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กลุ่มแอกซ่า 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้น 
กลุ่มแอกซ่ำมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลท่ีได้มำในระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ  เรำก ำหนดให้คู่คำ้ของเรำรักษำมำตรฐำนใน
กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกบัเรำดว้ยกำรลงนำมในควำมตกลงตำมสญัญำระหวำ่งกนั 
 
กลุ่มแอกซ่ำมีกำรจดัระบบ/กำรก ำกบัดูแลกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย (1) รูปแบบกำรก ำกบัดูแลกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดรั้บกำร
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรจดักำรแลว้  (2) เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลของกลุ่มบริษทั  (3) คณะกรรมกำรขบัเคล่ือนงำนดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มบริษทั  (4) เครือข่ำยเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลทัว่โลกซ่ึงมีเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลของกลุ่มบริษทัเป็นผูป้ระสำนงำน และ (5) มำตรฐำนกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแทรกซึมอยูใ่นกำรบริหำรควำมเส่ียง/กำรก ำกบักำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบของทัว่ทั้งกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มแอกซ่ำไดต้ดัสินใจน ำชุดนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์ร (Binding Corporate Rules หรือ “นโยบำย BCR”) มำใช้ในกำร
สร้ำงมำตรกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม เพื่อรับรองวำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดรั้บควำมคุม้ครองขณะถูกถ่ำยโอนภำยในกลุ่มแอกซ่ำ จำกบริษทัแอกซ่ำซ่ึงอยู่
ในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล (ตำมค ำจ  ำกดัควำมในขอ้ 1 ขำ้งล่ำงน้ี) ไปยงับริษทัแอกซ่ำซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอ ำนำจอ่ืน ซ่ึงกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัไม่อนุญำต
ให้มีกำรถ่ำยโอนขอ้มูลดงักล่ำว และกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัไม่อนุญำตให้มีกำรส่งต่อขอ้มูลเช่นวำ่ต่อไปในภำยหลงั 
 
 ข้อ 1 – ค าจ ากดัความ 
ค ำศพัทแ์ละถอ้ยค ำส ำนวนต่อไปน้ีตำมท่ีใชใ้นนโยบำย BCR ภำคผนวก และควำมตกลงระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม เม่ือเขียนให้เป็นค ำจ  ำกดัควำมแลว้ ให้
มีควำมหมำยตำมท่ีระบุขำ้งล่ำงน้ี 
 
“คณะกรรมการขับเคล่ือนงานด้าน BCR ของแอกซ่า” คือ คณะกรรมกำรท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ืองำนดำ้น BCR โดยเฉพำะ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ำยบริหำร
อำวโุสของกลุ่มแอกซ่ำและเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีไดรั้บเลือก 
 
“บริษัทแอกซ่า” หมำยถึง บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) (AXA, Société Anonyme หรือ AXA SA) พร้อมคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงมีส ำนกังำนแห่ง
ใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 25 อเวนิว มำติญง 75008 ปำรีส จดทะเบียนกบัส ำนกังำนจดทะเบียนกำรคำ้ของปำรีส เลขทะเบียนท่ี 572 093 920 และ (1) บริษทัอ่ืนใดท่ี
ควบคุมโดยแอกซ่ำหรือควบคุมแอกซ่ำ โดยท่ีบริษทันั้นถือว่ำมีอ  ำนำจควบคุมบริษทัอ่ืน (ก) เม่ือบริษทัดงักล่ำวถือทุนส่วนหน่ึงโดยตรงหรือโดยออ้ม
ตำมสิทธิออกเสียงลงคะแนนขำ้งมำกในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัน้ี  (ข) เม่ือบริษทัดงักล่ำวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนขำ้งมำกแต่ผูเ้ดียวใน
บริษทัน้ีโดยอำศยัอ ำนำจของควำมตกลงท่ีท ำกบัหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นอ่ืน ซ่ึงไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั  (ค) เม่ือบริษทัดังกล่ำวก ำหนดกำร
ตดัสินใจในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัน้ีโดยพฤตินัยด้วยสิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีบริษทัมีอยู่  (ง) เม่ือบริษทัดงักล่ำวมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงหรือโดยออ้มเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 40 ไม่ว่ำในกรณีใด และเม่ือไม่มีหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นอ่ืนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงหรือโดยออ้มเป็นสัดส่วนมำกกว่ำบริษทันั้น (จ) เม่ือบริษทัดงักล่ำวมีอ ำนำจสั่งกำรหรือจดัให้มีกำรสั่งกำรและบริหำรจดักำร (ไม่ว่ำดว้ยกำร
เป็นเจำ้ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง โดยสัญญำ หรือประกำรอ่ืน)  (2) กลุ่มผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจใดๆ ท่ีแอกซ่ำ และ/หรือ บริษทัของกลุ่มแอกซ่ำ
หน่ึงหรือมำกกวำ่หน่ึงแห่งมีส่วนในค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอยำ่งน้อยร้อยละ 50  (3) ในกรณีท่ีกฎหมำยท่ีใช้บงัคบักบับริษทัจ ำกดัสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหรืออ ำนำจควบคุม (เช่นตำมท่ีไดนิ้ยำมไวข้ำ้งตน้ในเอกสำรน้ี) จะถือวำ่บริษทัน้ีเป็นบริษทัของกลุ่มแอกซ่ำ หำกสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นหรืออ ำนำจควบคุมท่ีบริษทัของกลุ่มแอกซ่ำถืออยูน่ั้นมีจ  ำนวนสูงสุดตำมท่ีกฎหมำยดงักล่ำวก ำหนด และ (4) บริษทัแอกซ่ำ
ทั้งหมดถือเป็น “กลุ่มแอกซ่ำ” 
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“พนักงานแอกซ่า” คือ พนกังำนทั้งหมดของบริษทัแอกซ่ำ ซ่ึงหมำยรวมถึง กรรมกำร พนกังำนฝึกหดั ผูฝึ้กงำน และผูท่ี้มีสถำนะเหมือนหรือคลำ้ยกนั 
 
“กลุ่มแอกซ่า” หมำยถึง บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัแอกซ่ำทั้งหมดรวมกนั 
 
“บริษทัแอกซ่าภายใต้ BCR” คือ (1) บริษทัแอกซ่ำทั้งหมดท่ีไดล้งนำมในควำมตกลงระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม ไม่ว่ำในฐำนะผูส่้งออกขอ้มูลก็ดี หรือผูน้ ำ
เขำ้ขอ้มูลก็ดี และ (2) กิจกำรท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำ ซ่ึงไดล้งนำมในควำมตกลงระหว่ำงบริษทัในกลุ่ม ไม่ว่ำในฐำนะผู ้
ส่งออกขอ้มูลก็ดี หรือผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลก็ดี 
 
“พนักงานบริษทัภายใต้ BCR” คือ พนกังำนทั้งหมดของบริษทัด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำ ซ่ึงไดล้งนำมในควำมตกลงระหว่ำง
บริษทัในกลุ่ม ไม่วำ่ในฐำนะผูส่้งออกขอ้มูลก็ดี หรือผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลก็ดี 
 
“ศูนย์แอกซ่าภายใต้ BCR” หมำยถึง บริษทัแอกซ่ำหลกัท่ีด ำเนินงำนขำ้มบริษทั และ/หรือ ในทอ้งถ่ิน หรือองคก์รแอกซ่ำอ่ืนท่ีเขำ้ร่วมกำรน ำนโยบำย 
BCR ไปปฏิบติัใช ้ดว้ยควำมร่วมมือกบัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลของกลุ่มบริษทั เพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในกลุ่มแอกซ่ำ และเพ่ือกำรโอนถ่ำย
ขอ้มูลส่วนบุคคลจำกรัฐสมำชิกของเขตเศรษฐกิจยโุรป (“เขตเศรษฐกิจยโุรป”) ทั้งภำยในและภำยนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป 
 
“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร” หรือ “นโยบาย BCR” หมำยถึง นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์รฉบบั
ปัจจุบนัท่ีเขำ้ท ำระหวำ่ง บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR อ่ืนทั้งหมด 
 
“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมำยถึง บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีก  ำหนดวตัถุประสงค ์เง่ือนไข และวิธีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะด ำเนินกำรผูเ้ดียว
หรือร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
“การละเมิดข้อมูล” หมำยถึง กำรละเมิดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีน ำไปสู่กำรท ำลำย กำรสูญหำย กำรแก้ไขโดยบงัเอิญหรือโดยมิชอบด้วย
กฎหมำย กำรเปิดเผยโดยไม่มีอ ำนำจ หรือกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกถ่ำยทอด จดัเก็บ หรือประมวลผลดว้ยวิธีกำรอ่ืนใด 
 
“ผู้ส่งออกข้อมูล” หมำยถึง ผูค้วบคุมขอ้มูลใดซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล
ท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนผูค้วบคุมขอ้มูล ซ่ึงถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปนอกเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอนัเป็นท่ีตั้งของผูค้วบคุมขอ้มูล
ดงักล่ำว (ไม่วำ่ผำ่นทำงผูป้ระมวลผลขอ้มูลหรือบุคคลภำยนอกผูป้ระมวลผลขอ้มูลหรือไม่ก็ตำม) และไดล้งนำมในควำมตกลงระหว่ำงบริษทัในกลุ่ม
แลว้ 
 
“ผู้น าเข้าข้อมูล” หมำยถึง ผูค้วบคุมขอ้มูลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลใดท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนผูค้วบคุมขอ้มูลท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำก
ผูส่้งออกขอ้มูลตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อขอ้มูล และไดล้งนำมในควำมตกลงระหวำ่งบริษทัในกลุ่มแลว้ 
 
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล” หรือ “เจ้าหน้าที่ DPO” หมำยถึง บุคคลในบริษทัแอกซ่ำท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรประสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลของกลุ่ม
บริษทั และรับรองให้บริษทัแอกซ่ำปฏิบติัตำมนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์ร รวมถึงขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบใน
ทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบั 
 
“เจ้าของข้อมูล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำผูท่ี้สำมำรถระบุตวัตนไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มดว้ยวิธีท่ีบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอำจใช้ตำมสมควร 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ดว้ยกำรอำ้งถึงขอ้มูลท่ีระบุตวับุคคล เช่น ช่ือ เลขประจ ำตวั ขอ้มูลระบุสถำนท่ี ตวัระบุออนไลน์ หรืออำ้งถึงปัจจยัหน่ึงหรือมำกกว่ำ
หน่ึงปัจจยัเฉพำะเจำะจงดำ้นกำยภำพ สรีรวิทยำ พนัธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วฒันธรรม หรืออตัลกัษณ์ทำงสงัคมของบุคคลนั้น 
 



(ค  ำแปล) 

สาธารณะ  3 
นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์ร – กลุ่มแอกซ่ำ - ฉบบัวนัท่ี 2 กนัยำยน 2564 

 

