื่อตรวจสอบขอมูลและพิจารณาคำขอของ
ลูกคา
• ติดตอกลับไปหาลูกคาตามที่ลูกคาไดแจงขอมูลไว หรือที่ไดแจงคำถามหรือขอสงสัยไว
• ติดตอไปยังลูกคาเพื่อนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ
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4.3

• ใชขอมูลของลูกคาในการสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ
• การดำเนินการทางบัญชีของบริษัทฯ
• วัตถุประสงคอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ตองการอยางสมเหตุสมผล ตามที่ระบุไวในใบสมัครหรือเอกสารที่เกี่ยวของใด ๆ
บริษัทฯ จะไมเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่บริษัทฯ ได
แจงแกเจาของขอมูล เวนแต
(1) ไดแจงวัตถุประสงคใหมใหเจาของขอมูลทราบ และไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
(2) เปนกรณีที่กฎหมายกำหนด

5. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
5.1 บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลใหแกพันธมิตรตามวัตถุประสงคที่บริษัทฯ ไดแจงแกเจาของขอมูล
เทานั้น โดยบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลในกรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
(2) เปนการจำเปนเพือ่ การปฏิบัติตามสัญญาหรือตามคำขอของเจาของขอมูล รวมทั้งเปดเผยเพื่อใหการทำธุรกรรมหรือ
กิจกรรมใดๆ ของเจาของขอมูลสามารถดำเนินการไดโดยบรรลุวัตถุประสงคของเจาของขอมูล
(3) เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เชน การเปดเผยแกนิติบุคคลหรือองคกรเพื่อการดำเนินการใน
การตรวจสอบและปองกันการฉอฉล การบันทึกภาพในการประชุมหรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ เปนตน
(4) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑทางการหรือคำสั่งของหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหนวยงาน
ทางการที่มีอำนาจตามกฎหมาย เชน กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา และกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ศาล กรมบังคับคดี ตำรวจ หรือ
หนวยงานราชการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด เปนตน
(5) เปดเผยใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองคกรอื่นใด ดังนี้
(ก) ผูใหบริการภายนอกของบริษัทฯ (Outsource/Service Provider) เชน ธนาคาร ผูใหบริการชำระเงิน ผู
ใหบริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ผูใหบริการฝกอบรมหรือผูใหบริการทางการเงิน เขาถึงขอมูลสวน
บุคคลของเจาของขอมูล สำหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุ
ในขอ 4 ของนโยบายฉบับนี้
(ข) หนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เชน กรมสรรพากร ศาล กรมบังคับคดี ตำรวจ หรือ
หนวยงานราชการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ หรือภาระหนาที่
ทางกฎหมาย
6. การปรับปรุง ทบทวน หรือแกไข นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือแกไขเปลี่ยนแปลง นโยบายฉบับนี้ได ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือเปนครั้งคราว
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กฎหมาย กฎเกณฑของหนวยงานทางการที่มีอำนาจ
7. สิทธิของเจาของขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
7.1 ในกรณีที่เจาของขอมูลประสงคจะทราบหรือขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หรือขอใหบริษัทฯ เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลที่เจาของขอมูลไมไดใหความยินยอม เจาของขอมูลสามารถยื่นคำรองขอตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
7.2 ในกรณีที่เจาของขอมูลเห็นวาขอมูลสวนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ไมสมบูรณ หรืออาจกอใหเกิดความ
เขาใจผิด เจาของขอมูลสามารถขอใหบริษัทฯ ดำเนินการแกไขเพื่อใหขอมูลถูกตอง เปนปจจุบันสมบูรณและไมกอใหเกิดความ
เขาใจผิดได โดยทำคำรองขอตอบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ไมดำเนินการตามคำ
รองขอของเจาของขอมูลตามวรรคแรก บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกคำรองขอของเจาของขอมูล พรอมดวยเหตุผลไวเปนหลักฐาน
เพื่อใหเจาของขอมูลสามารถตรวจสอบได
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8
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เจาของขอมูลมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ใหบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเมื่อใดก็
ได เวนแตการเพิกถอนความยินยอมจะมีขอจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชนแกเจาของขอมูล เชน เจาของขอมูล
ยังมีสัญญาจางกับบริษัทฯ หรือเจาของขอมูลยังมีภาระหนี้หรือภาระผูกพันตามกฎหมายอยูกับบริษัทฯ เปนตน ทั้งนี้ การเพิก
ถอนความยินยอมดังกลาวอาจทำใหเจาของขอมูลไมสามารถรับบริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ได หรืออาจทำใหบริการที่
จะไดรับจากบริษัทฯ ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
เจาของขอมูลมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทฯ ได ในกรณีที่บริษัทฯ ไดทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูใน
รูปแบบที่สามารถอาน หรือ ใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือ หรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผย
ไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
อื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับขอมูลที่บริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได
เจาของขอมูลมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมไดดวยเหตุจำเปนเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของบริษัทฯ หรือเหตุ
จำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ เวนแต
(ก) บริษัทฯ แสดงใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกวา หรือ
(ข) เปนไปเพื่อกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ การ
ยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
(2) กรณีที่เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(3) กรณี ท ี ่ เ ป น การเก็ บ รวบรวม ใช หรื อ เป ด เผยข อ มู ลส ว นบุ ค คลเพื ่ อ วั ตถุ ป ระสงค เกี ่ ยวกั บ การศึ ก ษาวิ จั ยทาง
วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ เวนแตการจำเปนเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของบริษัทฯ
เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน
เจาของขอมูลสวนบุคคลได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
(2) เมื่อเจาของขอมูลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และบริษัทฯ ไมมีอำนาจตาม
กฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นไดตอไป
(3) เมื่อเจาของขอมูลคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขอ 6.5 (1) และบริษัทฯ ไมอาจ
ปฏิเสธคำขอคัดคาน หรือเปนการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคเกีย่ วกับการตลาด
แบบตรง
(4) เมื่อขอมูลสวนบุคคลไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย
เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อบริษัทฯ อยูในระหวางการตรวจสอบตามที่เจาของขอมูลรองขอใหดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลของเจาของ
ขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ หรือไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
(2) เมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบหรือทำลาย เพราะเปนขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย แตเจาของขอมูลขอใหระงับการใชแทน
(3) เมื่อขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล แต
เจาของขอมูลมีความจำเปนตองขอใหเก็บรักษาไวเพื่อใชในการกอตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
(4) เมื่อบริษัทฯ อยูในระหวางการพิสูจนใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกวา หรือการกอตั้งสิทธิเรียกรอง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
ในกรณีที่เจาของขอมูลใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูล
เจาของขอมูลมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่
บริษัทฯ หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งลูกจางหรือผูรับจางของบริษัทฯ หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกลาวไดที่
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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ทั้งนี้ สิทธิของเจาของขอมูลดังกลาวขางตนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ อาจไมสามารถดำเนินการตามคำรอง
ขอของเจาของขอมูลไดในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลนั้นถูกทำใหไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน
เจาของขอมูลได หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate interest) ที่จะเก็บรวบรวม ใช
และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน เจาของขอมูลยังใชบริการหรือทำธุรกรรมอยูกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ มีหนาที่ตาม
กฎหมายที่ตองปฏิบัติตาม เชน การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือ
เพื่อการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ แมวาเจาของขอมูลจะยุติความสัมพันธกับบริษัทฯ แลว เปนตน
8. มาตรการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล บริษัทฯ จึงกำหนดใหมี
มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทำลาย ใช
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยไมมีสิทธิหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามที่กำหนดในนโยบาย
และ/หรือ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการปองกันดานการบริหารจัดการ
มาตรการปองกันดานเทคนิค และมาตรการปองกันทางกายภาพในเรื่องการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล อัน
ประกอบไปดวยการดำเนินการดังตอไปนี้ เปนอยางนอย
1) การควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยคำนึงถึงการใชงานและ
ความมั่นคงปลอดภัย
2) การกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
3) การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใ ชงานเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว
4) การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงานเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู
หรือการลักลอบทำสำเนาขอมูลสวนบุคคล การลักขโมยอุปรกรณจดั เก็บหรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และ
5) การจัดใหมีวิธีการเพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับการเขาถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล ให
สอดคลองเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
9. การใชบังคับนโยบายขอมูลสวนบุคคล
นโยบายขอมูลสวนบุคคลนี้มีผลใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เปนผูเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย และเจาของขอมูล
ตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และนำขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวแลว (หากมี)
ตลอดจนขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมในปจจุบัน และที่จะไดเก็บรวมรวมในอนาคต ไปใช หรือเปดเผย
แกบุคคลอื่นภายในขอบเขตตามที่ระบุไวในนโยบายขอมูลสวนบุคคลนี้
10. ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
หากเจาของขอมูลใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เชน คูสมรส บุตร บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ผูรับผลประโยชน
บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอางอิง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการถือหลักทรัพยของเจาของขอมูล เจาของขอมูล
ขอรับรองวาเจาของขอมูลมีอำนาจที่จะใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาว และมีหนาที่ใหบุคคลดังกลาวอนุญาตใหบริษัทฯ ใช
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตามนโยบายฉบับนี้ได อีกทั้งเจาของขอมูลตองรับผิดชอบในการแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงนโยบายขอมูล
สวนบุคคลฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวที่เกี่ยวของ
11. การทบทวนนโยบาย
บริษัทฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ จะ
นำนโยบายฉบับปรับปรุงมาใชตามความจำเปนหรือตามความเหมาะสม
12. กฎหมายที่ใชบงั คับและเขตอำนาจศาล
นโยบายขอมูลสวนบุคคลนี้อยูภายใตการบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศาลไทยเปนผูมีอำนาจในการพิจารณาขอพิพาท
ใดที่อาจเกิดขึ้น
มิถุนายน 2565
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13. ชองทางติดตอ
หากเจาของขอมูลประสงคจะติดตอ หรือมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจาของขอมูลตามนโยบายฉบับนี้ หรือตองการยกเลิกการใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม
ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล หรือกรณีที่พบวามีการใชขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลไปในทางที่ไมชอบ เจาของขอมูล
สามารถติดตอบริษัทฯ ทางชองทางดังตอไปนี้
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล:
(Data Protection Ofﬁcer)

คณะกรรมการขอมูลสวนบุคคล
E-mail: lwt-pdpa-committees@lockton.com
โทรศัพท 02-635-5000

สถานที่ติดตอ:

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 4, 21 และ 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
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