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ประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้ใช้บริการ (Privacy Notice for Customer) 

 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของท่าน ตามที�ท่าน

ไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อทาํสัญญาประกนัภยั หรือใช้บริการธุรกรรมต่างๆของบริษทั เพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ���� บริษทัจึงขอแจง้ให้ท่านทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตวั 

เบื�องตน้ ดงันี�  

1. ผู้ใช้บริการ 

หมายถึง ลูกคา้ ผูใ้หค้วามสนใจ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และ/หรือผูเ้ขา้มาติดต่อกบับริษทั บุคคลธรรมดาที�ดาํเนินการ

ในนามนิติบุคคลซึ�งเป็นเจา้ของขอ้มูล ผูมี้อาํนาจดาํเนินการแทนผูใ้ชบ้ริการตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี เช่น ผูใ้ช้

อาํนาจปกครองของผูเ้ยาว์ ผูอ้นุบาลของผูไ้ร้ความสามารถ เป็นตน้ เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลซึ� งเป็นผูเ้ขา้ใช้

บริการธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทั โดยผ่านช่องทางการติดต่อที�เป็นการให้บริการจากบริษทัโดยตรง  หรือใช้

บริการอื�นใดทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที�บริษัทจะเกบ็รวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทั�วไปของผูใ้ชบ้ริการ ซึ�งไดม้าจาก ใบสมคัร สัญญา กรมธรรมป์ระกนัภยั การเขา้ร่วมกิจกรรม 

การสัมภาษณ์ แบบฟอร์ม คาํขอเอาประกนัภยั เช่น ชื�อ นามสกุล เลขบตัรประจาํตวัประชาชน วนัเกิด อาย ุอาชีพ 

เพศ รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ เสียง แหล่งที�มาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร หรือจากแหล่งข้อมูลอื�นที� เป็น

บคุคลภายนอก เป็นตน้ และขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว เช่น ประวติัสุขภาพ เป็นตน้  

ทั�งนี�  รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที�เป็นสมาชิกในครอบครัว ผูช้าํระเงินตามกรมธรรม ์หรือผูรั้บ

ประโยชน์ โดยบริษทัจะรวบรวม และจดัเก็บขอ้มูลของท่านเท่าที�จาํเป็น โดยท่านตอ้งดาํเนินการแจง้ให้แก่

บุคคลเหล่านั�นทราบถึงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

3. วัตถุประสงค์ในการเกบ็ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 เพื�อประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑป์ระกนัภยั สัญญา และ/หรือการใชบ้ริการของบริษทั 

เพื�อการจําเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนเพื�อปฏิบัติตามฐานกฎหมายอื�น ๆ ที�บริษัท หรือ

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตาม  

ซึ� งหากท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัอาจไม่สามารถดาํเนินการ

ตามวตัถุประสงค์ตามนโยบายของบริษทัได้เอย่างเหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม

กฎหมายใด ๆ ที�บริษทั หรือท่านมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตาม 

3.2 เพื�อวตัถุประสงคอื์�นใดที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้กลงไวก้บับริษทั 
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3.3 เพื�อส่งเสริมการขาย การบริการ และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ กิจกรรมาทางการตลาด หรือบริการต่าง ๆ ของ

บริษทั รวมถึงการยื�นขอ้เสนอ หรือเงื�อนไขใหม่ในการรับประกนัภยัผา่นช่องทางการติดต่อของบริษทั 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษทั อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการใหก้บับุคคลภายนอก ดงัต่อไปนี�  

4.1 สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เพื�อประโยชน์ในการ

กาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยั 

4.2 หน่วยงานกาํกบัดูแลอื�น ๆ ตามกฎหมาย เช่น สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํนกังาน

ป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสรรพากร เป็นตน้ 

4.3 สมาคมประกนัวินาศภยัไทย และ/หรือหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมาย เพื�อประโยชน์ในการจดัทาํสถิติ และ

คาํนวณอตัราเบี�ยประกนัภยั 

4.4 บริษทัประกนัภยัต่อ และ/หรือบริษทัประกนัภยัร่วม 

4.5 สถาบนัการเงิน หรือผูใ้หบ้ริการทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับชาํระเงิน และการจ่ายเงิน 

