มาตรการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ด้ วยบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ให้ ควำมสำคัญเกี่ยวกับควำมมัน่ คงปลอดภัยและกำรรักษำควำมลับของ
ข้ อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนควำมเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ บริ กำร บริ ษัทจึงตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม กำร
เก็บรักษำ กำรบริ หำรจัดกำร และกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรทุกท่ำนที่บริ ษัทได้ รับ อำทิเช่น ชื่อ นำมสกุล วัน
เดื อนปี เกิ ด ที่ อ ยู่ หมำยเลขโทรศัพ ท์ และ/หรื อ ข้ อมูลอื่ น ใดตำมที่ กฎหมำยก ำหนด ทัง้ ในรู ป เอกสำรและ/หรื อ ข้ อ มูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรมีควำมมัน่ ใจในกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ กับบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ กำหนดมำตรกำรคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ และนำมำใช้ บงั คับกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรที่บริ ษัทได้ รับตำมมำตรฐำนในกำรดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงเหมำะสม
การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรเมื่อลงทะเบียน กรอกข้ อมูลสมัครสมำชิก กำรสมัครทำประกันชีวิต
กำรสมัครรับข่ำวสำรต่ำงๆ ตลอดจนข้ อมูลส่วนบุคคลที่ให้ ไว้ เพื่อกำรสมัครงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์ บริ ษัทหรื อช่องทำงอื่น ซึ่ง
ข้ อมูลดังกล่ำวถือเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำร และผู้ใช้ บริ กำรยินยอมมอบให้ แก่บริ ษัทโดยชอบด้ วยกฎหมำย โดย
ถือว่ำข้ อมูลดังกล่ำวเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง สมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั ที่สดุ ของผู้ใช้ บริ กำร
ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความลับของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงอันจะทำให้ ข้อมูลสูญหำย หรื อมีกำรเข้ ำถึง ทำลำย ใช้ รวมถึงดัดแปลงแก้ ไขโดยมิชอบ บริ ษัทจึงจัด
ให้ มี กำรรั ก ษำควำมปลอดภัย ของระบบข้ อมูลส่วนบุค คลอย่ำงเข้ ม งวดและจริ งจัง โดยปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บัติ ตำม
หลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติวำ่ ด้ วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเคร่งครัด และได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกล
ISO 27001 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนสำกลสำหรับกำรจัดกำรควำมปลอดภัย และกำรรักษำควำมลับ ของข้ อมูล เพื่อให้ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทมีควำมปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภำพที่สดุ
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ได้ มีกำรกำหนด นโยบำย และกระบวนกำรทำงำนโดยใช้ ระบบบริ หำรจัดกำรควำมมั่น คงปลอดภัย
สำรสนเทศ (Information security management system) เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรมัน่ ใจได้ วำ่ ข้ อมูลต่ำงๆ ที่บริ ษัทได้ รับมีควำม
ปลอดภัยที่สดุ
เทคโนโลยีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทมีนโยบำยระบบรักษำควำมปลอดภัย ของข้ อมูลที่ได้ รับตำมมำตรฐำน ISO27001 และได้ เลือกใช้ อุปกรณ์ รักษำ
ควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรเข้ ำรหัสข้ อมูลที่ได้ มำตรฐำนสำกลซึง่ เป็ นที่ยอมรับ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้ งำนจะมีควำมปลอดภัยระหว่ำงที่ใช้ งำนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ในระหว่ำงที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเข้ ำใช้ งำนเว็บไซต์ของบริ ษัท บริ ษัทจะมีกำรใช้ งำน คุกกี ้ ซึง่ เป็ นระบบข้ อมูลที่ถกู สร้ ำงขึ ้นเพื่อ
เก็บข้ อมูลชัว่ ครำวระหว่ำงที่เข้ ำใช้ งำนเว็บไซต์ ซึง่ จะมีประโยชน์ในกำรใช้ งำนได้ สะดวกรวดเร็ วขึ ้น และอำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้ งำน เช่น กำรตังค่
้ ำกำรแสดงผล กำรเลือกภำษำใช้ งำน กำรเติมเต็มกล่องข้ อควำมอัตโนมัติ เท่ำนัน้ บริ ษัทจะ
