นโยบายข้ อมูลส่ วนบุคคล
สาหรับผู้สมัครเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้ าประกันภัย
กรุ ณาศึกษานโยบายข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ขอ้ มูลการสมัครแก่ บริ ษัท เจมาร์ ท ประกันภัย จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติและรับท่านเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั รับประกันจะ
รักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีการประมวลผล
ในระหว่างกระบวนการรับสมัครตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยของบริ ษทั บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านผูส้ มัครจาก
ท่านโดยตรงตามข้อมูลในใบสมัครตัวแทน/นายหน้า การสนทนาหรื อการสัมภาษณ์ หรื ออาจได้รับจากบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้บริ ษทั
สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรื อข้อมูลของบุคคลผูเ้ ป็ นต้นสังกัดของท่าน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวท่าน ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ข้อมูลทางการเงิน และเอกสารประกอบแสดงตัวตนและคุณสมบัติของท่าน เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนา
ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า เป็ นต้น
วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดของท่านผูส้ มัครให้แก่บริ ษทั เพื่อ (1) การตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนรวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูล ต่างๆ ที่ท่านให้แก่บริ ษทั และ (2) การประเมินความเหมาะสมของ
ท่านในตาแหน่งตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยที่สมัครรวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการพิจารณา
ในกรณี ที่ท่านได้รับการพิจารณาให้เป็ นตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยของบริ ษทั ข้อมูลการสมัครที่ท่านได้ ให้แก่บริ ษทั จะถูกใช้
และเก็บรักษาต่อไปเพื่อจัดทาสัญญาตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัย อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ผ่านการพิจารณารับเป็ นตัวแทนหรื อ
นายหน้าประกันภัยของบริ ษทั บริ ษทั จะลบข้อมูลใบสมัครของท่านไม่ว่าจะในรู ปแบบกระดาษหรื ออิเล็กทรอนิกส์ในท้ายปี ปฏิทิน
การเปิ ดเผยหรื อส่ งต่ อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ในกรณี ที่จาเป็ น บริ ษทั อาจต้องเปิ ดเผยและ/หรื อส่ งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกระบวนการพิจารณา
คุณสมบัติของท่านได้อย่างสมบูรณ์ให้แก่บุคคลภายนอกดังนี้ (1) ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบประวัติหรื อผูใ้ ห้บริ การภายนอกที่เกี่ ยวข้องกับ
การกระบวนการสมัครเป็ นตัวแทนนายหน้าประกันภัย และอาจรวมถึงหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่บริ ษทั และ (2) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว
สิทธิของท่านในฐานะเจ้ าของข้อมูล
บริ ษทั ยินดีรับคาถาม ข้อร้องเรี ยน ความเห็น และคาขอใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยเฉพาะการใช้สิทธิ ของ
ท่ า นในฐานะเจ้า ของข้อ มู ล ภายใต้ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยสามารถติ ด ต่ อ บริ ษ ัท ได้ที่ อี เ มล์ dpo@jaymartinsurance.co.th หรื อ
ส่ งไปรษณี ย์มาที่ บริ ษัท เจมาร์ ท ประกัน ภัย จากัด (มหาชน) ตามที่ อ ยู่ดังนี้ 100/100 อาคารว่อ งวานิ ช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น ที่ 29
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โดยส่งถึง เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อ โทรศัพท์
02 099 0555
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ตามความเหมาะสมอยู่เป็ นระยะ
เ พื่ อ ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ มู ล ส่ วน บุ ค ค ล ข อ ง ท่ า น จะ ได้ รั บ ค วา ม คุ้ ม ค ร อ ง อ ย่ า ง เ หมา ะ ส ม ท่ า น ส า มา ร ถ เข้ า เว็ บ ไซ ต์
www.jaymartinsurance.co.th ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขล่าสุดของบริ ษทั
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