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งยุโรป” หมำยถึง กลุ่มบุคคลของสหภำพซ่ึงประกอบดว้ย หัวหน้ำหน่วยงำนควบคุมดูแลหน่ึงหน่วยงำนของแต่ละ
รัฐสมำชิก และผูค้วบคุมดูแลกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแห่งยโุรป 
 
“EEA” หรือ “เขตเศรษฐกจิยุโรป” หมำยถึง เขตเศรษฐกิจยโุรปซ่ึงรวมประเทศต่ำงๆ แห่งสภำพยโุรปและประเทศสมำชิกของสมำคมกำรคำ้เสรียโุรป 
(EFTA)  ณ วนัท่ี 2 กนัยำยน 2564 เขตเศรษฐกิจยุโรปประกอบด้วย ออสเตรีย เบลเยียม บลัแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก 
เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงักำรี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตำลี ลตัเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทวัเนีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตำ เนเธอร์แลนด ์
นอร์เวย ์โปแลนด ์โปรตุเกส โรมำเนีย สโลวำเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน 
 
“ผู้ส่งออกข้อมูลในเขตเศรษฐกจิยุโรป” หมำยถึง ผูค้วบคุมขอ้มูลใดซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรป หรือผูป้ระมวลผลซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรปท่ี
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนผูค้วบคุมขอ้มูลผูถ่้ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลออกนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป (ไม่ว่ำผ่ำนทำงผูป้ระมวลผลขอ้มูลหรือ
บุคคลภำยนอกผูป้ระมวลผลขอ้มูลหรือไม่ก็ตำม) และไดล้งนำมในควำมตกลงระหวำ่งบริษทัในกลุ่มแลว้ 
 
“เจ้าของข้อมูลในเขตเศรษฐกจิยุโรป” หมำยถึง เจำ้ของขอ้มูลใดผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐสมำชิกของเขตเศรษฐกิจยโุรป ณ เวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของ
ขอ้มูลถูกเก็บรวบรวม  
 
“ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป” คือ ข้อสัญญำมำตรฐำนท่ีออกโดยคณะกรรมำธิกำรยุโรป ซ่ึงให้มำตรกำรป้องกันอย่ำงเพียงพอตำมท่ี
กฎระเบียบของสหภำพยโุรปก ำหนดไวส้ ำหรับกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัประเทศท่ีสำมซ่ึงไม่รับรองกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบั
ท่ีเหมำะสมตำมคณะกรรมำธิกำรยโุรป 
 
“กฎระเบียบของสหภาพยุโรป” หมำยถึง กฎระเบียบและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลท่ีใช้บงัคบัในปัจจุบนัและในอนำคตใน
ประเทศในเขตเศรษฐกิจยโุรป 
 
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของกลุ่มบริษทั” หรือ “เจ้าหน้าที่ DPO ของกลุ่มบริษัท” หมำยถึง บุคคลผูรั้บผิดชอบกำรควบคุมดูแลโดยรวมของนโยบำย
กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์รผำ่นเครือข่ำยของเจำ้หนำ้ท่ี DPO 
 
“ความตกลงระหว่างบริษทัในกลุ่ม” หรือ “ความตกลง IGA” หมำยถึง ควำมตกลงว่ำดว้ยนโยบำย BCR ตำมภำคผนวก 1 ท่ีแนบมำดว้ยน้ี และกำรตก
ลงยอมรับนโยบำย BCR ใดๆ (อำ้งถึงในเอกสำรแนบทำ้ย 2 ของภำคผนวก 1) ของนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์รของกลุ่มแอก
ซ่ำท่ีจะลงนำมหรือไดล้งนำมโดยบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แลว้ 
 
“การส่งต่อข้อมูล” หมำยถึง กำรส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดส่้งออกก่อนหนำ้น้ีตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1) ไปยงับริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ซ่ึงอยู่ในอำณำเขต (แต่เพ่ือกำรด ำเนินกำรดำ้น BCR) ท่ีไม่ให้กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัท่ี

เหมำะสมตำมท่ีกฎหมำยกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลก ำหนดไว ้ณ แหล่งก ำเนิดของกำรถ่ำยโอน
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

(2) ซ่ึงไม่อยูภ่ำยใตก้รณียกเวน้ท่ีอนุญำตหรือเง่ือนไขท่ีระบุในกฎหมำยวำ่ดว้ยควำมเป็นส่วนตวัในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึง
อำจหมำยรวมถึง ควำมยนิยอมของเจำ้ของขอ้มูล ควำมคุม้ครองตำมสญัญำท่ีมีอยู ่และ/หรือ สถำนประกอบกำรในเขตอ ำนำจท่ีไดรั้บอนุมติั
จำกคณะกรรมำธิกำรยโุรปตำมกฎระเบียบของสหภำพยโุรป) 

 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคล (บุคคลธรรมดำ) ผูซ่ึ้งและสำมำรถระบุตวัตนไดจ้ำกทั้งขอ้มูลดงักล่ำว หรือขอ้มูลนั้นประกอบกบั
ขอ้มูลอ่ืน 
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“การประมวลผล” หมำยถึง กำรด ำเนินกำรหรือชุดกำรด ำเนินกำรท่ีด ำเนินกำรกบัขอ้มูลส่วนบุคคลหรือชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำดว้ยวิธีอตัโนมติั 
เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรบนัทึก กำรจดัระเบียบ กำรจดัโครงสร้ำง กำรเก็บรักษำ กำรดดัแปลงหรือกำรแกไ้ข กำรกูคื้น กำรปรึกษำหำรือ กำรใช้ กำร
แยกกนั กำรผนวก กำรหลอมรวม กำรเปล่ียนแปลง กำรเตรียมขอ้มูลเพ่ือใช้งำน  กำรใช้งำน กำรเปิดเผย กำรเผยแพร่ กำรเปิดเผยดว้ยกำรส่ง เผยแพร่ 
หรือท ำให้มีอยูด่ว้ยวิธีกำรอ่ืน กำรจดัเรียงหรือกำรรวมเขำ้กนั กำรจ ำกดั กำรลบหรือกำรท ำลำย 
 
“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมำยถึง บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนผูค้วบคุมขอ้มูล 
 
“เขตอ านาจที่มีการก ากับดูแล” หมำยถึง เขตอ ำนำจใดในเขตเศรษฐกิจยุโรปและอนัดอร์รำ สวิตเซอร์แลนด์ หมู่เกำะแฟโร เกิร์นซีย ์ไอล์ออฟแมน 
เจอร์ซีย ์สิงคโปร์ ตุรกี โมร็อกโก สหรำชอำณำจกัร บรำซิล และไทย 
 
“เจ้าของข้อมูลในเขตอ านาจที่มีการก ากับดูแล” หมำยถึง เจำ้ของขอ้มูลใดผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล ณ เวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวม 
 
“การถ่ายโอนข้อมูลที่เกีย่วข้อง” หมำยถึง กำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคล (ตรำบเท่ำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวยงัไม่เคยอยูภ่ำยใตก้ำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อขอ้มูลมำก่อน) 
(1) จำกบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ซ่ึงเป็นผูส่้งออกขอ้มูลไปยงับริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR อ่ืนซ่ึงอยูใ่นอำณำเขต (แต่เพ่ือกำรด ำเนินกำรดำ้น 

BCR) ท่ีไม่ให้กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัท่ีเหมำะสมตำมท่ีกฎหมำยกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของเขตอ ำนำจท่ีมี
กำรก ำกบัดูแลของผูส่้งออกขอ้มูลก ำหนดไว ้และ 

(2) ซ่ึงไม่อยูภ่ำยใตก้รณียกเวน้ท่ีอนุญำตหรือเง่ือนไขท่ีระบุในกฎหมำยวำ่ดว้ยควำมเป็นส่วนตวัในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึง
อำจหมำยรวมถึง ควำมยนิยอมของเจำ้ของขอ้มูล ควำมคุม้ครองตำมสญัญำท่ีมีอยู ่และ/หรือ สถำนประกอบกำรในเขตอ ำนำจท่ีไดรั้บอนุมติั
จำกคณะกรรมำธิกำรยโุรปตำมกฎระเบียบของสหภำพยโุรป) 

 
“ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพเิศษ” หมำยถึง ขอ้มูลตำมท่ีบรรยำยไวใ้นขอ้ 4 ส่วนท่ี 2 
 
“หน่วยงานควบคุมดูแล” หรือ “หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล” หรือ “หน่วยงาน DPA” หมำยถึง หน่วยงำนฝ่ำยปกครองซ่ึงมีหน้ำท่ีรับผิดชอบคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเป็นทำงกำรในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลซ่ึงมีกลุ่มแอกซ่ำปรำกฏอยู่ (เช่น ในฝร่ังเศส หน่วยงำนนั้นคือ Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)  ในสเปน หน่วยงำนนั้นคือ Agencia Espanola de Proteccion de Datos ฯลฯ)  เพ่ือเป็นกำร
หลีกเล่ียงขอ้สงสยั ค  ำวำ่ “หน่วยงำนควบคุมดูแล” หมำยรวมถึง ผูม้ำแทนท่ีหรือผูรั้บช่วงต่อหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูล 
 
“บุคคลภายนอก” ให้หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลใด (รวมถึง บริษทัแอกซ่ำ/บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR) หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำน หรือ
กลุ่มบุคคลอ่ืนใดนอกเหนือจำกเจำ้ของขอ้มูล ผูค้วบคุมขอ้มูล ผูป้ระมวลผลขอ้มูล และบุคคลผูมี้อ  ำนำจในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มูลภำยใตอ้  ำนำจโดยตรงของผูค้วบคุมขอ้มูลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล 
 
 ข้อ 2 – วตัถุประสงค์ 
นโยบำย BCR มีวตัถุประสงคเ์พื่อรับรองกำรคุม้ครองในระดบัท่ีเหมำะสมส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใตก้ำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อ
ขอ้มูลจำกบริษทัแอกซ่ำหรือบริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำซ่ึงอยูใ่นเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล ไปยงับริษทัแอกซ่ำหรือ
บริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำซ่ึงอยูใ่นเขตอ ำนำจอ่ืน 
 
 ข้อ 3 – ขอบเขต 
1. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
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กลุ่มแอกซ่ำมีอยูใ่นกวำ่ 50 ประเทศ และพนกังำนแอกซ่ำและผูแ้ทนจ ำหน่ำยของแอกซ่ำมำกกว่ำ 150,000 คนมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริกำรลูกคำ้หลำย
ลำ้นคน 
 
