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นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [คูค่า้ ตวัแทน และนายหนา้] 
 
 
บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] ตระหนักดีถงึสทิธใินควำมเป็นส่วนตัวและควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
เกีย่วกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้กำรเปิดเผย [“กำรประมวลผล”] ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บรษัิทฯ จงึไดจั้ดท ำ
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  [นโยบำยฯ] ฉบับนี้ข ึน้มำ เพือ่แจง้รำยละเอยีดเกีย่วกับกำรประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลของทำ่นตำมพระรำชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 [“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล”] 
 
1. บทนยิาม 
 
 “ขอ้มูลสว่นบุคคล” หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลนัน้ได ้ไมว่่ำทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ 
 “ขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว” หมำยถงึ ขอ้มลูตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 26 พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแกไ้ขตำมที่จะมกีำรแกไ้ขเป็นครำว ๆ กฎหมำยและกฎระเบยีบที่ใชบ้ังคับอืน่ รวมถงึ
ขอ้มูลบุคคลเกีย่วกับเชือ้ชำต ิเผ่ำพันธุ ์ควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืง ศำสนำหรอืปรัชญำ พฤตกิรรมทำงเพศ ประวัติ
อำชญำกรรม ขอ้มลูสุขภำพ ควำมพกิำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชวีภำพ หรอืขอ้มูลอืน่ใดซึง่
กระทบตอ่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในท ำนองเดยีวกนั 
 “พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล” หมำยถงึ พระรำชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 รวมถงึ
กฎหมำยล ำดับรองทีอ่ำศัยอ ำนำจ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในกำรตรำขึน้ และตำมทีม่กีำรแกไ้ขเป็นครัง้ครำว 
 “คณะกรรมการ” หมำยถงึ คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
2. ขอ้มลูสว่นบคุคลใดบา้งทีบ่รษิทัฯ จะเก็บรวบรวม 
 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษัิทฯ อำจเก็บรวบรวมประกอบไปดว้ยขอ้มลูของทำ่นดังตอ่ไปนี ้
 
 2.1 กรณีทีท่า่นด าเนนิการในนามของตนเอง 
 [ก] ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวบคุคล อำท ิชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น ทีอ่ยูปั่จจุบัน เบอรโ์ทรศัพทบ์ำ้นหรอื
มอืถอื หรอืรำยละเอยีดกำรตดิตอ่อืน่ ๆ เพศ สญัชำต ิสถำนภำพกำรสมรส วันเกดิ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง/บตัรประจ ำตัว
ประชำชน 
 [ข] ขอ้มูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติกำรท ำงำนของท่ำน อำทิ คุณวุฒิกำรศึกษำจำกโรงเรียนหรือ
มหำวทิยำลัย รวมถงึหนังสอืรับรองและหนังสอือำ้งองิจำกสถำบนักำรศกึษำ 
 [ค] ขอ้มลูเกีย่วกบักำรสมัครของท่ำน ตัวอยำ่งเชน่ ประวัตสิว่นตัว ขอ้มลูกำรสัมภำษณ์งำน และหลักฐำนหรอื
หนังสอือำ้งองิตำ่ง ๆ 
 [ง] รำยละเอยีดกำรท ำงำนพืน้ฐำน ตัวอยำ่งเชน่ รำยละเอยีดสถำนทีท่ ำงำนของท่ำน หมำยเลขใบอนุญำต
ตัวแทน/ นำยหนำ้ประกันวนิำศภัย รำยละเอยีดหน่วยงำนตน้สังกัด ต ำแหน่ง สำยกำรบังคับบัญชำ และขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขของกำรเป็นตัวแทน/ นำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 
 [จ] ประวัตเิกีย่วกบัประสทิธภิำพกำรท ำงำน รวมถงึกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน รำงวัลทีเ่คยไดรั้บ ประวัตกิำร
ถูกรอ้งเรยีน บันทกึกำรสอบสวน กำรถูกพักสัญญำตัวแทน/นำยหนำ้ประกันวนิำศภัย และโทษทำงวนัิย รวมถงึกำร
ตรวจสอบและกำรประเมนิควำมเสีย่ง 
 [ฉ] ขอ้มูลเกีย่วกับผลประโยชน์และค่ำตอบแทน ตัวอย่ำงเช่น รำยละเอยีดเกีย่วกับค่ำบ ำเหน็จ และ/ หรอื
ผลประโยชน์อืน่ ๆ ที่ท่ำนไดรั้บ เลขบัญชธีนำคำร กองทุนประกันสังคม ขอ้มูลทำงภำษี ขอ้มูลของบุคคลภำยนอก 
ผูไ้ดรั้บผลประโยชน ์
 
