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นโยบายการคุ้มครองความเป็ นส่ วนตัวและข้ อมูลส่ วนบุคคล สาหรับใช้ บริการเว็บไซต์ และแอปพลีเคชั่นของ
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย



บริ ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สำขำประเทศไทย (“บริ ษัท”) ให้ ควำมสำคัญต่อข้ อมูลส่วนบุคคลและตระหนักดีถึงควำม
ประสงค์ของลูกค้ ำเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำ ดังนัน้ บริ ษัท จึงได้ จดั ทำนโยบำยกำรกำร
คุ้มครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อให้ แสดงถึงนโยบำยในกำรเก็บหรื อกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ทำงอินเตอร์ เน็ต และเพื่อยืนยันถึง พันธะผูกพันในกำรคุ้มครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลส่วนบุคคลของของลูกค้ ำ หรื อ
บุคคลใดที่ได้ เข้ ำเยี่ยมชมหรื อใช้ งำนผ่ำนเว็บไซต์และ/หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัท (“ผู้ใช้ บริ กำร”)



บริ ษัทอำจแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรคุ้มครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
โดยกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวจะแสดงลงบนเว็ปไซต์และแอพพลิเคชัน่ นี ้โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบ

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี ้


นโยบำยฉบับนี ้ครอบคลุมถึงกำรปฏิบตั ิของบริ ษัท ต่อข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ รับหรื อจัดเก็บอันสืบเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนเข้ ำเยี่ยม
ชมหรื อใช้ บริ กำรเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ นี ้ โดยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวหมำยถึง ข้ อมูลที่ทำให้ สำมำรถระบุได้ ถึงตัวตน
ของบุคคล เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ เพศ สัญชำติ หมำยเลขประจำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสือเดินทำง ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ หรื อที่อยูท่ ำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- mail address) เป็ นต้ น และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสำธำรณชนจะทรำบได้



นโยบำยฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับเฉพำะเว็ปไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัทเท่ำนันและไม่
้
มผี ลใช้ บงั คับกับกำรปฏิบตั ิของเว็บไซต์ของ
บุคคลที่สำมซึง่ เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัทหรื อเชื่อมโยงไปจำกเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัท
ดังนัน้ ขอให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทำควำมเข้ ำใจนโยบำยกำรคุ้มครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลส่วนบุคคลที่จดั ทำโดยเว็บไซต์ตำ่ งๆ
เหล่ำนันด้
้ วย

การเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้ งาน
 ในกำรใช้ บริ กำรบำงประเภทที่ดำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัท ผู้ใช้ บริ กำรอำจจำเป็ นต้ องให้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จำเป็ นต่อกำรให้ บริ กำรของบริ ษัท เช่น กำรระบุข้อมูลในกำรแจ้ งเหตุ เป็ นต้ น ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจะได้ รับกำรคุ้มครอง
ตำมมำตรฐำนกำรคุ้มครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลส่วนบุคคลตำมที่ได้ ระบุในนโยบำยฉบับนี ้อย่ำงเข้ มงวดเพื่อป้องกันมิให้ มี
กำรนำข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยทุจริ ต
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วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล


บริ ษัทเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำร เนื่องจำกบริ กำรบำงประเภทที่ดำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของ
บริ ษัท อำจจำเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรระบุข้อมูลในกำรแจ้ งเหตุ เป็ นต้ น



หำกภำยหลังมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทจะประกำศให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบและขอ
ควำมยินยอม และจัดให้ มีบนั ทึกกำรแก้ ไขเพิ่มเติมไว้ เป็ นหลักฐำน



ในกรณีที่บริ ษัทมีกำรเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินกำรอื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ตำมที่ได้
ระบุไว้ ผู้ใช้ บริ กำรมีสิทธิ ที่ในควำมเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลส่วนบุคคลในกำรเลือกว่ำ จะให้ บริ ษัทเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้
เปิ ดเผยหรื อไม่ให้ เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว



เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์และติดตำมกำรใช้ บริ กำรทำงเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบย้ อนหลังในกรณีที่เกิด
ปั ญหำกำรใช้ งำน บริ ษัทจึงจัดเก็บบันทึกข้ อมูลกำรเข้ ำออกเว็บไซต์ (Log Files) ของผู้ใช้ บริ กำรโดยระบบอัตโนมัติ โดย
จัดเก็บข้ อมูลต่อไปนี ้เป็ นอย่ำงน้ อย
1. หมำยเลขไอพี (IP Address)
2.ประเภทของโปรแกรมบรำวเซอร์ (Browser)
3.นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ ใช้ บริ กำรของหน่วยงำนภำยนอกที่มีกำรจัดเก็บบันทึกกำรเข้ ำออกระบบให้ บริ กำรทำงเว็บไซต์
ตำมที่กฎหมำยกำหนดด้ วย สำหรับกรณีที่บริ ษัทใช้ บริ กำรหน่วยงำนภำยนอกในกำรให้ บริ กำรเว็บไซต์
4. บริ ษัทจะไม่กระทำกำรใด ๆ แตกต่ำงจำกที่ระบุในวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล เว้ นแต่
4.1 ได้ แจ้ งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบ และได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้ บริ กำร
4.2 เป็ นกรณีที่กฎหมำยกำหนด
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การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล


บุคคลที่มีสทิ ธิทรำบและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรต้ องเป็ นพนักงำนของบริ ษัทหรื อมีอำนำจหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่
ผู้ใช้ บริ กำรขอให้ ดำเนินกำรเท่ำนัน้ กำรแลกเปลีย่ นข้ อมูลดังกล่ำวกับพนักงำนบริ ษัทอื่นจะถูกจำกัดให้ กระทำได้ เ ฉพำะกรณี
ที่มีควำมจำเป็ นเพื่อให้ กำรดำเนินกำรตำมคำขอของผู้ใช้ บริ กำรบรรลุวตั ถุประสงค์เท่ำนัน้



บริ ษัทจะไม่นำข้ อมูลส่วนบุคคลไปจำหน่ำยให้ แก่บคุ คลที่สำมหรื อนำไปแลกเปลีย่ นหรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้ นในกรณี
ดังต่อไปนี ้
ผูใ้ ช้บริ การได้ร้องขอและให้ความยิ นยอมแก่บริ ษัทในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรื อ
เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ช่วยให้ธุรกรรมของผูใ้ ช้บริ การสามารถดาเนิ นการไปได้จนสาเร็ จลุล่วง หรื อ
การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สานักงานข้อมูลเครดิ ตทีม่ ี ชื่อเสียงน่าเชื ่อถือ เช่น บริ ษัท ข้อมูลเครดิ ตแห่งชาติ จากัด (NCB) เป็ นต้นหรื อ
การเปิ ดเผยเป็ นหน้าทีท่ ีก่ าหนดตามกฎหมาย ตามคาสัง่ ศาล ตามคาสัง่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ มธุรกิ จประกันภัย (คปภ.)หรื อตามคาสัง่ ของผูม้ ี อานาจตามกฎหมาย หรื อ
o การเปิ ดเผยในกรณีมีความจาเป็ นเพือ่ การตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อการดาเนิ นการเกี ่ยวกับการปฏิ บตั ิ ฝ่าฝื นกฎหมาย กรณีสงสัย
ว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิ น กรณีทีม่ ี ผลต่อความมัน่ คงของประเทศ หรื อกรณีทีอ่ าจกระทบถึงความปลอดภัย
ในสวัสดิ ภาพ ชี วิต และร่ างกายของบุคคลอืน่
o
o
o
o