นโยบำย BCR ในปัจจุบนัใช้บงัคบัเฉพำะกบักำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจำกผูส่้งออกขอ้มูลซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล ไปยงัผูน้ ำเขำ้
ขอ้มูลซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอ ำนำจอ่ืน และกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจำกผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอ ำนำจอ่ืน กลบัมำยงัผูส่้งออกขอ้มูลซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต
อ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลหลงัจำกมีกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังแรกน้ี รวมทั้งกำรส่งต่อขอ้มูล ทั้งน้ี สิทธิไล่เบ้ียเอำจำกกรณีกำรละเมิดตำม
ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยตำมสิทธิของบุคคลภำยนอกผูรั้บประโยชน์ กำรฟ้องร้อง และควำมรับผิดของนโยบำย BCR น้ี (ตำมท่ีระบุในขอ้ 7, 8 และ 9 ของ
นโยบำย BCR น้ี) มีจ  ำกดัเพียงแค่ส ำหรับเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลเท่ำนั้น 
 
แมว้่ำบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR อำจมีกระบวนกำรท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับนโยบำย BCR ซ่ึงน ำไปปฏิบติัใช้ทุกแห่ง บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR มิไดใ้ห้
กำรรับรองดำ้น BCR ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่อยูภ่ำยใตก้ฎหมำยกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล กล่ำวคือ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ไดถู้กถ่ำยโอนจำกเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล เช่น 

 หำกบริษัทแอกซ่ำในสหรัฐฯ ถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยงับริษทัแอกซ่ำในอินเดีย กำรถ่ำยโอนข้อมูลดังกล่ำวและกำร
ประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะไม่อยูภ่ำยใตน้โยบำย BCR หรือ 

 หำกบริษทัแอกซ่ำในญ่ีปุ่ นถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยงับริษทัแอกซ่ำในฟิลิปปินส์ กำรถ่ำยโอนข้อมูลดังกล่ำวและกำร
ประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะไม่อยูภ่ำยใตน้โยบำย BCR 

 
2. ขอบเขตอนัเป็นสาระส าคญั 
 ก. ขอบเขตและการบังคบัใช้ได้กบัพนักงานของบริษทัแอกซ่าภายใต้ BCR  
นโยบำย BCR ในปัจจุบนัผูกพนับริษทัแอกซ่ำและกิจกำรท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำทั้งหมดซ่ึงได้ลงนำมในควำมตกลง
ระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม โดยท่ีขอ้ตกลงดงักล่ำวระบุและแสดงกำรท่ีกิจกำรดงักล่ำวตกลงยอมรับนโยบำย BCR ตำมรำยช่ือในเอกสำรแนบทำ้ย 1 ของ
ภำคผนวก 1 หรือซ่ึงสำมำรถเขำ้ถึงควำมตกลงระหว่ำงบริษทัในกลุ่มได ้ บริษทัแอกซ่ำหรือกิจกำรแต่ละแห่งท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบั
บริษทัแอกซ่ำทั้งหมดซ่ึงลงนำมในควำมตกลงระหว่ำงบริษทัในกลุ่ม จะกลำยเป็นบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR นับจำกวนัท่ีลงนำม หรือหำกเป็นใน
ภำยหลงั ก็นบัจำกวนัท่ีมีผลบงัคบัท่ีระบุในควำมตกลงระหวำ่งบริษทัในกลุ่มท่ีใชบ้งัคบั 

 
ตำมกฎหมำยแรงงำนท่ีใชบ้งัคบั นโยบำย BCR ในปัจจุบนัท ำข้ึนโดยผกูพนัและบงัคบัใช้ไดก้บัพนกังำนแอกซ่ำและพนกังำนบริษทัภำยใต ้BCR ของ
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ทั้งหมด ดว้ยกำรด ำเนินกำรกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ีท่ีบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่ง 

 ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวกบันโยบำยภำยในของแอกซ่ำท่ีผกูพนั หรือ 
 ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้ตกลงร่วมท่ีผกูพนั หรือ 
 ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้สญัญำในสญัญำจำ้ง หรือ 
 ด ำเนินกำรด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีเหมำะสมเพ่ือผูกพนัพนักงำนแอกซ่ำหรือพนกังำนบริษทัภำยใต ้ BCR ไวภ้ำยใตน้โยบำย BCR ในประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งตำมล ำดบั 
 
ตำมกฎหมำยแรงงำนท่ีใชบ้งัคบั กฎภำยในของบริษทั และสญัญำจำ้ง บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งอำจด ำเนินกำรทำงวินยักบัพนกังำนแอกซ่ำ
ของตนหรือพนกังำนบริษทัภำยใต ้BCR ในกรณีเฉพำะเจำะจงต่อไปน้ี 

 กำรละเมิดนโยบำย BCR ของพนกังำนแอกซ่ำหรือพนกังำนบริษทัภำยใต ้BCR 
 กำรไม่น ำขอ้เสนอแนะและค ำแนะน ำท่ีเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล (“เจำ้หน้ำท่ี DPO”) ของตนออกให้ไปใช้ภำยหลงักำรประเมินกำรปฏิบติั

ตำมกฎระเบียบ 
 กำรไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรพิสูจน์ยนืยนักำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR ท่ีเจำ้หน้ำท่ี DPD ของตนด ำเนินกำร หรือกบัเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

ผูรั้บผิดชอบกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 



(ค  ำแปล) 
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ข. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลและการด าเนินการประมวลผล 

กำรโอนถ่ำยขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรประมวลผลท่ีด ำเนินกำรภำยหลงักำรถ่ำยโอนขอ้มูลมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก
กิจกรรมทำงธุรกิจของแอกซ่ำ 
 
สำขำควำมเช่ียวชำญของแอกซ่ำสะทอ้นให้เห็นในผลิตภณัฑแ์ละบริกำรอนัหลำกหลำยซ่ึงถูกปรับให้เขำ้กบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละรำยในสำย
งำนธุรกิจหลกัสำมสำย ไดแ้ก่ กำรประกนัภยัทรัพยสิ์นและกำรประกนัภยัเบด็เตล็ด กำรประกนัชีวิตและกำรออมทรัพย ์และกำรบริหำรสินทรัพย ์

 ธุรกิจประกนัภยัทรัพยสิ์นและกำรประกนัภยัเบด็เตล็ด หมำยรวมถึง กำรประกนัภยัทรัพยสิ์นและกำรประกนัภยัควำมรับผิด ซ่ึงครอบคลุม
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรเป็นวงกวำ้ง ซ่ึงออกแบบมำเพื่อลูกคำ้บุคคลและลูกคำ้ธุรกิจของเรำ รวมถึงบริกำรช่วยเหลือต่ำงๆ และกำรประกนัภยั
ในต่ำงประเทศส ำหรับลูกคำ้องคก์รขนำดใหญ่ เช่น ธุรกิจทำงทะเลหรือกำรบิน 

 ธุรกิจประกันชีวิตส่วนบุคคลและกลุ่มของเรำ หมำยรวมถึง ทั้งผลิตภณัฑ์เพ่ือกำรออมทรัพยแ์ละกำรเกษียณอำยุในกรณีหน่ึง และ
ผลิตภณัฑ์ด้ำนสุขภำพและกำรคุม้ครองส่วนบุคคลในอีกกรณีหน่ึง  ผลิตภณัฑ์เพ่ือกำรออมทรัพยแ์ละกำรเกษียณอำยเุป็นไปตำมควำม
ตอ้งกำรท่ีจะส ำรองทุนเพ่ือเป็นเงินทุนในอนำคต ส ำหรับโครงกำรพิเศษ หรือเพ่ือกำรเกษียณอำย ุ กำรคุม้ครองส่วนบุคคลครอบคลุมควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวกบัควำมสมบูรณ์ทำงกำยภำพ สุขภำพ หรือชีวิตของบุคคล  แอกซ่ำยงัให้บริกำรกำรธนำคำอยำ่งง่ำยและผลิตภณัฑส่์วนเสริม
จำกกำรเสนอขำยประกนัภยัให้แก่ลูกคำ้บุคคลในบำงประเทศอีกดว้ย 

 ธุรกิจบริหำรสินทรัพยเ์ก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนและบริหำรสินทรัพยส์ ำหรับบริษทัประกนัภยัของกลุ่มและลูกคำ้ของบริษทัดงักล่ำว รวมทั้ง
บุคคลภำยนอก ทั้งท่ีเป็นลูกคำ้รำยยอ่ยและลูกคำ้สถำบนั 

 
กำรให้บริกำรกิจกรรมทำงธุรกิจของแอกซ่ำประกอบดว้ย 

 กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ (นิยำมวิสยัทศัน์ระยะยำวของกิจกำร พฒันำกลยทุธ์ธุรกิจ บริหำรจดักำรโครงกำรเชิงกลยทุธ์ ควบคุมควำมคืบหนำ้) 
 กำรออกแบบ (พฒันำกลยทุธ์ดำ้นผลิตภณัฑ ์จดัตั้งนโยบำยควำมเส่ียง ออกแบบ พฒันำ และออกผลิตภณัฑ ์รักษำกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีอยู)่ 
 กำรจดัจ ำหน่ำย (พฒันำกลยุทธ์กำรจดัจ ำหน่ำย บริหำรจดักำรและควบคุมเครือข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำย ด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด บริหำร

ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ ปรับขอ้เสนอตำมควำมตอ้งกำร ขำย ให้รำงวลัผลงำนกำรขำย) 
 กำรผลิต (รับประกนั บริหำรนโยบำย เรียกเก็บเงินค่ำเบ้ียประกนัภยั ติดตำมผลของกำรด ำเนินโยบำย) 
 กำรให้บริกำร (จดักำรกบัมหนัตภยั จดักำรกำรเคลมประกนัภยั ให้บริกำรลูกคำ้ บริหำรงำนสนบัสนุน ตรวจจบักำรฉ้อโกง จดักำรกำรสวม

สิทธ์ิ และเรียกคืนเงินชดเชยจำกกำรรับประกนัภยัต่อ จดักำรกำรกูซ้ำกทรัพยสิ์น ควบคุมกำรจดักำรกำรเคลมประกนัภยั) 
 บริหำรกำรเงิน (วำงแผนและควบคุมกำรเงิน บริหำรกำรลงทุน บริหำรกำรเงินธุรกิจ อนุมติักำรด ำเนินกำรต่ำงๆ บริหำรสินทรัพยป์ระเภท

ทุน วิเครำะห์กำรเงิน บริหำรเงินสด บริหำรกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรคลังและเงินสด บริหำรภำษี ปฏิบติัตำมระเบียบ จัดกำรกับกำร
ประกนัภยัต่อ) 

 กำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (บริหำรควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ไอที ส่งมอบและรักษำวิธีแกปั้ญหำ ให้และสนบัสนุนบริกำรดำ้นไอที 
บริหำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นไอที บริหำรองคก์รดำ้นไอที บริหำรกำรรักษำควำมปลอดภยัดำ้นไอที) 

 กำรพฒันำและบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์(บริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย ์บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ส่ือสำรงำนทรัพยำกรมนุษย ์บริหำรจดักำร
หุ้นส่วนทำงสงัคมและสภำแรงงำน) 