 2.2 กรณีทีท่า่นด าเนนิการแทนหรอืเพือ่นติบิคุคลของทา่น 
 กรณีทีคู่่สัญญำของบรษัิทฯ เป็นนติบิคุคล บรษัิทฯ อำจประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนในฐำนะทีท่่ำนเป็น
พนักงำน ผูรั้บจำ้ง หรอืผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิคุคลของทำ่น 
 [ก] ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวบคุคล อำท ิชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น ทีอ่ยูปั่จจุบัน เบอรโ์ทรศัพทบ์ำ้นหรอื
มอืถอื อเีมล เลขทีห่นังสอืเดนิทำงหรอืแลขบตัรประจ ำตัวประชำชน 
 [ข] ขอ้มลูของทำ่นทีป่รำกฏในหนังสอืรับรองบรษัิท บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ หรอืเอกสำรเกีย่วกบันติบิคุคลอืน่ใด
ทีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 
 [ค] ประวัตเิกีย่วกบักำรลม้ละลำย กำรฟอกเงนิ หรอืกำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแกผู่ก้อ่กำรรำ้ย 
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 [ง] ขอ้มลูอืน่ใดทีบ่รษัิทฯ รอ้งขอจำกนติบิคุคลของทำ่น หรอืจำกทำ่นเพือ่ใชใ้นกำรประกอบกำรเขำ้ท ำสญัญำ 
กำรบรกิำร หรอืกำรด ำเนนิกำรอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้หรอืรอ้งขอไปยงัทำ่น 
 ทัง้นี้หำกท่ำนด ำเนนิกำรเกีย่วกับกำรเสนอขำย หรอืกระท ำกำรเป็นตัวแทนหรอืนำยหนำ้ประกันดว้ย บรษัิทฯ 
จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นตำมรำยละเอยีดในขอ้ 2.1 ดว้ย 
 นอกจำกขอ้มูลส่วนบุคคลตำมที่ระบุขำ้งตน้ บรษัิทฯ อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว 
[Sensitive Personal Data] ของท่ำน เชน่ ประวัตอิำชญำกรรม เพือ่ประกอบกำรตรวจสอบในกำรเขำ้ท ำสัญญำกับ
บรษัิทฯ เชน่ ตรวจสอบเพือ่กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรใหก้ำรสนับสนุนแกผู่ก้อ่กำรรำ้ย เป็นตน้ 
 ในกรณีทีท่่ำนไดใ้หข้อ้มูลสว่นบคุคลเกีย่วกับบคุคลอืน่แกบ่รษัิทฯ ท่ำนรับทรำบและรับรองว่ำไดน้ ำสง่ส ำเนำ
นโยบำยฯ นีแ้กบ่คุคลดังกลำ่ว พรอ้มทัง้ไดรั้บควำมยนิยอมจำกบคุคลนัน้ ๆ แลว้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูแกบ่รษัิทฯ 
 
3. บรษิทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งไร 
 
 โดยทั่วไปบรษัิทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนโดยตรงจำกท่ำน เวน้แต่บำงกรณีทีบ่รษัิทฯ อำจ
เก็บรวบรวมขอ้มูลของท่ำนจำกบุคคลอืน่ที่แนะน ำท่ำนใหบ้รษัิทฯ จำกแหล่งขอ้มูลสำธำรณะ แหล่งขอ้มูลเกีย่วกับ
ธรุกจิของทำ่น หรอืแหลง่ขอ้มลูทำงกำรคำ้ 
 
4. วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
 
 4.1 บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเพือ่กำรเขำ้ท ำสัญญำกบัทำ่น และเพือ่กำรปฏบิตัติำมสทิธิ
หนำ้ทีม่ตีำมสญัญำทีบ่รษัิทฯ เขำ้ท ำกบัทำ่น 
 4.2 เพือ่กำรตรวจสอบและยนืยนัตัวตนของทำ่น 
 4.3 เพื่อกำรตรวจสอบประวัตกิ่อนและระหว่ำงเขำ้ท ำสัญญำ และอำจมกีำรตรวจสอบรำยละเอยีดดังกล่ำว
ระหวำ่งระยะเวลำตำมสญัญำ 
 4.4 ในกรณีที่ท่ำนด ำเนินกำรเป็นตัวแทนหรือนำยหนำ้ประกัน ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกใชเ้พื่อ
วัตถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจัดกำรธรุกจิตัวแทนประกนัวนิำศภยัและ/หรอืนำยหนำ้ประกนัวนิำศภัย รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัอยู่
เพียงกำรวำงแผนก ำลังคน กำรจ่ำยผลประโยชน์ ค่ำตอบแทน กำรคิดค่ำตอบแทนที่จูงใจ ขอ้เสนอ รำ งวัล  
กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตหินำ้ที ่กำรรำยงำนหรอืตรวจสอบภำยใน กำรวเิครำะหข์อ้มลู กำรแขง่ขนักำรขำยต่ำง ๆ กำร
ตดิตอ่สือ่สำร กำรประกำศ กำรท ำแบบส ำรวจ สถติ ิตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและประเด็นของกำรประพฤตติัวไมเ่หมำะสม 
หรอืเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรทำงวนัิย กำรตรวจสอบขอ้มูลของท่ำนทำงกฎหมำย ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 
กำรรอ้งขอขอ้มลูใด ๆ โดยรัฐบำลไมว่ำ่จะเพือ่เหตใุด ตลอดจนเพือ่กำรประกอบกจิกำรของกลุม่บรษัิท ซึง่รวมถงึแตไ่ม่
จ ำกัดเพยีง จัดท ำบันทกึขอ้มลูตัวแทน กำรท ำประกนั กำรตรวจสอบกำรอำ้งองิและประวัตโิดยสมำชกิใด ๆ ของกลุ่ม
บรษัิทหรือบุคคลอื่น กำรหลีกเลี่ยงกำรขัดกันของผลประโยชน์ หรือหลีกเลี่ยงแนวโนม้ที่จะเกดิกำรขัดกันของ
ผลประโยชน ์และกำรตรวจสอบโดยสมำชกิใด ๆ ของกลุม่บรษัิท นอกจำกนี้ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนยงัอำจจะถูกใช ้

เพือ่วัตถุประสงคเ์พือ่ปฏบิัตติำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีใ่ชบ้ังคับ และกำรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับ
ดแูลตำมกฎหมำยทัง้ในและนอกประเทศของทำ่น แลว้แตก่รณี 
 4.5 เพือ่กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะประกำศ ระเบยีบ และค ำสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมำย
ของหน่วยงำนรัฐและเจำ้หนำ้ที่รัฐที่เกี่ยวขอ้ง เช่น คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกันภัย 
[คปภ.] และคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 4.6 เพือ่กำรกอ่ตัง้ ใช ้โตแ้ยง้ หรอืด ำเนนิกำรตำมสทิธเิรยีกรอ้งของบรษัิทฯ 
 4.7 เพือ่กำรตดิตอ่ และกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ตลอดระยะเวลำทีบ่รษัิทฯ ยงัมคีวำมสมัพันธก์บัทำ่น 
 