บริ ษั ท อำจท ำควำมตกลงและ/หรื อ มี ข้ อตกลงกับ บุ ค คลภำยนอกในกำรด ำเนิ น กำรหรื อ บริ ก ำรในนำมของบริ ษั ท ซึ่ ง
บุคคลภำยนอกที่เข้ ำมำดำเนินงำนให้ กบั บริ ษัทหรื อเข้ ำมำดำเนินกำรในนำมของบริ ษัทนันจะต้
้
องตกลงที่จะรักษำข้ อมูล
ลูกค้ ำของบริ ษัทไว้ เป็ นควำมลับด้ วยเช่นกัน อีกทังยั
้ งต้ องผูกพันต่อกฎหมำยที่มีผลใช้ บงั คับด้ วย เมื่ อใดก็ตำมที่บริ ษัทจะ
ว่ำจ้ ำงบุคคลอื่นใด เข้ ำมำให้ กำรสนับสนุนกำรบริ กำรของบริ ษัท บุคคลเหล่ำนันจะต้
้
องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรักษำ
ข้ อมูลเป็ นควำมลับของบริ ษัทด้ วยเช่นกัน

การเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น
บริ ษัทได้ ดำเนินกำรปรับปรุ งเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษั ทอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัทอำจจะใช้ อปุ กรณ์ (Hardware) หรื อซอฟท์แวร์
(Software) เพื่อกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลพฤติกรรมกำรสืบค้ นข้ อมูลของผู้ที่เข้ ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงระบบให้ เข้ ำถึงกลุม่ เป้ำหมำย ซึง่ ข้ อมูลดังกล่ำวจะเป็ นกำรรวบรวมข้ อมูลในด้ ำน วัน และเวลำในกำรเข้ ำใช้ งำน
ประเภทของกำรสืบค้ น ผู้ให้ บริ กำร ทังก่
้ อนและหลังกำรเข้ ำใช้ งำนเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัท
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ระบบรักษาความปลอดภัย

บริ ษัท จะรั กษำมำตรฐำนในกำรรั กษำควำมปลอดภัยเพื่อป้ องกัน ข้ อมูลส่ว นบุค คลของผู้ใช้ บ ริ กำรโดยเคร่ งครั ด ทัง้ นี ้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรป้องกันควำมเสียหำยและ/หรื อกำรทรำบข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรโดยบุคคลที่ไม่มีอำนำจ
การใช้ คุกกี ้ (Cookies)

"คุกกี"้ (Cookies) หมำยถึง ข้ อมูลที่ได้ สง่ จำกเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริ ษัทไปยังเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ ของผู้เข้ ำเยี่ยมชม
เว็ บ ไซต์ แ ละ/หรื อ แอพพลิ เ คชั่น ของบริ ษั ท ในขณะที่ ผ้ ูเ ข้ ำ เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ นัน้ ก ำลัง เข้ ำ เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ แ ละ/หรื อ
แอพพลิเคชัน่ ของบริ ษัท


บริ ษัทอำจทำกำรตรวจสอบถึงพฤติกรรมกำรเข้ ำใช้ งำนของลูกค้ ำที่มีบญ
ั ชีอยู่กับบริ ษัทและใช้ บริ กำรระบบเชื่อ มโยงข้ อมูลกับ
ระบบของบริ ษัท โดยส่วนหนึ่งของกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภัยของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทอำจใช้ "คุกกี ้" (Cookies) ในกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้ องแท้ จริ งของคำขอของผู้ขอใช้ บริ กำรโดย "คุกกี ้" นันจะได้
้
รับกำรกำหนดโดยบริ ษัทและจะสิ ้นผลลง
ภำยหลังจำกกำรเชื่อมโยงข้ อมูลในส่วนของบริ ษัท อนึ่ง หำกผู้ใช้ บริ กำรเข้ ำใช้ งำนระบบของบริ ษัทโดยใช้ โปรแกรมสืบค้ น
(search engine) ซึง่ โปรแกรมสืบค้ นนี ้อำจจะมีกำรใช้ คกุ กี ้เพื่อเก็บข้ อมูลของผู้ใช้ บริ กำร ผู้ใช้ บริ กำรจึงควรศึกษำนโยบำย
กำรคุ้มครองควำมเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้ น ดังกล่ำวด้ วย

ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรมีข้อสงสัย หรื อข้ อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำร
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ สำมำรถติดต่อกับบริ ษัทตำมที่อยูท่ ี่ปรำกฏด้ ำนล่ำงนี ้
บริ ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน14
้ ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-679-6165-87 หรื ออีเมล info@ms-ins.co.th
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