 กำรบริหำรกำรจดัซ้ือ (บริหำรจดักำรคู่คำ้และสญัญำ ซ้ือ รับสินคำ้และบริกำร จดักำรใบแจง้หน้ีของคู่คำ้ อนุมติัและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของกำรช ำระเงิน รำยงำนดำ้นกำรจดัหำและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน) 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง (บริหำรควำมควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน บริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุน บริหำรควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติักำร ท ำประมำณ
กำร ค  ำนวณควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีปรับดว้ยควำมเส่ียง) 

 ภำรกิจสนับสนุนอ่ืน (ท ำกำรติดต่อส่ือสำรภำยนอก ให้กำรสนบัสนุนดำ้นกฎหมำย จดักำรกบักำรปรับปรุงและควำมเปล่ียนแปลง กำร
ตรวจสอบภำยใน ท ำบทบำทหนำ้ท่ีกลำง)  



(ค  ำแปล) 
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ขอ้มูลส่วนบุคคลทุกประเภทและหมวดหมู่ท่ีบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ประมวลผลในระหวำ่งด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจของตน จะอยูภ่ำยในของเขต
ของนโยบำย BCR น้ี  ประเภทและหมวดหมู่ดงักล่ำวให้หมำยรวมถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจำกลูกคำ้ ลูกคำ้ท่ีคำดหวงั ผูท่ี้เคลมประกนัภยั 
พนกังำนแอกซ่ำ หรือพนกังำนบริษทัภำยใต ้BCR ผูส้มคัรงำน ตวัแทน คู่คำ้ และบุคคลภำยนอกอ่ืน 
 
หมวดหมู่ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ประมวลผล ซ่ึงจ ำตอ้งหรือสำมำรถเก็บรวบรวมไดใ้นทอ้งถ่ินตำมตวับทกฎหมำยท่ีใช้
บงัคบั ประกอบดว้ย 

 สถำนภำพสมรส/ตวัตน/ขอ้มูลระบุตวับุคคล 
 ชีวิตกำรท ำงำน 
 ชีวิตส่วนตวั 
 ขอ้มูลกำรเช่ือมต่อ 
 ขอ้มูลระบุสถำนท่ี 
 เลขประกนัสงัคม 
 ขอ้มูลดำ้นเศรษฐกิจและกำรเงิน 
 กำรกระท ำควำมผิด กำรตอ้งโทษ มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัปรัชญำ ศำสนำ สหภำพแรงงำน ชีวิตดำ้นเพศ ขอ้มูลสุขภำพ เช้ือชำติก ำเนิด 
 ขอ้มูลชีวมิติ 
 ขอ้มูลพนัธุกรรม 
 กำรตำยของบุคคล 
 ควำมรู้สึกขอบคุณในควำมยำกล ำบำกทำงสงัคมของผูค้น 
 ขอ้มูลกำรประกนัสุขภำพ 

 
นโยบำย BCR ครอบคลุมกำรประมวลผลขอ้มูลทั้งประเภทอตัโนมติัและดว้ยมือ 
 
 ข้อ 4 - หลกัการประมวลผลข้อมูล  
กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ภำยในขอบเขตท่ีไดนิ้ยำมไวใ้นขอ้ 3 – ขอบเขต จะตอ้งด ำเนินกำรตำมหลกักำรประมวลผลขอ้มูลท่ีระบุต่อไป
ในเอกสำรน้ี 
 
1. หลกัการหลกั 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR แต่ละแห่งรับประกนัและสัญญำว่ำตนปฏิบติัตำมหน้ำท่ีท่ีกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัและหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลในทอ้งถ่ินท่ี
อ ำนำจก ำหนดไวส้ ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคร้ังแรก ซ่ึงถูกถ่ำยโอนตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อขอ้มูลตำม
นโยบำย BCR ในภำยหลงั 
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งสญัญำว่ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีด ำเนินกำรภำยใตก้ำรควบคุมของตน ซ่ึงรวมถึงกำรถ่ำยโอนขอ้มูล
ต่ำงๆ จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของนโยบำย BCR น้ีต่อไป โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ มำตรฐำนขั้นต ่ำของหลกักำรคุม้ครองขอ้มูลทัว่ไปต่อไปน้ี 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งไดม้ำโดยชอบดว้ยกฎหมำย เป็นธรรม และอยำ่งโปร่งใส พร้อมดว้ยสิทธิในกำรรับรู้ขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูล เวน้แต่
ว่ำขอ้มูลดงักล่ำวไม่มีควำมจ ำเป็นเน่ืองด้วยขอ้ยกเวน้ทำงกฎหมำย  ขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งถูกประมวลผลเม่ือเจำ้ของขอ้มูลได้ให้ควำม
ยนิยอมแลว้เท่ำนั้น หรือเม่ือกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัอนุญำตกำรประมวลผลนั้น 



(ค  ำแปล) 
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 ขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งถูกเก็บรวบรวมเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวอ้ยำ่งชดัเจนและชอบธรรมตำมกฎหมำยเท่ำนั้น และไม่น ำไปประมวลผล

ต่อในลักษณะท่ีขดักับวตัถุประสงค์ดงักล่ำว  ขอ้มูลส่วนบุคคลจะมีให้แก่บุคคลภำยนอกเพ่ือวตัถุประสงค์ดังกล่ำวเท่ำนั้นหรือตำมท่ี
กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัอนุญำตไว ้
 

 กำรควบคุมท่ีเหมำะสมและวิธีด ำเนินกำรทำงเทคนิคและทำงองคก์รจะตอ้งน ำไปปฏิบติัใช้เพ่ือรับรองกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล
ส่วนบุคคล และป้องกนักำรเขำ้ถึงหรือเปิดเผยโดยไม่มีอ ำนำจ อนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงอำจเป็นผลจำกกำรแกไ้ข กำรท ำลำยโดยบงัเอิญหรือ
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรือกำรสูญหำยโดยบงัเอิญของขอ้มูล  และป้องกนัจำกกำรประมวลผลในรูปแบบท่ีมิชอบด้วยกฎหมำยอ่ืน
ทั้งหมด  ในเร่ืองของหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย หลกัปฏิบติัท่ีดีและค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำไปปฏิบติัใช้ รวมทั้งมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั จะตอ้ง
ออกแบบมำเพ่ือรับรองระดบักำรักษำควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสมกบัควำมเส่ียงท่ีกำรประมวลผลแสดงให้เห็นและลกัษณะของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีจะคุม้ครอง 
 

 มำตรกำรทำงเทคนิคและทำงองคก์รท่ีเหมำะสมจะตอ้งน ำมำด ำเนินกำร ทั้งในเวลำท่ีก ำหนดวิธีประมวลผลและในเวลำท่ีประมวลผล เพ่ือ
น ำหลกักำรคุม้ครองขอ้มูลไปปฏิบติัใชใ้นลกัษณะท่ีมีประสิทธิผล และเพ่ือผสมผสำนมำตรกำรป้องกนัท่ีจ  ำเป็นดว้ยกำรออกแบบลงในกำร
ประมวลผล เพื่อให้ตรงตำมขอ้ก ำหนดของกฎระเบียบของสหภำพยโุรปและปกป้องสิทธิของเจำ้ของขอ้มูล 
 

 มำตรกำรทำงเทคนิคและทำงองคก์รท่ีเหมำะสมจะตอ้งน ำไปปฏิบติัใช้เพ่ือรับรองโดยปริยำยว่ำ มีเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
กำรประมวลผลเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพำะเท่ำนั้นท่ีจะถูกประมวลผล 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ส ำหรับวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้ง และรักษำไวใ้ห้เป็นปัจจุบนัในกรณีท่ี
จ ำเป็น 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมตอ้งลดขนำดลงให้เล็กท่ีสุด กล่ำวคือ เพียงพอ เก่ียวขอ้ง และจ ำกดัเพียงขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นจริงๆ เก่ียวกบั
วตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม และ/หรือ ประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำวต่อไป 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งไม่ถูกเก็บรักษำไวน้ำนเกินควำมจ ำเป็นส ำหรับวตัถุประสงคข์องกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำว เวน้แต่กฎหมำยท่ีใช้
บงัคบัจะไดก้  ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน  ทั้งน้ี สำมำรถอ่ำนขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระยะเวลำกำรเก็บรักษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นนโยบำยกำร
ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำขอ้มูลท่ีใชบ้งัคบัในบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่ง 
 

 วิธีด ำเนินกำรต่ำงๆ จะตอ้งน ำไปปฏิบติัใชเ้พ่ือรับรองกำรตอบสนองต่อกำรสอบถำมจำกเจำ้ของขอ้มูลไดอ้ยำ่งรวดเร็ว เพ่ือให้เจำ้ของขอ้มูล
สำมำรถใชสิ้ทธิในกำรขอเขำ้ถึง ขอให้แกไ้ข และขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองโดยชอบ รวมทั้งสิทธิในกำรจ ำกดัและคดัคำ้นกำร
ประมวลผลขอ้มูล (เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัจะไดก้  ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน) และกำรถอนควำมยนิยอมเม่ือกำรประมวลผลอยูบ่น
พ้ืนฐำนทำงกฎหมำยน้ี 

 
ขอ้มูลส่วนบุคคลควรถูกประมวลผลต่อเม่ือกำรประมวลผลดงักล่ำวอยูบ่นพ้ืนฐำนทำงกฎหมำย รวมถึงกรณีตวัอยำ่งต่อไปน้ี 

 ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลไดใ้ห้ควำมยนิยอมแลว้ หรือ 
 ในกรณีท่ีกำรประมวลผลจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำซ่ึงเจำ้ของสัญญำเป็นคู่สัญญำ หรือเพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีเจำ้ของ

ขอ้มูลร้องขอก่อนกำรเขำ้ท ำสญัญำ หรือ 
 ในกรณีท่ีกำรประมวลผลจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยซ่ึงผูค้วบคุมขอ้มูลเป็นผูมี้หนำ้ท่ีดงักล่ำว หรือ 



(ค  ำแปล) 
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 ในกรณีท่ีกำรประมวลผลจ ำเป็นในกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิตของเจำ้ของขอ้มูล หรือ 
 ในกรณีท่ีกำรประมวลผลจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนท่ีท ำเพ่ือประโยชน์สำธำรณะหรือในกำรใช้อ  ำนำจรัฐซ่ึงเป็นของผูค้วบคุมขอ้มูล

หรือของบุคคลภำยนอกท่ีไดรั้บกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ 
 ในกรณีท่ีกำรประมวลผลจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลหรือบุคคลภำยนอกหรือบุคคลท่ีไดรั้บกำรเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิบติัตำม ยกเวน้ในกรณีท่ีประโยชน์ดงักล่ำวถูกลบลำ้งด้วยประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนของเจำ้ของ
ขอ้มูล 
 

หำกกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอยูบ่นพ้ืนฐำนกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอตัโนมติั รวมถึงกำรใชร้ะบบตดัสินใจอตัโนมติั (โปรไฟล่ิง) 
เพียงอยำ่งเดียว และท ำให้เกิดผลทำงกฎหมำยเก่ียวขอ้งกบัเจำ้ของขอ้มูล หรือมีผลกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลอยำ่งมีนยัส ำคญั เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิท่ีจะไม่
ปฏิบติัตำมกำรตดัสินใจดงักล่ำว เวน้แต่กำรประมวลผลนั้น 

 จ ำเป็นในระหว่ำงกำรเขำ้ท ำหรือด ำเนินงำนตำมสัญญำ โดยมีเง่ือนไขว่ำค  ำร้องขอให้เขำ้ท ำหรือด ำเนินงำนตำมสัญญำของเจำ้ของขอ้มูล
ตอ้งไดรั้บกำรปฏิบติัตำมแลว้ หรือตอ้งมีมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนัประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของเจำ้ของขอ้มูล เช่น ควำม
ตกลงท่ีอนุญำตให้เจำ้ของขอ้มูลแสดงควำมเห็นของตนและโตแ้ยง้กำรตดัสินใจนั้น หรือ 

 ไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำย ซ่ึงยงัไดว้ำงมำตรกำรป้องกนัประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของเจำ้ของขอ้มูลไวด้ว้ย หรือ 
 อยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมยนิยอมโดยชดัแจง้ของเจำ้ของขอ้มูล 

โดยมีเง่ือนไขวำ่ มีมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนัประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของเจำ้ของขอ้มูล เช่น ควำมตกลงท่ีอนุญำตให้เจำ้ของขอ้มูล
ไดรั้บกำรแทรกแซงจำกมนุษย ์แสดงควำมเห็นของตน และโตแ้ยง้กำรตดัสินใจนั้น 
 
ผูค้วบคุมขอ้มูลแต่ละรำยจะเก็บรักษำบนัทึกกิจกรรมกำรประมวลผลทุกประเภทท่ีด ำเนินกำรกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจ
ยโุรป และจดัให้มีบนัทึกดงักล่ำวแก่หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลผูป้ระสำนงำนและหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือไดรั้บกำรร้องขอ 
 
ผูค้วบคุมขอ้มูลแต่ละรำยจะท ำกำรประเมินผลกระทบดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำรประมวลผลซ่ึงมีแนวโน้ม
ส่งผลให้เกิดควำมเส่ียงสูงต่อสิทธิและเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรป  หำกกำรประเมินผลกระทบดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ช้ีให้เห็นวำ่กำรประมวลผลจะส่งผลให้เกิดควำมเส่ียงสูงหำกปรำศจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR เพ่ือบรรเทำควำม
เส่ียง ควรมีกำรปรึกษำหำรือกบัหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลผูป้ระสำนงำนหรือหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพเิศษ 
เพื่อประโยชน์ของนโยบำย BCR น้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษให้หมำยรวมถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวกบั 
- เช้ือชำติก ำเนิดหรือชำติพนัธุ์ ควำมเห็นทำงกำรเมือง หรือควำมเช่ือทำงศำสนำหรือปรัชญำของเจำ้ของขอ้มูล 
- ไม่วำ่เจำ้ของขอ้มูลจะเป็นสมำชิกของสหภำพแรงงำนหรือไม่ 
- สุขภำพกำย สุขภำพจิต สภำพร่ำงกำย หรือสภำพจิตใจ ชีวิตดำ้นเพศหรือเพศวิถีของเจำ้ของขอ้มูล ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวมิติ เพ่ือกำรระบุ

ตวัตนของบุคคลธรรมดำไดอ้ยำ่งมีลกัษณะเฉพำะ 
- ข้อมูลเฉพำะเจำะจงซ่ึงถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัท่ีใช้บงัคบั (เช่น ข้อมูลทำง

กำรแพทย)์ 
- กำรกระท ำหรือถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำควำมผิดทำงอำญำหรือตอ้งโทษอำญำของเจำ้ของขอ้มูล หรือ 
- กระบวนพิจำรณำควำมผิดท่ีเจำ้ของขอ้มูลได้กระท ำหรือถูกกล่ำวหำว่ำไดก้ระท ำ กำรจ ำหน่ำยกระบวนพิจำรณำคดีดงักล่ำว หรือกำรตดัสิน

ลงโทษของศำลใดๆ ในกระบวนพิจำรณำคดีเช่นวำ่ 
 
รำยกำรขำ้งตน้ไม่ถือเป็นกำรระบุขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษอยำ่งละเอียดถ่ีถว้น เน่ืองจำกท่ีตวับทกฎหมำยทอ้งถ่ินอำจระบุรวมประเภทของขอ้มูล
เพ่ิมเติม ซ่ึงในกรณีดงักล่ำว ผูส่้งออกขอ้มูลหรือผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลจะถือขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ 
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ห้ำมมิให้มีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เวน้แต่ 

1. เจำ้ของขอ้มูลได้ให้ควำมยินยอมโดยชดัแจง้ต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดงักล่ำว และควำมยินยอมนั้นถือว่ำมีผล
สมบูรณ์ตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั หรือ 

2. กำรประมวลผลมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบติัตตำมหนำ้ท่ีและสิทธิเฉพำะเจำะจงของผูค้วบคุมขอ้มูลหรือของเจำ้ของขอ้มูลใน
ขอบเขตของกฎหมำยกำรจำ้งงำนและกฎหมำยประกนัสังคมและกำรคุม้ครองทำงสังคม ตรำบเท่ำท่ีกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัซ่ึงให้มำตรกำร
ป้องกนัท่ีเพียงพอไดอ้นุญำตไวแ้ละ หรือ 

3. กำรประมวลผลมีควำมจ ำเป็นในกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิตของเจำ้ของขอ้มูลหรือของบุคคลอ่ืน ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลไม่
สำมำรถให้ควำมยนิยอมไดท้ำงกำยภำพหรือทำงกฎหมำย หรือ 

4. กำรประมวลผลมีข้ึนในระหว่ำงด ำเนินกิจกรรมท่ีชอบดว้ยกฎหมำย โดยมีกำรรับประกนัจำกมูลนิธิ สมำคม หรือองคก์รไม่แสวงหำผล
ก ำไรอ่ืนใดท่ีมีจุดมุ่งหมำยทำงกำรเมือง ปรัชญำ ศำสนำ หรือสหภำพแรงงำน ตำมเง่ือนไขว่ำกำรประมวลผลนั้นเก่ียวขอ้งกบัสมำชิกของ
องคก์รหรือบุคคลท่ีติดต่อกบัองคก์รนั้นในเร่ืองเก่ียวเน่ืองกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รเพียงเท่ำนั้น และจะไม่มีกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ต่อบุคคลภำยนอกโดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล หรือ 

5. กำรประมวลผลเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษท่ีเจำ้ของขอ้มูลไดท้  ำให้กลำยเป็นขอ้มูลสำธำรณะแลว้ หรือ 
6. กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัตั้ง ใช ้หรือต่อสู้ขอ้เรียกร้องทำงกฎหมำย หรือ 
7. กำรประมวลผลมีควำมจ ำเป็นดว้ยเหตุผลดำ้นประโยชน์สำธำรณะท่ีส ำคญั ตำมกฎหมำยสหภำพหรือรัฐสมำชิก ซ่ึงจะตอ้งไดส้ัดส่วนกบั

จุดมุ่งหมำยท่ีตอ้งกำร เคำรพสำระส ำคญัแห่งสิทธิกำรไดรั้บควำมคุม้ครองส่วนบุคคล และจดัหำมำตรกำรท่ีเหมำะสมและเฉพำะเจำะจงใน
กำรป้องกนัสิทธิขั้นพ้ืนฐำนและประโยชน์ของเจำ้ของขอ้มูล หรือ 

8. กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษถูกก ำหนดไวเ้พ่ือประโยชน์ของเวชศำสตร์ป้องกนัหรืออำชีวศำสตร์ เพ่ือกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของพนักงำน กำรวินิจฉัยโรค กำรให้บริกำรสุขภำพหรือสังคม กำรรักษำ หรือกำรบริหำรจดักำรระบบและ
บริกำรสุขภำพหรือสังคม ตำมกฎหมำยสหภำพหรือรัฐสมำชิก หรือตำมสัญญำท่ีมีกบับุคลำกรวิชำชีพและภำยใตเ้ง่ือนไขและมำตรกำร
ป้องกนั และในกรณีท่ีขอ้มูลดงักล่ำวถูกประมวลผล 
- โดยผูมี้วิชำชีพซ่ึงอยูภ่ำยใตห้นำ้ท่ีในกำรเก็บควำมลบั หรือ 
- โดยบุคคลอ่ืนซ่ึงอยูภ่ำยใตห้นำ้ท่ีในกำรเก็บควำมลบัเช่นกนั หรือ 

9. กำรประมวลผลมีควำมจ ำเป็นดว้ยเหตุผลดำ้นประโยชน์สำธำรณะในสำขำสำธำรณสุข ตำมกฎหมำยสหภำพหรือรัฐสมำชิกท่ีให้มำตรกำร
ท่ีเหมำะสมและเฉพำะเจำะจงในกำรป้องกนัสิทธิและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนของเจำ้ของขอ้มูล โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรเก็บควำมลบัทำงวิชำชีพ 

10. กำรประมวลผลมีควำมจ ำเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บขอ้มูลเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจยัทำงวิทยำศำสตร์
หรือประวติัศำสตร์ หรือเพ่ือประโยชน์ทำงสถิติตำมกฎระเบียบของสหภำพยุโรป ตำมกฎหมำยสหภำพหรือรัฐสมำชิก ซ่ึงจะตอ้งได้
สัดส่วนกบัจุดมุ่งหมำยท่ีตอ้งกำร เคำรพสำระส ำคญัแห่งสิทธิกำรได้รับควำมคุม้ครองส่วนบุคคล และจดัหำมำตรกำรท่ีเหมำะสมและ
เฉพำะเจำะจงในกำรป้องกนัสิทธิขั้นพ้ืนฐำนและประโยชน์ของเจำ้ของขอ้มูล 

11. กำรประมวลผลไดรั้บอนุญำตให้กระท ำตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัของประเทศซ่ึงเป็นสถำนท่ีจดัตั้งของผูส่้งออกขอ้มูล 
 
3. การจ้างเหมาช่วงกบัผู้ประมวลผลข้อมูล 
ในกรณีท่ีผูรั้บเหมำช่วงท ำกำรประมวลผลแทนผูส่้งออกข้อมูล ผูส่้งออกข้อมูลจะต้องได้รับหนังสือมอบอ ำนำจจำกผูส่้งออกขอ้มูลก่อน เลือก
ผูรั้บเหมำช่วงท่ีให้กำรรับประกนัเพียงพอว่ำจะน ำมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงเทคนิคและมำตรกำรทำงองคก์รท่ีเหมำะสมไปปฏิบติัใช้ เพ่ือ
รับรองว่ำกำรประมวลผลจะด ำเนินไปตำมนโยบำย BCR น้ี และผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลตอ้งรับรองว่ำผูรั้บเหมำช่วงจะปฏิบติัตำมมำตรกำรดงักล่ำว  ผูน้  ำเขำ้
ขอ้มูลผูเ้ลือกผูรั้บเหมำช่วงจะตอ้งรับรองวำ่ผูรั้บเหมำช่วงจะตกลงยอมรับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงเทคนิคและมำตรกำรทำงองค์กรดงักล่ำว
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ยกำรลงนำมจดัท ำสญัญำให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของสหภำพยโุรปท่ีก ำหนดโดยเฉพำะว่ำผูรั้บเหมำช่วงจะกระท ำกำรตำม
ค ำสัง่จำกผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลเท่ำนั้น 
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4. การถ่ายโอนข้อมูล 
 1. การถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่มแอกซ่าและบริษทัที่ด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิร่วมกบับริษทัแอกซ่า 
ห้ำมมิให้ถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลซ่ึงอยูใ่นประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป (หรือเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล ในกรณีกำรน ำเขำ้
ขอ้มูลจำกเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอ่ืนนั้น) จนกวำ่ผูส่้งออกขอ้มูลจะไดต้ดัสินใจวำ่ผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลถูกผกูพนัโดย 
- นโยบำย BCR น้ี หรือ 
- มำตรกำรอ่ืนท่ีอนุญำตให้มีกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั (เช่น ขอ้สญัญำมำตรฐำนของสหภำพยโุรป) 
 
ตำมท่ีสะทอ้นให้เห็นในแนวคิดของ “กำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง” และ “กำรส่งต่อขอ้มูล” นโยบำย BCR ใช้บงัคบักบักำรถ่ำยโอนขอ้มูลซ่ึงยงัไม่
อยูภ่ำยใตม้ำตรกำรอ่ืนท่ีอนุญำตกำรถ่ำยโอนขอ้มูลนั้น เวน้แต่ผูส่้งออกขอ้มูลและผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลจะไดต้กลงกนัเป็นอยำ่งอ่ืนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 
 2. การถ่ายโอนข้อมูลออกนอกกลุ่มแอกซ่าและบริษทัที่ด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิร่วมกบับริษทัแอกซ่า 
ส ำหรับกำรถ่ำยโอนขอ้มูลทั้งหมดไปยงับุคคลภำยนอกซ่ึงอยูน่อกเขตเศรษฐกิจยโุรป (ในกรณีกำรส่งออกขอ้มูลจำกเขตเศรษฐกิจยโุรป และท่ีอ่ืนซ่ึงอยู่
นอกเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง) ท่ีไม่ผกูพนัภำยใตน้โยบำย BCR น้ี ผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลแต่ละรำยตอ้งสญัญำวำ่ 
- เม่ือถ่ำยโอนขอ้มูลไปยงัผูป้ระมวลผล จะลงนำมในขอ้ตกลงกำรประมวลผลขอ้มูลกบับุคคลภำยนอกผูป้ระมวลผล เพ่ือให้ควำมคุม้ครองขอ้มูลท่ี

ประมวลผลอยำ่งเพียงพอตำมมำตรฐำนยโุรป เช่น ดว้ยกำรใชข้อ้สญัญำมำตรฐำนของสหภำพยโุรปท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเสนอโดยคณะกรรมำธิกำรยโุรป 
หรือดว้ยกำรท ำขอ้ตกลงใดๆ ซ่ึงยอมรับหนำ้ท่ีอนัเทียบเท่ำกนัเป็นอยำ่งนอ้ย หรือ 

- ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัอ่ืนท่ีจ  ำเป็นทั้งหมดท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยท่ีใช้บงัคบั (เช่น ขอ้สัญญำ
มำตรฐำนของสหภำพยโุรป) 

 
5. การละเมิดข้อมูล 
ในกรณีของกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีเก่ียวขอ้งจะแจง้ให้เจำ้หน้ำท่ี 
DPO ทรำบถึงกำรละเมิดขอ้มูลดงักล่ำวโดยไม่ชกัช้ำเกินควร และเม่ือเก่ียวขอ้งกบัเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลมำกกว่ำ 1,000 รำย 
จะตอ้งแจง้ให้เจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัทรำบเช่นกนั 
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดขอ้มูลซ่ึงมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดควำมเส่ียงสูงต่อสิทธิและเสรีภำพของ
เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล ยงัจะตอ้งแจง้ให้เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลทรำบโดยตรง 
 
กำรแจง้กำรละเมิดขอ้มูลจะตอ้งท ำเป็นเอกสำร และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอยำ่งนอ้ย 
- ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักำรละเมิดขอ้มูล 
- ผลสืบเน่ืองท่ีเป็นไดข้องกำรละเมิดขอ้มูล 
- กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีใชเ้พ่ือจดักำรกบักำรละเมิดขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงมำตรกำรบรรเทำผลอนัไม่พึงประสงคท่ี์อำจเกิดข้ึน 
 
เอกสำรดงักล่ำวจะตอ้งจดัให้มีแก่หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลผูป้ระสำนงำนและหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนไดเ้ม่ือไดรั้บกำรร้องขอ 
 
 ข้อ 5 – สิทธิในการรับรู้ข้อมูล ขอเข้าถึง ขอให้แก้ไข ขอให้ลบ และขอให้บลอ็กข้อมูล 
ในกรณีของกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล เม่ือร้องขอเป็นหนงัสือ เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลมีสิทธิต่อไปน้ี 

 ไดรั้บส ำเนำของนโยบำย BCR ฉบบัเปิดเผยต่อสำธำรณะจำกเวบ็ไซตแ์อกซ่ำบนอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตแ์อกซ่ำบนอินทรำเน็ต หรือเจำ้หน้ำท่ี 
DPO เม่ือร้องขอ ภำยในระยะเวลำอนัสมควร 

 ร้องขอขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บไวเ้ก่ียวกบัตนเอง ซ่ึงรวมถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว 
 ไดรั้บรำยช่ือผูรั้บขอ้มูลหรือประเภทของผูรั้บขอ้มูลท่ีจะไดรั้บกำถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 
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 ไดรั้บขอ้มูลเร่ืองวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของตนและกำรถ่ำยโอนขอ้มูลดงักล่ำว 
 ไดรั้บกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของตนโดยไม่ชกัชำ้เกินควร เม่ือขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง 
 คดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนดว้ยมูลเหตุเก่ียวกบัสถำนกำรณ์เฉพำะเจำะจงของตน เวน้แต่กฎหมำยท่ีใช้บงัคบัจะได้

ก  ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
 ขอให้มีกำรลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยไม่ชักช้ำเกินควร หำกสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎหมำย และอยู่บนมูลเหตุท่ีระบุไวต้ำม

กฎระเบียบของสหภำพยโุรป 
 ไดรั้บกำรจ ำกดักำรประมวลผลตำมกฎระเบียบของสหภำพยโุรป 
 ไดรั้บขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอำจจ ำตอ้งไดรั้บตำมกฎหมำยทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบั 

 
ในแต่ละกรณี มีสิทธิเพียงเท่ำท่ีกฎหมำยกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลอนุญำตไวใ้นเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล ซ่ึงเป็นเขตอ ำนำจท่ีเจำ้ของ
ขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่ณ เวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวม 
 
 ข้อ 6 – การด าเนินการเพ่ือน านโยบาย BCR ไปปฏิบัติใช้ 
1. โครงการฝึกอบรม 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR สญัญำวำ่จะด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับพนกังำนแอกซ่ำหรือพนกังำนบริษทัภำยใต ้
BCR ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรพฒันำเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัหลกักำร
ท่ีระบุในนโยบำย BCR น้ี 
 
ในกำรน้ี จะมีกำรอธิบำยเพ่ิมเติมในส่วนท่ีส ำคญัของหลกักำรทัว่ไปส ำหรับกำรฝึกอบรมและกำรรับรู้ และพูดคุยแบ่งปันตวัอย่ำงในทำงปฏิบติั 
ในขณะท่ีกำรพฒันำและน ำกำรฝึกอบรมและกำรรับรู้ (กำรเรียนกำรสอนผำ่นทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบตวัต่อตวั...) ไปด ำเนินกำรในขั้นสุดทำ้ย จะมี
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งเป็นผูด้  ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีใชบ้งัคบักและกระบวนกำรต่ำงๆ 
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งจะก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรควบคุมระดบัของกำรฝึกอบรมท่ีจบลงอยำ่งประสบควำมส ำเร็จ  นอกจำกนั้น บริษทั
แอกซ่ำภำยใต ้BCR จะก ำหนดช่วงเวลำของหลกัสูตรกำรฝึกอบรมทบทวน กำรฝึกอบรมเร่ืองกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนใหม่ของแอก
ซ่ำหรือบริษทัภำยใต ้ BCR เป็นส่วนหน่ึงของกำรฝึกอบรมก่อนท ำงำนเม่ือเขำ้ท ำงำนในบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR รวมทั้งกำรฝึกอบรมท่ีอุทิศให้
ส ำหรับพนกังำนแอกซ่ำหรือพนกังำนบริษทัภำยใต ้BCR ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งอยำ่งใกลชิ้ดกบัประเด็นส ำคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะ 
 
2. การก ากบัดูแลด้าน BCR 

คณะกรรมการขับเคลือ่นงานด้าน BCR ของแอกซ่า: 

 อนุมติัขอบเขต 
 อนุมติัวิธีกำร 
 อนุมติัเอกสำร 
 ตดัสินทรัพยำกรท่ีมีศกัยภำพ ขอ้ขดัแยง้ 

 
โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลอำจข้ึนอยู่กบัพฒันำกำรและกำรเปล่ียนแปลง เช่น ผลสืบเน่ืองของกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำย/กฎระเบียบหรือทำง
โครงสร้ำงท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้นอนำคตภำยในกลุ่มแอกซ่ำ  คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน BCR ของแอกซ่าท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ืองำนดำ้น BCR โดยเฉพำะ 
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ำยบริหำรอำวุโสของกลุ่มบริษทัและเจำ้หน้ำท่ี DPO ของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีไดรั้บเลือก เช่น เจำ้หน้ำท่ี DPO ของ
กลุ่มบริษทั เจำ้หนำ้ท่ีรับรองกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูล และผูแ้ทนบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR/เจำ้หนำ้ท่ี DPO บำงรำย จะเป็นผูต้ดัสินใจกำร
เปล่ียนแปลงในอนำคตดงักล่ำว 
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ก่อนท่ีจะมีกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงใดๆ บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ทั้งหมดจะมีโอกำสให้ขอ้มูลของตนเก่ียวกบัเปล่ียนแปลงนั้นใน
กระบวนกำรปรึกษำหำรือ  ในกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ คณะกรรมกำรขบัเคล่ือนงำนดำ้น BCR ร่วมกบับริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีมีปัญหำจะด ำเนินกำร
อยำ่งสุดควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขขอ้ขดัแยง้น้ี เพ่ือรับรองให้บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงอยูภ่ำยใตน้โยบำย BCR  
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ตกลงวำ่โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลดำ้น BCR ข้ึนอยูก่บักำรตดัสินใจของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน BCR ของแอกซ่า 
และตกลงจะปฏิบติัตำมพฒันำกำรและกำรเปล่ียนแปลงทั้งปวงท่ีน ำมำสู่โครงสร้ำงน้ีอนัเป็นผลจำกกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรน้ี (ข้ึนอยู่กบั
กระบวนกำรปรึกษำหำรือท่ีเกิดข้ึนก่อนหนำ้ตำมท่ีบรรยำยไวข้ำ้งตน้ และขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ีอำจเกิดข้ึน) 
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ตกลงวำ่ อำจมีกำรลงมติยอมรับกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่สำระส ำคญัในกำรตดัสินใจของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน 
BCR ของแอกซ่า โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งปรึกษำหำรือกบับริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ใดๆ 
 
เจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัรับผิดชอบกำรดูแลกำรน ำนโยบำย BCR ไปปฏิบติัใช ้ผำ่นเครือข่ำยของเจำ้หนำ้ท่ี DPO 
 
ทั้งน้ี อำจมีกำรสร้ำงศูนยแ์อกซ่ำภำยใต ้BCR ในอนำคตเพ่ือสนบัสนุนกำรน ำนโยบำย BCR ไปปฏิบติัใช ้โดยเป็นควำมร่วมมือกบัเจำ้หน้ำท่ี DPO ของ
กลุ่มบริษทั เช่น ดว้ยกำรดูแลในดำ้น BCR และกำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR ของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ภำยในขอบเขตของบริษทั 
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งจะแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ี DPO ผูรั้บผิดชอบประสำนงำนกบัเจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทั และรับรองให้บริษทัแอก
ซ่ำภำยใต ้BCR ดงักล่ำวปฏิบติัตำมนโยบำย BCR  เพ่ือกำรน้ี บริษทัท่ีถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มบริษทัยอ่ย (เช่น แอกซ่ำ ฝร่ังเศส, แอกซ่ำ สหรำชอำณำจกัร, 
แอกซ่ำ เยอรมนี) อำจแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ี DPO เป็นเจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัยอ่ยบำงกลุ่มหรือทั้งหมดของตนก็ได ้
 
เจำ้หน้ำท่ี DPO ในฐำนะผูรั้บผิดชอบระดบัท่ีสอง จะให้กำรสนบัสนุนฝ่ำยบริหำรอำวุโสและฝ่ำยบริหำรธุรกิจดว้ยกำรพฒันำและน ำไปปฏิบติัใช้ซ่ึง
วิธีด ำเนินกำร มำตรกำรป้องกนั และกำรควบคุมท่ีออกแบบมำเพ่ือรับรองให้ประเด็นต่อไปน้ีตรงตำมขอ้ก ำหนดทอ้งถ่ินและมีควำมสอดคลอ้งกบั
นโยบำย BCR น้ี  

 หลกักำรประมวลผล 
 กำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำนโยบำย BCR ไปปฏิบติัใช ้
 สิทธิของบุคคลภำยนอกผูรั้บประโยชน์ 
 ขอ้ร้องเรียน 
 กำรช่วยเหลือและควำมร่วมมือซ่ึงกนัและกนัของหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูล 

 
เจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัจะถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงโครงกำรกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัใน
ทอ้งถ่ิน และ (ในกรณีท่ีเหมำะสม) เพ่ือส่งเสริมวิธีกำรท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ำ้นกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของกลุ่มบริษทั ในขณะท่ีท ำให้เกิด
ควำมเปล่ียนแปลงในทอ้งถ่ินท่ีจ ำเป็นอนัเน่ืองมำจำกขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดทอ้งถ่ินอ่ืน  
 
เจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทั ประกอบกบัฝ่ำยไอที ฝ่ำยดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ฝ่ำยตรวจสอบของกลุ่มบริษทั และฝ่ำยอ่ืนๆ อำจพฒันำ
ขอ้ก ำหนดดำ้นกำรฝึกอบรม กำรติดตำม และกำรรำยงำนเพ่ิมเติมส ำหรับทั้งกลุ่มแอกซ่ำ เพ่ือรับรองให้บรรลุผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR อยำ่ง
เหมำะสม  กำรรำยงำนน้ีจะไม่น ำมำใชแ้ทนขอ้ก ำหนดทอ้งถ่ิน หำกจ ำเป็นตอ้งมีมำตรกำรเสริมส ำหรับประเด็นขอ้กฎหมำยทอ้งถ่ิน 
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ในกรณีท่ีเหมำะสม อำจมีกำรแต่งตั้งเจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลประจ ำภูมิภำคได้ (“เจำ้หน้ำท่ี DPO ประจ ำภูมิภำค”) และอำจน ำ
รูปแบบกำรก ำกบัดูแลกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลมำใช้ซ ้ ำส ำหรับภูมิภำคได ้ เจำ้หน้ำท่ี DPO ประจ ำภูมิภำคมีบทบำทในกำรส่งเสริม
นโยบำย BCR ภำยในบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ในภูมิภำค และประสำนงำนระหวำ่งเจำ้หนำ้ท่ี DPD ในภูมิภำคกบัเจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทั 
 
3. ความรับผดิชอบส าหรับการปฏิบัติตามนโยบาย BCR และโครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย BCR 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบำย BCR ในปัจจุบนั ให้ใชบ้งัคบัขอ้ควำมต่อไปน้ีเป็นกำรทัว่ไป 
 
ฝ่ำยบริหำรอำวโุสและฝ่ำยบริหำรธุรกิจ ในฐำนะผูรั้บผิดชอบระดบัแรก จะรับผิดชอบรับรองให้กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตำมนโยบำย 
BCR 
 
เจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มแอกซ่ำเป็นผูรั้บผิดชอบระดบัท่ีสอง  ผูรั้บผิดชอบระดบัท่ีสองจะช้ีแนะฝ่ำยบริหำรอำวุโสและฝ่ำยบริหำรธุรกิจในดำ้น BCR 
และขอ้ก ำหนดด้ำนกำรควบคุมท่ีเก่ียวขอ้ง และด ำเนินโครงกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR เป็นประจ ำทุกปี  รำยละเอียดของโครงกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR ปรำกฏตำมภำคผนวก 2 และรำยละเอียดของขอบเขตของโครงกำรปรำกฏตำมแบบสอบถำมกำรปฏิบติัตำม
นโยบำย BCR 
 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในฐำนะผูรั้บผิดชอบระดบัท่ีสำม จะให้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งอิสระในเร่ืองประสิทธิผลของนโยบำย BCR  ผูรั้บผิดชอบระดบัท่ีสำม
จะพิสูจน์ยนืยนัประสิทธิผลของผูรั้บผิดชอบระดบัแรกและระดบัท่ีสองภำยใน 5 ปีปกติของรอบระยะกำรตรวจสอบภำยใน 
 
กำรตรวจสอบของหน่วยงำนภำยนอกและหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลจะให้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งอิสระเพ่ิมเติมในเร่ืองประสิทธิผลของนโยบำย BCR   
 
โครงกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR ครอบคลุมประเด็นส ำคญัทั้งหมดของนโยบำย BCR ซ่ึงรวมถึง วิธีกำรรับรองให้มีกำรด ำเนินกำร
แกไ้ขปัญหำ  ผลของโครงกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR และรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งรำยงำนภำยใน ภำยนอก และจำก
หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูล จะถูกส่ือสำรไปยงัเจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัและเจำ้หนำ้ท่ี DPO ของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีไดรั้บผลกระทบใดๆ 
รวมทั้งส่ือสำรไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริษทัเป็นประจ ำทุกปี 
 
ผลลพัธ์ของโครงกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR และรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งรำยงำนภำยใน ภำยนอก และจำกหน่วยงำน
คุม้ครองขอ้มูล จะถูกเก็บรักษำในรูปแบบท่ีหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปสำมำรถเขำ้ถึงได้ หำกหน่วยงำนดงักล่ำวใช้
ประโยชน์สิทธิในกำรตรวจสอบของตนตำมท่ีระบุขำ้งล่ำงน้ี 
 
ผูส่้งออกขอ้มูลแต่ละรำยจะอนุญำตให้หน่วยงำน DPA ตรวจสอบบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้หน่วยงำน DPA สำมำรถไดม้ำซ่ึง
ขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นในกำรแสดงให้เห็นกำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR ของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR  กำรตรวจสอบแต่ละคร้ังดงักล่ำวจะอยูภ่ำยใตข้อบเขต
เดียวกนัและเง่ือนไขเดียวกนักบักรณีท่ีหน่วยงำน DPA ทอ้งถ่ินตรวจสอบผูส่้งออกขอ้มูลตำมกฎหมำยกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของ
ขอบเขตท่ีมีกำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำน DPA นั้น  ทั้งน้ี ไม่จ  ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบแต่ละคร้ังดงักล่ำวหำกกำรขอตรวจสอบฝ่ำฝืนกฎหมำยท่ี
ใชบ้งัคบั และบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ไม่ขอสละขอ้ต่อสู้ และ/หรือ สิทธิใดๆ ท่ีมีแก่บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR 
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ไม่จ  ำตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใดก็ตำมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR ตำมค ำขอจำกหน่วยงำน DPA และไม่จ  ำตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลกรรมสิทธ์ิหรือขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัของบุคคลภำยนอก เวน้แต่บุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุญำตให้กระท ำเช่นว่ำ  บริษทัแอกซ่ำ
ภำยใต ้ BCR ไม่จ  ำตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหวทำงกำรคำ้ของแอกซ่ำเอง เวน้แต่จะไม่สำมำรถแยกส่วนประกอบท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำม
นโยบำย BCR ออกจำกส่วนประกอบท่ีมีขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหวทำงกำรคำ้ของแอกซ่ำได ้
 



(ค  ำแปล) 

สาธารณะ  15 
นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์ร – กลุ่มแอกซ่ำ - ฉบบัวนัท่ี 2 กนัยำยน 2564 

 

4. การเข้าถึงและการเปิดเผยนโยบาย BCR ต่อเจ้าของข้อมูลในเขตอ านาจที่มีการก ากบัดูแล 
กำรแจง้เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลซ่ึงไม่สำมำรถเขำ้ถึงเวบ็ไซตแ์อกซ่ำบนอินทรำเน็ต เช่น ลูกคำ้ บุคคลท่ีคลำ้ยกนั (ผูร้้อง ผูเ้สียหำย
จำกอุบติัเหตุ และผูรั้บประโยชน์อ่ืนของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมิไดส้ั่งซ้ือประกนัภยั) ผูส้มคัรงำน และคู่คำ้ เก่ียวกบันโยบำย BCR จะด ำเนินกำรได้
ดว้ยกำรตีพิมพน์โยบำย BCR ฉบบัเปิดเผยต่อสำธำรณะลงในเวบ็ไซตส์ำธำรณะของแอกซ่ำบนอินเทอร์เน็ต 
 