5. บคุคลใดบา้งทีอ่าจจะไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากบรษิทัฯ 
 
 บรษัิทฯ อำจมกีำรเปิดเผย และ/หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้ โดยที่บุคคล
ดังกลำ่วอำจอยูใ่นประเทศไทย หรอืนอกประเทศไทยก็ได ้
 5.1 สมำชกิใด ๆ ของกลุม่บรษัิท 
 5.2 ตัวแทน/นำยหนำ้ประกนัวนิำศภยัของบรษัิท เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรสง่เสรมิหรอืกระตุน้ใหเ้กดิกำรแขง่ขนั
กนัสรำ้งผลงำนหรอืสรำ้งแรงจงูใจ 
 5.3 ทีป่รกึษำหรอืผูเ้ชีย่วชำญ ภำยในหรอืภำยนอกของบรษัิทฯ 
 5.4 ผูใ้หบ้รกิำรใด ๆ หรอืตัวแทนผูใ้หบ้รกิำร [รวมไปถงึผูใ้หบ้รกิำรชว่ง] ของบรษัิทฯ 
 5.5 องคก์รที่เกีย่วขอ้งกับกำรประกันภัย เชน่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั [คปภ.] สมำคมหรอืสภำอตุสำหกรรมประกนัภยั 
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 5.6 หน่วยงำนรัฐใด ๆ ทำงดำ้นภำษี กฎเกณฑ ์หรอืผูซ้ ึง่มอี ำนำจเหนือบรษัิทฯ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอื
ตำมทีม่กีำรรอ้งขอใหเ้ปิดเผยเพือ่ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ หรอืเปิดเผยเพือ่ประโยชนส์ำธำรณะ 
 5.7 ผูรั้บโอนหรอืผูส้บืสทิธใินส่วนใด ๆ ของบรษัิทฯ เนื่องจำกกำรซือ้หรอืขำยทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืกำรเสนอซือ้
หรอืขำยบรษัิท หรอืกลุม่บรษัิท ทัง้หมดหรอืบำงสว่น 
 5.8 บคุคลอืน่ใดทีท่่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิำย เพือ่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำมวัตถปุระสงค์
ทีก่ลำ่วมำแลว้ขำ้งตน้ 
 
6. การโอนขอ้มลูไปยงัประเทศอืน่/การโอนขอ้มลูขา้มประเทศ 
 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นอำจถกูโอนไป ถกูจัดเก็บไว ้หรอืประมวลผลโดยบรษัิทฯ หรอือำจถกูสง่ใหแ้กบ่คุคล
หรอืหน่วยงำนใด ๆ ตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ ซึง่อำจมทีีต่ัง้หรอือำจใหบ้รกิำรอยูใ่นประเทศไทยหรอืนอกประเทศไทย 
ทัง้นี้ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน จะถูกโอนไปยังสถำนทีอ่ ืน่ ๆ ตำมเงือ่นไขเกีย่วกับกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดังที ่
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด โดยหำกเป็นกำรโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของท่ำนระหว่ำงกลุ่มบรษัิท บรษัิทฯ 
จะด ำเนนิกำรตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลภำยในกลุม่บรษัิท [Binding Corporate Rules] ทีไ่ดรั้บกำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำร [หำกม]ี 
 
7. การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
 บรษัิทฯ อำจเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไว ้นำนเท่ำทีจ่ ำเป็นตอ้งเก็บเพือ่กำรด ำเนนิกำรใหบ้รรลตุำม
วัตถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นตำมทีร่ะบขุำ้งตน้ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคล
ของท่ำนไม่เกนิ 10 ปี นับแต่วันที่ท่ำนสิน้สุดควำมสัมพันธ ์หรอืกำรตดิต่อครัง้สุดทำ้ยกับบรษัิทฯ บรษัิทฯ อำจเก็บ
รักษำขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นนำนกวำ่ทีก่ ำหนดหำกกฎหมำยอนุญำต 
 บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสม เพือ่ท ำกำรลบหรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น
เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถระบตุัวทำ่น ตำมระยะเวลำเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคลขำ้งตน้ 
 
