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ประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับพนักงาน (Privacy Notice for Staff) 

 บริษัท ฟอลคอนประกนัภัย จํากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของท่าน ตามที�ท่านไดใ้ห้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อทําสัญญาประกันภัย หรือใช้บริการธุรกรรมต่างๆของบริษัท เพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ���� บริษทัจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตวั 

เบื�องตน้ ดงันี�  

1. พนักงาน 

หมายถึง ลูกจา้งของบริษทั ฟอลคอนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ทั�งที�เป็นลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งตามสัญญารายปี 

และ/หรือลูกจา้งที�อยูใ่นระหวา่งการทดลองงาน  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที�บริษัทจะเกบ็รวบรวม 

ขอ้มูลตามที�กาํหนดไวใ้นใบสมคัรงาน ขอ้มูลจากการทาํแบบทดสอบขอ้มูลเกี�ยวกบัลกัษณะงาน ขอ้มูลอื�น ๆ ที�ได้

ทาํการรวบรวมจากพนักงาน ขอ้มูลจากสําเนาเอกสารที�สามารถใช้เพื�อระบุตวัตนของพนักงาน ขอ้มูลอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกับการทาํงานตามสัญญาจ้างแรงงานของพนักงาน ขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว เช่น ประวติั

สุขภาพ ประวติัอาชญกรรม เป็นตน้  

ทั�งนี�  รวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที�เป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอา้งอิงของท่าน โดย

บริษทัจะรวบรวม และจดัเก็บขอ้มูลของท่านเท่าที�จาํเป็น โดยท่านตอ้งดาํเนินการแจง้ให้แก่บุคคลเหล่านั�นทราบ

ถึงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

3. วัตถุประสงค์ในการเกบ็ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 เพื�อเหตุแห่งการจาํเป็น การปฏิบติัตามสัญญา และ/หรือการประมวลผลของบริษทั ตลอดจนการปฏิบติัตาม

กฎหมายใด ๆ ที�บริษทั หรือพนกังานตอ้งปฏิบติัตาม  

3.2 เพื�อวตัถุประสงคอื์�นใดที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้กลงไวก้บับริษทั 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษทั อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานใหก้บับุคคลภายนอก ดงัต่อไปนี�  

2.1 สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื�อประโยชน์ในการกาํกับ

ดูแลธุรกิจประกนัภยั 

2.2 หน่วยงานกาํกบัดูแลอื�น ๆ ตามกฎหมาย เช่น สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํนกังาน

ป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสรรพากร เป็นตน้ 

2.3 สมาคมประกนัวินาศภยัไทย และ/หรือหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมาย เพื�อประโยชน์ในการจดัทาํสถิติ และ

คาํนวณอตัราเบี�ยประกนัภยั 
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2.4 บริษทัประกนัภยัต่อ และ/หรือบริษทัประกนัภยัร่วม 

2.5 สถาบนัการเงิน หรือผูใ้หบ้ริการทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับชาํระเงิน และการจ่ายเงิน 

2.6 ผูใ้ห้บริการภายนอก ซึ� งบริษทัไดม้อบหมายให้ดาํเนินการแทนบริษทั ในเรื�องเกี�ยวกบัสัญญาว่าจา้ง การ

ทาํงาน และสวสัดิการ การรักษาความปลอดภยั กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ การรับประกนัภยั การสํารวจภยั 

การชดใชค้่าสินไหมทดแทน การรักษาพยาบาล การดาํเนินการทางกฎหมาย การตรวจสอบบญัชี และการ

ดาํเนินการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาประกนัภยั 

2.7 บริษทัในเครือกิจการ หรือธุรกิจเดียวกนั หรือผูรั้บขอ้มูลอื�นทั�งที�อยูใ่นประเทศ หรือต่างประเทศ 

2.8 บริษทัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ที�ส่งขอ้มูลทางการตลาดให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามที�เจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลอนุญาตใหส่้งขอ้มูลทางดา้นการตลาด หรือขอ้มูลข่าวสารใด ๆ ไว ้ 

5. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บริษทัจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในระยะเวลาเท่าที�จาํเป็นเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทไม่เกิน 1� ปีนับตั�งแต่วนัที�ยุติความสัมพนัธ์ หรือการติดต่อครั� ง

สุดทา้ย เพื�อให้สอดคลอ้งกบัระยะเวลาและอายุความตามกฎหมาย เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลา

การเก็บรักษาที�นานขึ�น  

5.2 บริษทัจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื�อดาํเนินการระงบั ลบ ทาํลาย หรือทาํให้ไม่สามารถระบุตวัตนขอ้มูล

ส่วนบุคคลได้ เมื�อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที�ไม่เกี�ยวข้อง หรือเกินความจําเป็นตาม

วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั�น 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

พนกังานมีสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดงันี�   

6.1 สิทธิในการขอเขา้ถึง หรือขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซึ� ง

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.2 สิทธิในการขอใหบ้ริษทัดาํเนินการเพื�อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานถูกตอ้งสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 

6.3 สิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานจากบริษทั รวมทั�งสิทธิในการขอให้บริษทั ส่ง หรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื�น หรือขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลที�บริษทั ส่ง หรือโอนไป

ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื�นโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาํได ้

6.4 สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเมื�อใดก็

ไดต้ามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด 

6.5 สิทธิในการขอให้บริษทั ดาํเนินการเพิกถอน ลบ หรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลเป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถระบุ

ตวับุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด 
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6.6 สิทธิในการขอให้บริษทัระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลกัเกณฑ์ที�

กฎหมายกาํหนด 

6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอมเมื�อใดก็ได ้เวน้แต่มีขอ้จาํกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย 

หรือสัญญาที�ให้ประโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้โดยชอบ 

6.8 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 อาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินเดือน ประเมินผล

การปฏิบติังาน ทาํประกนัภยักลุ่ม การบริการและสิทธิประโยชน์อื�นใดที�ท่านจะไดรั้บ รวมถึงการดาํเนินกิจการของบริษทั  

ท่านสามารถอ่านขอ้มูลโดยละเอียดไดจ้ากนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) ไดที้� 

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

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 
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