ไม่ได้ มีกำรเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรแต่อย่ำงใด

วัตถุประสงค์ ของการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลและการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ เป็ นควำมลับ และให้ ควำมคุ้มครองและรักษำควำมลับของข้ อมูลอย่ำงดีที่สดุ ตลอดจน
บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำยเท่ำนัน้
ได้ แก่
 เพื่อดำเนินกำรจัดกำรตำมควำมประสงค์ของผู้ใช้ บริ กำรที่ได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัท
 เพือ่ พิจำรณำกำรทำประกันชีวิตกับบริ ษัท และบริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ใช้ บริ กำร
 เพื่อกำรปรับปรุ งกำรออกแบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรใหม่ หรื อกำรส่งเสริ มกำรตลำด รวมถึงกำรปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่มีอยู่
 เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ตำ่ งๆ และบริ กำรอื่นๆ ของบริ ษัทแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
บริ ษัทจะไม่จัดสรร เปิ ดเผย ส่งต่อ หรื อ จำหน่ำย ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรให้ แก่บุคคลภำยนอกหรื อผู้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรนำไปใช้ โดยอิสระ เว้ นแต่
 บริ ษัทได้ รับควำมยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลจำกผู้ใช้ บริ กำรโดยสมัครใจแล้ ว หรื อ
 เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กำรสืบสวนของเจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ รัฐบำล หรื อหน่วยงำนกำกับดูแล และให้ เป็ นไปตำม
ข้ อ ก ำหนดของกฎหมำย กฎข้ อ บัง คับ หรื อ ข้ อ ผูก พัน ที่ ให้ กับ ภำครั ฐ หรื อ หน่ว ยงำนก ำกับ ดูแ ลต่ ำ งๆ ไม่ ว่ำ
ภำยในประเทศหรื อต่ำงประเทศ
การจากัดการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทจะอนุญำตให้ เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเท่ำนันที
้ ่จะเข้ ำถึงข้ อมูลผู้ใช้ บริ กำร แต่ทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทอำจมีกำรใช้
บริ กำรจำกบุคคลภำยนอกที่เข้ ำมำดำเนินกำรในนำมของบริ ษัท เพื่อให้ บริ กำรนำเสนอสิทธิประโยชน์ตำ่ งๆ และบริ กำรอื่นๆ
ของบริ ษัท แก่ผ้ ูใช้ บ ริ ก ำร รวมถึ งกำรพัฒ นำ ปรั บปรุ ง ผลิตภัณ ฑ์ ห รื อบริ ก ำรของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ บุคคลภำยนอกที่เข้ ำมำ
ดำเนินงำนให้ กบั บริ ษัท จะต้ องทำข้ อตกลงรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำรของบริ ษัทไว้ เป็ นควำมลับด้ วยเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิ่ม เปลีย่ นแปลง หรื อ ปรับปรุงมำตรกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ได้ ในอนำคต ภำยใต้
ข้ อ บั ง คับ ของกฎหมำย และหำกมี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นใดๆ บริ ษั ท จะจั ด ให้ ผู้ ใช้ บริ ก ำรทรำบผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.bangkoklife.com
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถตรวจสอบควำมเป็ นปั จจุบนั และแก้ ไขปรับปรุงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ รวมถึงหำกมีข้อสงสัย หรื อ
ต้ องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มำตรกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ ตลอดจนประสงค์จะยกเลิกกำรให้ บริ ษัท
จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรได้ ให้ ควำมยินยอมไว้ สำมำรถติดต่อได้ ที่ Call Center ของบริ ษัท
โทร. 027778888

เพื่อควำมปลอดภัยในข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ กำร ผู้ใช้ บ ริ กำรควรปฏิบัติตำมข้ อตกลงและเงื่ อนไขกำรใช้ บ ริ กำร
เว็บไซต์ของบริ ษัทโดยเคร่งครัด
อย่ำงไรก็ ดี บริ ษัทไม่อำจควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอกที่มีเจตนำไม่สุจริ ตและไม่ได้ รับอนุญำต
จำกบริ ษัท ซึ่งอยู่นอกเหนือระบบกำรป้องกันของบริ ษัท อนึ่ง บริ ษัทจะใช้ ควำมระมัดระวังอย่ำงเหมำะสมเพื่อป้องกันและ
ยับยังซึ
้ ง่ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำว

