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นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [พนกังาน] 

 
 
บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] ตระหนักดีถงึสทิธใินควำมเป็นส่วนตัวและควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
เกีย่วกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้กำรเปิดเผย [“กำรประมวลผล”] ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บรษัิทฯ จงึไดจั้ดท ำ
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [นโยบำยฯ] ฉบับนี้ข ึน้มำ เพือ่แจง้รำยละเอยีดเกีย่วกับกำรประมวลผลขอ้มูลสว่น
บคุคลของทำ่นตำมพระรำชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 [“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล”] 
 
1. บทนยิาม 
 
 “ขอ้มูลสว่นบุคคล” หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลนัน้ได ้ไมว่่ำทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ 
 “ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามออ่นไหว” 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.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถงึ พระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 รวมถงึ
กฎหมำยล ำดับรองทีอ่ำศัยอ ำนำจ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในกำรตรำขึน้ และตำมทีม่กีำรแกไ้ขเป็นครัง้ครำว 
 “คณะกรรมการ” หมำยถงึ คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
2. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษิทัอาจท าการเก็บรวบรวม 
 
 2.1 กรณีทีท่า่นเป็นผูส้มคัรงาน 
 [ก] ขอ้มูลที่ใชร้ะบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือรำยละเอียดของสถำนที่ต ิดต่ออื่น เพศ อำยุ สัญชำต ิ
สถำนภำพกำรสมรส วันเดอืนปีเกดิ รำยละเอยีดบัญชธีนำคำร เลขทีห่นังสอืเดนิทำง/บัตรประจ ำตัวประชำชน ขอ้มูล
เกีย่วกบัผูท้ีอ่ยูใ่นกำรดแูลของทำ่น และภำพถำ่ย 
 [ข] ขอ้มูลเกีย่วกับคุณวุฒแิละประวัตกิำรท ำงำนของท่ำน เช่น ประกำศนียบัตรจำกโรงเรยีน/มหำวทิยำลัย 
ประวัตกิำรเรยีน กำรทดสอบทำงวชิำกำรหรอืภำษำ ใบอนุญำตประกอบอำชพีหรอืวชิำชพี [เชน่ ใบอนุญำตตัวแทน/
นำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั] หนังสอืรับรองและหนังสอือำ้งองิ 
 [ค] ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมออ่นไหว เชน่ ขอ้มลูสขุภำพ ประวัตอิำชญำกรรม เป็นตน้ โดยบรษัิทฯ จะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลทีม่คีวำมออ่นไหวเหล่ำนี้ต่อเมือ่ท่ำนไดผ้่ำนกำรสัมภำษณ์งำนแลว้ โดยบรษัิทฯ จ ำเป็นตอ้ง
เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมออ่นไหวเหลำ่นีเ้พือ่พจิำรณำประกอบกำรเขำ้ท ำสญัญำ และประเมนิควำมพรอ้ม
ในกำรเขำ้ท ำงำนของทำ่น 
 