8. สทิธขิองทา่นเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
 ทำ่นมสีทิธดิ ำเนนิกำรเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นดังตอ่ไปนี ้
 8.1 เพกิถอน หรอืรอ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงขอบเขตควำมยนิยอมของทำ่นไดใ้หไ้วก้บับรษัิทฯ 
 8.2 ตรวจสอบว่ำบรษัิทฯ มขีอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ เกีย่วกับทำ่นหรอืไม ่ตลอดจนสทิธใินกำรเขำ้ถงึ หรอืขอรับ
ส ำเนำของขอ้มลูใด ๆ ดังกลำ่ว และ/หรอืเขำ้ถงึขอ้มลูวำ่บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นอยำ่งไร 
 8.3 ขอใหบ้รษัิทฯ ท ำกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทำ่น ใหถ้กูตอ้ง 
 8.4 ขอใหล้บหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 8.5 ขอใหจ้ ำกดักำรด ำเนนิกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 8.6 ขอใหบ้รษัิทฯ โอนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 8.7 ขอใหร้ะงับกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเป็นกำรชัว่ครำวในบำงสถำนกำรณ์ 
 ทัง้นี้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมป่ฏบิตัติำมค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่ำน ตำมควำมเหมำะสมและเทำ่ทีก่ฎหมำยที่
ใชบ้งัคับจะอนุญำต 
 นอกจำกสทิธเิกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่ะบขุำ้งตน้ ทำ่นมสีทิธทิีจ่ะเสนอขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบักำรประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯ ต่อคณะกรรมกำรผูเ้ชีย่วชำญตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนดใน พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
เท่ำทีก่ฎหมำยและกฎระเบยีบทีใ่ชบ้ังคับอนุญำต บรษัิทฯ อำจมสีทิธเิรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยทีส่มเหตุสมผล ส ำหรับกำร
ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิำ้งตน้ 
 
9. การแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายฯ ฉบบันี ้
 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรับปรุง หรอืปรับเปลีย่นนโยบำยฯ ฉบับนี้ เท่ำที่
กฎหมำยอนุญำต หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญของนโยบำยฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจง้กำรแกไ้ข  
กำรเปลี่ยนแปลง กำรปรับปรุง หรอืกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยฯ ใหท้่ำนทรำบ และ/หรอืจะขอควำมยนิยอมจำกท่ำน  
[หำกกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บควำมยนิยอม] 
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10. ชอ่งทางการตดิตอ่ 
 
 หำกทำ่นมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัเนื้อหำสว่นใด ๆ ในนโยบำยฯ ฉบบันี ้หรอืตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับแนวทำง
ปฏบิัตขิองบรษัิทฯ เกีย่วกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรอืตอ้งกำรใชส้ทิธเิกีย่วกับขอ้มูลส่วนบุคคล 
ของทำ่น กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [Data Protection Officer : DPO] ของบรษัิทฯ ดังนี ้
 ส ำนักก ำกบัดแูล 
 บรษัิท เทเวศประกนัภยั จ ำกดั [มหำชน] 
 97 และ 99 อำคำรเทเวศประกนัภยั ถนนรำชด ำเนนิกลำง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 โทรศัพท ์1291 ตอ่ 8202, 8203 เวลำท ำกำร วันจันทร ์– วันศกุร ์เวลำ 8.30 – 17.00 น. 
 อเีมล dpo@deves.co.th 
 
 
 
 บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั [มหาชน] 
 19 กมุภาพนัธ ์2564 
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