4.6 ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทนผูใ้ห้บริการ รวมถึงผูใ้ห้บริการช่วง ซึ� งบริษทัไดม้อบหมายให้ดาํเนินการแทน

บริษทั ในเรื�องเกี�ยวกบัการรับประกนัภยั การสํารวจภยั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การรักษาพยาบาล 

การดาํเนินการทางกฎหมาย การตรวจสอบบญัชี และการดาํเนินการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาประกนัภยั 

4.7 บริษทัในเครือกิจการ หรือธุรกิจเดียวกนั หรือผูรั้บขอ้มูลอื�นทั�งที�อยูใ่นประเทศ หรือต่างประเทศ 

4.8 บริษทัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ที�ส่งขอ้มูลทางการตลาดให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามที�เจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลอนุญาตใหส่้งขอ้มูลทางดา้นการตลาด หรือขอ้มูลข่าวสารใด ๆ ไว ้ 

5. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการในระยะเวลาเท่าที�จาํเป็นเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทไม่เกิน 1� ปีนับตั�งแต่วนัที�ยุติความสัมพนัธ์ หรือการติดต่อครั� ง

สุดท้าย เพื�อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มี

ระยะเวลาการเก็บรักษาที�นานขึ�น 

5.2 บริษทัจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื�อดาํเนินการลบ ทาํลาย หรือทาํให้ไม่สามารถระบุตวัตนขอ้มูลส่วน

บุคคลได ้เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที�ไม่เกี�ยวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงค์

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั�น 

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

สําหรับผูที้�ไดใ้ชบ้ริการของบริษทัก่อนวนัที� � มิถุนายน ���� บริษทัมีสิทธิในการเก็บ รวบรวม และใชข้อ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านที�บริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนวนัที� พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั
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การเก็บ รวบรวม ใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีผลบงัคบัใช้ไวต้ามวตัถุประสงค์เดิม หากท่านไม่

ประสงค์ให้บริษทัเก็บรวบรวม และใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป ท่านสามารถแจง้ความประสงคม์ายงั

ช่องทางที�บริษทักาํหนดไดต้ามขอ้ �. 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดงันี�   

7.1 สิทธิในการขอเขา้ถึง หรือขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ� ง

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

7.2 สิทธิในการขอใหบ้ริษทัดาํเนินการเพื�อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการถูกตอ้งสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 

7.3 สิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการจากบริษทั รวมทั�งสิทธิในการขอให้บริษทั ส่ง หรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื�น หรือขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลที�บริษทั ส่ง หรือโอนไปยงั

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื�นโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาํได ้

7.4 สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเมื�อใดก็ได้

ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด 

7.5 สิทธิในการขอให้บริษทั ดาํเนินการเพิกถอน ลบ หรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลเป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถระบุตวั

บุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด 

7.6 สิทธิในการขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมาย

กาํหนด 

7.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอมเมื�อใดก็ได ้เวน้แต่มีขอ้จาํกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย 

หรือสัญญาที�ให้ประโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้โดยชอบ 

7.8 สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที�บริษทั รวมทั�งลูกจ้าง หรือผูรั้บจ้างของบริษทั ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที�ออกตามพระราชบญัญติันี�  

การใชสิ้ทธิต่าง ๆ ตามขอ้ �. นี�  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารไดที้� https://www.falconinsurance.co.th/other-

services/download หวัขอ้การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั�งนี�  หากท่านใชสิ้ทธิตามขอ้ �.� – �.7 อาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่สามารถพิจารณารับประกนัภยั พิจารณา

ค่าสินไหมทดแทน การใหบ้ริการดา้นการประกนัภยั และ/หรือ การบริการอื�นๆ แก่ท่าน 

ท่านสามารถอ่านขอ้มูลโดยละเอียดไดจ้ากนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) ไดที้� 

https://www.falconinsurance.co.th/privacy-policy หรือ QR Code  
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ข้อมูลการติดต่อสอบถาม  

 เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั (DPO)   

บริษทั ฟอลคอนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

��/� อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั�น ��-�� ถนนพระราม � แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ����� 

หรืออีเมล Fcicustomerservice@falconinsurance.co.th หรือเบอร์ 02 037 9988 

mailto:Fcicustomerservice@falconinsurance.co.th