 2.2 กรณีทีท่า่นเป็นพนกังาน 
 หำกท่ำนไดรั้บพจิำรณำและเขำ้ท ำสัญญำเป็นพนักงำนของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จะเก็บรวบรวม และประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ใหไ้วต้ัง้แต่ขัน้ตอนกำรสมัครงำน และจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ ของท่ำน
เพิม่เตมิ ดังนี ้
 [ก] รำยละเอยีดกำรท ำงำนพืน้ฐำน เชน่ หมำยเลขพนักงำน ต ำแหน่งงำน รำยละเอยีดของงำน สำยกำรบงัคับ
บญัชำ ชัว่โมงกำรท ำงำนระเบยีบและเงือ่นไขของกำรจำ้งงำน 
 [ข] ขอ้มูลทั่วไปที่เก็บรวบรวมจำกกำรปฏบิัตงิำน เช่น ประวัตสิ่วนตัว ประวัตกิำรเกณฑ์ทหำร ขอ้มูลกำร
สมัภำษณ์งำน และหลักฐำนอำ้งองิต่ำง ๆ ขอ้มลูจำกระบบเฝ้ำระวังและควบคมุกำรเขำ้-ออกอำคำรและสถำนที ่กลอ้ง
วงจรปิด เทปบันทกึและกำรบันทกึขอ้มูลกำรใชโ้ทรศัพท์ อเีมล และกำรบันทกึขอ้มูลกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตที่มคีวำม
เกีย่วขอ้งกบักำรท ำงำนของทำ่นกบับรษัิทฯ เทำ่ทีไ่มข่ดักบักฎหมำย 
 [ค] ขอ้มลูเกีย่วกับผลประโยชน์และค่ำจำ้ง เชน่ รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิเดอืนและผลประโยชน์อืน่ของท่ำน 
ประกันสังคม ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรเกษียณอำยุ/บำนำญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอ้มูลทำงภำษี และขอ้มูลของ
บคุคลภำยนอกผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ 
 [ง] ประวัติเกี่ยวกับประสทิธภิำพของกำรท ำงำน รวมถงึกำรประเมนิ ผลตอบรับ ขอ้มูลเกี่ยวกับระเบียบ
ขอ้บงัคับกำรท ำงำนหรอืกำรรอ้งทกุข ์ประวัตวิันหยดุประจำปี ประวัตกิำรลำป่วยหรอืขำดงำน หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
กำรท ำงำนในสถำนประกอบกำรและควำมปลอดภยั รวมถงึกำรตรวจสอบและกำรประเมนิควำมเสีย่ง 
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 [จ] ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมออ่นไหว เชน่ ประวัตสิขุภำพ ทัง้นีเ้ป็นไปเพือ่กำรใหส้วัสดกิำรแกท่ำ่น เชน่ กำร
ท ำประกนัสขุภำพ หรอืกำรเบกิจำ่ยคำ่รักษำพยำบำล เป็นตน้ 
 ในกรณีที่ท่ำนไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บรษัิทฯ เช่น สมำชกิในครอบครัว หรือญำต ิเพื่อ
วัตถุประสงค์ส ำหรับกรณีเหตุฉุกเฉิน หรอืเพื่อจัดกำรผลประโยชน์ ท่ำนรับทรำบและยนืยันว่ำไดแ้จง้รำยละเอยีดที่
เกีย่วขอ้งตำมนโยบำยฯ นี้แก่บุคคลดังกล่ำว และในกรณีที่บรษัิทจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมในกำรประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคล ทำ่นจะตอ้งด ำเนนิกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลเหลำ่นัน้ได ้
อยำ่งถกูตอ้งตำม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
3. บรษิทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งไร 
 
 โดยทั่วไป บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนโดยตรงจำกทำ่น และในบำงกรณีบรษัิทอำจจ ำตอ้ง
เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นจำกแหลง่อืน่ หรอืบคุคลอืน่ เชน่ บคุคลทีแ่นะน ำทำ่นใหก้บับรษัิทฯ บรษัิทจัดหำ
งำนโรงพยำบำล หน่วยงำนของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลอืน่ ๆ แลว้แตก่รณี 
 
4. วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
 
 4.1 ส าหรบัผูส้มคัรงาน 
 เพือ่พจิำรณำและดำเนนิกระบวนกำรตำ่ง ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรรับสมัครงำน เชน่ กำรพจิำรณำประวัตขิองท่ำน กำ
รสมัภำษณ์งำน กำรเตรยีมเอกสำรประกอบกำรรับสมัครงำน กำรจัดกำรเกีย่วกับกำรตรวจสุขภำพ และกำรด ำเนนิกำร
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 4.2 ส าหรบัพนกังาน 
 [ก] เพือ่กำรพจิำรณำขอ้ตกลงเกีย่วกับกำรจำ้ง กำรเตรยีมเอกสำรเพื่อเขำ้ท ำสัญญำจำ้ง รวมถงึกำรเขำ้ท ำ
สญัญำจำ้งกบับรษัิทฯ 
 [ข] เพือ่กำรปฏบิตัติำมสทิธแิละหนำ้ทีต่ำมสญัญำจำ้งระหวำ่งทำ่นกบับรษัิทฯ 
 [ค] เพือ่บรหิำรจัดกำรกำรท ำงำน สวัสดกิำรใหแ้กท่่ำนและ/หรอืบคุคลภำยนอก [หำกม]ี ตำมสัญญำระหว่ำง
บรษัิทฯ กับท่ำน ซึง่รวมไปถงึกำรกำรวัด/ ประเมนิผล กำรฝึกอบรมเกีย่วกับกำรจำ้งงำนและบรหิำรจัดกำรทรัพยำกร
บคุคลของบรษัิทฯ  เชน่ กำรตรวจสอบขอ้มลูของทำ่นตำมกฎหมำย ขอ้มลูทำงกำยภำพ กำรชว่ยเหลอืพนักงำนในกำร
ปรับตัวเขำ้กับงำนใหม่ กำรจัดสวัสดกิำร จัดท ำบันทกึขอ้มูลลูกจำ้ง กำรท ำประกัน ประวัตทิำงกำรแพทยแ์ละแผน
ประกัน กำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจำ้งพนักงำนและกำรฝึกอบรม กำรเลื่อนขัน้ กำรยำ้ยงำน  
กำรมอบหมำยใหพ้นักงำนไปปฏบิัตงิำนที่อืน่ และเพื่อปฏบิัตติำมกระบวนกำร กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ใชบ้ังคับ 
รวมถงึกำรวำงแผนก ำลังคน ขอ้ก ำหนดกำรจ่ำยคำ่จำ้ง ค่ำชดเชย ผลประโยชน์ แผนค่ำตอบแทน ขอ้เสนอในอนำคต 
รำงวัล บญัชคีำ่ตอบแทน กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำน กำรรำยงำนภำยใน กำรวเิครำะหข์อ้มลู และกำรจัดกำรงำนใน
กำรจำ้งงำนรำยเดือนหรอืรำยวัน กำรตดิต่อสือ่สำรภำยใน กำรแจง้กำรนัดหมำยแก่บุคคลทัง้ภำยในและภำยนอก  
กำรประเมนิใบสมัครงำนส ำหรับโอกำสในงำนใหม่และกำรตัดสนิใจในกำรจำ้งงำน รวมถึงกำรประเมนิกำรเลื่อน
ต ำแหน่ง ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของทำ่น กำรตรวจสอบโอกำสทีเ่ทำ่เทยีมกนั 
 [ง] เพือ่กำรท ำวจิัย กำรวเิครำะห์ขอ้มูล และกำรท ำวจิัยสถติเิกีย่วกับกำรจำ้งงำน กำรวัด/ ประเมนิผล หรอื
กระบวนกำรทีค่ลำ้ยคลงึทีเ่กีย่วกบักำรจำ้งงำนและบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคลของบรษัิทฯ  ซึง่รวมไปถงึกำรท ำแบบ
ส ำรวจ สถติขิองรัฐบำล หรอืกำรตอบแบบฟอรม์ค ำรอ้งใด ๆ ของรัฐ 
 [จ] เพือ่กำรด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดภำยใตน้โยบำยภำยในของบรษัิทฯ ทีย่ดึถอืปฏบิตั ิ
 [ฉ] เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจัดกำร จัดเก็บ บนัทกึ ส ำรอง หรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคล 
 [ช] เพือ่กำรตดิตำมพฤตกิรรมของท่ำน รวมถงึกำรตรวจสอบและสบืสวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัควำมประพฤตทิี่
ไมเ่หมำะสม กำรกระท ำควำมผดิทำงวนัิย และ/หรอืกฎหมำย ไมว่ำ่จะเป็นกระบวนกำรสบืสวนภำยใน หรอืกำรใหค้วำม
รว่มมอืกบัหน่วยงำนรัฐทีม่อี ำนำจ 
 [ซ] เพือ่วเิครำะหแ์ละจัดอบรมใหแ้กท่ำ่น เพือ่พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของทำ่น 
 [ฌ] เพือ่กำรปฏบิัตติำมกฎหมำย และกำรตรวจสอบธรุกจิของบรษัิทฯ ไมว่่ำจะเป็นกำรตรวจสอบภำยใน หรอื
กำรตรวจสอบจำกบคุคลภำยนอก 
 [ญ] เพือ่ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้ตกลง หรอืนโยบำยทีใ่ชบ้งัคับ ซึง่
ก ำหนดขึน้โดยหน่วยงำนก ำกับดูแลของรัฐ หน่วยงำนทีม่หีนำ้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมำย หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนทีม่หีนำ้ที่
ระงับขอ้พพิำท หรอืหน่วยงำนทีด่แูลธรุกจิประกนัภยั ไมว่ำ่หน่วยงำนใดก็ตำม 
 [ฎ] เพือ่วัตถุประสงคข์องกำรบังคับใชก้ฎหมำย หรอืกำรใหค้วำมชว่ยเหลอื ใหค้วำมร่วมมอื กำรสบืสวนโดย
บรษัิทฯ หรอืในนำมของบรษัิทฯ โดยเจำ้หนำ้ทีต่ำรวจ หรอืโดยหน่วยงำนรัฐหรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูลอืน่ ๆ ในประเทศ 
และกำรด ำเนินกำรตำมหนำ้ที่ในกำรรำยงำน และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรอืตำมที่มกีำรตกลง



 

 
 นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล [พนกังาน] 3 

เห็นชอบกับหน่วยงำนรัฐหรอืหน่วยงำนก ำกับดูแลอืน่ ๆ ในประเทศหรอืเขตกำรปกครองใด ๆ หรอืกำรด ำเนนิกำรตำม
ค ำสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมำยของพนักงำนเจำ้หนำ้ที ่หรอืหน่วยงำนของรัฐ 
 [ฏ] เพือ่จัดระบบรักษำควำมปลอดภยัใหแ้กท่ำ่น พนักงำนคนอืน่ หรอืบคุคลอืน่ ๆ ทีเ่ขำ้ออกบรเิวณอำคำรของ
บรษัิทฯ 
 [ฐ] เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรปรับโครงสรำ้งองคก์รของบรษัิทฯ และเพือ่กำรท ำธรุกรรมของบรษัิทฯ 
 [ฑ] เพือ่กำรเขำ้ซือ้หรอือำจจำหน่ำยหนึง่ หรอืมำกกวำ่หนึง่ธรุกจิ [บำงสว่นของธรุกจิ] ของบรษัิทฯ  
 [ฒ] เพือ่กำรด ำเนนิกำรอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็น ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัวัตถปุระสงคใ์ด ๆ ขำ้งตน้ 
 เวน้แต่กฎหมำยและกฎระเบยีบทีใ่ชบ้ังคับ รวมถงึ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลจะอนุญำตใหก้ระท ำเป็น
อย่ำงอืน่ บรษัิทฯ จะแจง้และขอควำมยนิยอมจำกท่ำน หำกบรษัิทฯ ประสงค์จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจำกที่ระบุไวใ้นนโยบำยฯ ฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบันโยบำยฯ นี ้
 
5. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
 
 ในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์ำ้งตน้ บรษัิทอำจจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลของทำ่นใหแ้กบ่คุคลภำยนอก ดังนี้ 
 [ก] บรษัิทในเครอื 
 [ข] ทีป่รกึษำภำยในหรอืภำยนอก ผูเ้ชีย่วชำญ หรอืทีป่รกึษำอืน่ใดของบรษัิทในเครอื 
 [ค] ผูใ้หบ้รกิำรใด ๆ ซึง่เป็นคู่สัญญำฝ่ำยทีส่ำม หรอืตัวแทนผูใ้หบ้รกิำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนนิกำรตำม
วัตถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขำ้งตน้ เชน่ ตัวแทน/นำยหนำ้ประกันภัย บรษัิทผูรั้บประกันภัย ผูส้รรหำบุคลำกร ผู ้
ใหบ้รกิำรสนับสนุน และ/หรอืดูแลรักษำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบรษัิทฯ หรอืโปรแกรมทีช่ว่ยในกำรสรรหำ
บคุลำกร ระบบบญัชคีำ่ตอบแทน ผลประโยชน ์และระบบของฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลอืน่ ๆ 
 [ง] หน่วยงำนของรัฐ หรอืเจำ้พนักงำนดำ้นภำษี กฎเกณฑ ์หรอืเจำ้พนักงำนรัฐใด ๆ หรอืผูรั้บมอบอ ำนำจซึง่มี
อ ำนำจเหนือสมำชกิใด ๆ ของบรษัิทในเครอืตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืตำมทีม่กีำรรอ้งขอใหเ้ปิดเผยผลประโยชน์
ของบรษัิทในเครอืหรอืเปิดเผยเพือ่ประโยชนส์ำธำรณะ 
 [จ] ผูรั้บโอนหรอื ผูส้บืทอดในสว่นใด ๆ ของบรษัิทฯ ในเครอืหรอืผูท้ีอ่ำจเป็นในอนำคต หรอืในบรบิทของกำร
ปรับโครงสรำ้งองคก์รทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ของกำรซือ้หรอืขำยกจิกำรหรอืกำรเสนอซือ้หรอืขำย 
 [ฉ] บคุคลอืน่ใดทีท่ำ่นไดใ้หค้วำมยนิยอมโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิำย 
 [ช] กองทนุส ำรองเลีย้งชพี เพือ่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำมวัตถปุระสงคท์ีก่ลำ่วมำแลว้ขำ้งตน้ 
 
6. การโอนขอ้มลูไปยงัตา่งประเทศ 
 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นอำจถกูโอนไป ถกูจัดเก็บไว ้หรอืประมวลผลโดยบรษัิทฯ หรอือำจถกูสง่ใหแ้กบ่คุคล
หรอืหน่วยงำนใด ๆ ตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ ซึง่อำจมทีีต่ัง้หรอือำจใหบ้รกิำรอยูน่อกประเทศไทย ทัง้นีข้อ้มลูสว่นบคุคล
ของทำ่น จะถูกโอนไปยังสถำนทีอ่ ืน่ ๆ ตำมเงือ่นไขเกีย่วกับกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดังที ่พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลก ำหนด โดยหำกเป็นกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนระหว่ำงกลุ่มบรษัิท บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรตำม
นโยบำยคุ ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในกลุ่มบริษัท [Binding Corporate Rules] ที่ ได รั้บกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร [หำกม]ี 
 
7. การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
 บรษัิทฯ มนีโยบำยทีจ่ะเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคลตรำบเท่ำทีจ่ ำเป็น เพือ่บรรลวุัตถุประสงคใ์นกำรประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคลตำมทีก่ ำหนดขำ้งตน้ โดยบรษัิทมนีโยบำยเก็บรักษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตลอดระยะเวลำกำร
จำ้งงำน หรอืตลอดระยะเวลำทีม่นีติสิัมพันธต์่อกัน และเมือ่สิน้สุดนติสิัมพันธต์่อกันแลว้ บรษัิทฯ จะเก็บรักษำขอ้มูล
สว่นบคุคลของทำ่นตอ่ไปอกีเป็นระยะเวลำ 10 ปี เวน้แตก่ฎหมำยทีใ่ชบ้งัคับก ำหนดหรอือนุญำต ส ำหรับกำรเก็บรักษำ
ในระยะเวลำทีย่ำวกวำ่ทีร่ะบขุำ้งตน้ 
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8. สทิธขิองทา่นเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
 ทำ่นมสีทิธดิ ำเนนิกำรเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นดังตอ่ไปนี ้
 [ก] เพกิถอน หรอืรอ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงขอบเขตควำมยนิยอมของทำ่นไดใ้หไ้วก้บับรษัิทฯ  
 [ข] ตรวจสอบว่ำบรษัิทฯ มขีอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ เกีย่วกับท่ำนหรอืไม ่ตลอดจนสทิธใินกำรเขำ้ถงึ หรอืขอรับ
ส ำเนำของขอ้มลูใด ๆ ดังกลำ่ว และ/หรอืเขำ้ถงึขอ้มลูวำ่บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นอยำ่งไร 
 [ค] ขอใหบ้รษัิทฯ ท ำกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทำ่น ใหถ้กูตอ้ง 
 [ง] ขอใหล้บหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 [จ] ขอใหจ้ ำกดักำรด ำเนนิกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 [ฉ] ขอใหบ้รษัิทฯ โอนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงสถำนกำรณ์ 
 [ช] 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 บรษัิทจะแจง้กำรแกไ้ข กำร
เปลี่ยนแปลง กำรปรับปรุง หรือกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยฯ ใหท้่ำนทรำบ และ/หรือ จะขอควำมยนิยอมจำกท่ำน  
[หำกกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บควำมยนิยอม] 
 
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 กรุงเทพฯ 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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