กำรแจง้เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลซ่ึงสำมำรถเขำ้ถึงเวบ็ไซต์แอกซ่ำบนอินทรำเน็ต เช่น พนักงำนแอกซ่ำ และบุคคลท่ีคล้ำยกนั 
(ตวัแทน ผูแ้ทน...) เก่ียวกบันโยบำย BCR จะด ำเนินกำรได้ด้วยกำรตีพิมพ์นโยบำย BCR ฉบบัเปิดเผยต่อสำธำรณะลงในเว็บไซต์แอกซ่ำบน
อินทรำเน็ต 
 
วิธีทำงเลือกอ่ืนส ำหรับกำรแจง้ลูกคำ้ ผูใ้ห้บริกำร พนกังำนแอกซ่ำ และพนกังำนบริษทัภำยใต ้ BCR ท่ีบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR แต่ละแห่งอำจ
ประกอบดว้ย กำรให้ขอ้มูลแก่ลูกคำ้ภำยในหนงัสือ/ค  ำบอกกล่ำวเก่ียวกบัหัวขอ้ต่ำงๆ กำรให้ขอ้มูลแก่ลูกคำ้ผ่ำนบริษทัตวัแทน เช่น ผ่ำนกำรเขำ้ถึง
อินทรำเน็ตของตวัแทน และกำรให้ขอ้มูลแก่พนกังำนแอกซ่ำและพนกังำนบริษทัภำยใต ้BCR ผ่ำนสภำแรงงำนหรือกลุ่มผูแ้ทนลูกจำ้งท่ีมีอ ำนำจอ่ืนๆ  
กำรส่งหนงัสือท่ีเขียนถึงลูกคำ้ทุกรำยไม่สำมำรถกระท ำได ้(เน่ืองจำกยุง่ยำกเกินไปและมีค่ำใช้จ่ำยสูง)ในหลำยกรณี เช่น ผูร้้อง ผูเ้สียหำยจำกอุบติัเหตุ 
และผูรั้บประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงมิใช่ผูเ้อำประกนัหรือสัง่ซ้ือประกนัภยั  
 
 ข้อ 7 – สิทธิของบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ 
ผูส่้งออกขอ้มูลทุกรำยมีเจตนำท่ีจะให้สิทธิของบุคคลภำยนอกผูรั้บประโยชน์ตำมนโยบำย BCR น้ีในเร่ืองเก่ียวกบักำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและ
กำรส่งต่อขอ้มูลแก่เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล  ดงันั้น ผูส่้งออกขอ้มูลแต่ละรำยจึงรับทรำบและยอมรับโดยชดัแจง้ว่ำ เจำ้ของขอ้มูล
ในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลมีสิทธิใชสิ้ทธิของตนในเร่ืองเก่ียวกบักำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและกำรส่งต่อขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของขอ้ 4.1, 4.2, 
4.4, 4.5, 5, 7, 8, 9, 10, 12.3 และ 13 ของนโยบำย BCR น้ี และกำรท่ีผูส่้งออกขอ้มูลไม่ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีของตนตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวในกรณีเหล่ำน้ี
อำจท ำให้เกิดกำรเยยีวยำแกไ้ข และสิทธิไดรั้บเงินชดเชยในกรณีท่ีเหมำะสมและเพียงเท่ำท่ีกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัก ำหนดไว ้(เน่ืองจำกกรณีอำจถือเป็น
กำรไดก้ระท ำละเมิดและควำมเสียหำยท่ีไดรั้บ) ส ำหรับเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลซ่ึงไดรั้บผลกระทบ 
 
มีกำรระบุไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ สิทธิท่ีให้แก่บุคคลภำยนอกตำมท่ีระบุขำ้งตน้ จ  ำกดักำรให้แก่เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองเก่ียวกบั
กำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและกำรส่งต่อขอ้มูลโดยเฉพำะ และจะไม่ครอบคลุมหรือตีควำมว่ำครอบคลุมไปถึงบุคคลท่ีมิใช่เจำ้ของขอ้มูลในเขต
อ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลหรือกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน 
 
 ข้อ 8 – ข้อร้องเรียน 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR มีควำมรับผิดชอบในกำรมีกระบวนกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนภำยใน  หำกเกิดขอ้พิพำท เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำร
ก ำกบัดูแลอำจยืน่ค  ำร้องเรียนเก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนโดยมิชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่เหมำะสม ซ่ึงขดัแยง้กบันโยบำย BCR น้ี
ในรูปแบบใดก็ได ้โดยยืน่ตำมวิธีกำรทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งไปยงั 

 เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล 
 หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลของท่ีอยูต่ำมปรกติของเจำ้ของ

ขอ้มูล ในเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้ร้องเรียนถูกเก็บรวบรวมก็ดี หรือเป็นสถำนท่ีซ่ึงกล่ำวหำวำ่เกิดกำรละเมิดก็ดี และ 
 เขตอ ำนำจพิจำรณำของประเทศในเขตเศรษฐกิจยโุรปตำมท่ีเจำ้ของขอ้มูลเลือก ในกำรน้ี เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถเลือกกระท ำกำรดงักล่ำวต่อ

หนำ้ศำลของประเทศในเขตเศรษฐกิจยโุรปซ่ึงผูส่้งออกขอ้มูลมีสถำนประกอบกำรอยู ่หรือต่อหน้ำศำลของประเทศในเขตเศรษฐกิจยโุรป
อนัเป็นท่ีอยูต่ำมปรกติของเจำ้ของขอ้มูล ในเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้ร้องเรียนถูกเก็บรวบรวม 
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เพ่ือเป็นกำรหลีกเล่ียงขอ้สงสัย เป็นท่ีเขำ้ใจกนัว่ำ หำกเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลไม่พอใจกบัค ำตอบของเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูล 
เจำ้ของขอ้มูลดงักล่ำวมีสิทธิยื่นค  ำร้องเรียนต่อหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ เขตอ ำนำจพิจำรณำของประเทศตำมท่ีระบุในวรรค
ขำ้งตน้ 
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งจะมีเคร่ืองมือส ำหรับใชใ้นทำงปฏิบติัในเวบ็ไซตข์องตนบนอินเทอร์เน็ต ท่ีท  ำให้เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมี
กำรก ำกบัดูแลสำมำรถยืน่ค  ำร้องเรียนของตนได ้ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือหน่ึงอยำ่งต่อไปน้ีเป็นอยำ่งนอ้ย 

 ลิงกเ์วบ็ไซตไ์ปยงัแบบฟอร์มค ำร้องเรียน 
 ท่ีอยูอี่เมล 
 หมำยเลขโทรศพัท ์
 ท่ีอยูไ่ปรษณีย ์

 
เวน้แต่จะสำมำรถพิสูจน์ไดถึ้งควำมยุง่ยำกเป็นพิเศษในกำรหำขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง ค  ำร้องเรียนจะตอ้งถูกตรวจสอบภำยในหน่ึง 
(1) เดือนนบัจำกวนัท่ีมีกำรยืน่ค  ำร้องเรียนดงักล่ำว  ในกรณีท่ีมีควำมยุง่ยำกเป็นพิเศษ และเม่ือพิจำรณำควำมซบัซ้อนและจ ำนวนค ำขอ อำจมีกำรขยำย
ระยะเวลำหน่ึง (1) เดือนนั้นออกไปไดสู้งสุดอีกสอง (2) เดือน ซ่ึงในกรณีน้ี เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลจะไดรั้บแจง้เก่ียวกบักำร
ขยำยระยะเวลำดงักล่ำว 
 
 ข้อ 9 - ความรับผดิ 
1. ต าแหน่งทั่วไป 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งจะตอ้งรับผิดชอบแต่ผูเ้ดียวส ำหรับกำรละเมิดนโยบำย BCR ท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของตน ต่อบริษทัแอกซ่ำ
ภำยใต ้ BCR อ่ืน หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลผูมี้อ  ำนำจ และเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล แลว้แต่กรณี 
ทั้งน้ี เพียงเท่ำท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั 
 
เพียงเท่ำท่ีก  ำหนดไวต้ำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใช้บงัคบั และภำยใตบ้งัคบัของขอ้ 9(2) และ 9(3) ผูส่้งออกขอ้มูลแต่ละรำยมีควำมรับผิด
ส ำหรับอนัตรำยใดๆ ท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอำจประสบอนัเน่ืองมำจำกกำรละเมิดนโยบำย BCR ไม่ว่ำจะกระท ำโดยผูส่้งออก
ขอ้มูลเองหรือโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถ่ำยโอนจำกเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อ
ขอ้มูลท่ีมีตน้ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เพียงเท่ำท่ีก  ำหนดไวต้ำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั และภำยใตบ้งัคบัของขอ้ 9(2) และ 9(3) หำกขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลใน
เขตเศรษฐกิจยโุรปมีตน้ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรป ผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปแต่ละรำยมีควำมรับผิดส ำหรับอนัตรำย
ใดๆ ท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอำจประสบอนัเน่ืองมำจำกกำรละเมิดนโยบำย BCR ไม่ว่ำจะกระท ำโดยผูส่้งออกขอ้มูลเองหรือ
โดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถ่ำยโอนจำกเขตเศรษฐกิจยโุรปตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อขอ้มูลท่ีมีตน้ก ำเนิดจำก
ผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ภำยใตบ้งัคบัของขอ้ 9(2) และ (3) บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR แต่ละแห่งจะตอ้งรับผิดชอบควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเป็นผลจำกกำรละเมิด
นโยบำย BCR ของตนเอง เพียงเท่ำท่ีก  ำหนดไวต้ำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใช้บงัคบั  อยำ่งไรก็ดี บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ไม่ตอ้งรับผิด
ส ำหรับกำรละเมิดท่ีกระท ำโดยบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR อ่ืนใด เวน้แต่ในกรณีของกำรละเมิดโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล ซ่ึงผูส่้งออกขอ้มูลอำจชดเชยให้กบั
เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลก่อน (ภำยใตข้อ้ 9(2) และ (3)) จำกนั้นจึงเรียกกำรช ำระเงินคืนจำกผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล เช่น หำกผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล
ละเมิดนโยบำย BCR และผูส่้งออกขอ้มูลช ำระค่ำเสียหำยให้แก่เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองเก่ียวกบักำรละเมิดดงักล่ำว ผูน้  ำ
เขำ้ขอ้มูลจะพึงตอ้งช ำระเงินคืนแก่ผูส่้งออกขอ้มูล  ในท ำนองเดียวกนั หำกผูส่้งออกขอ้มูลละเมิดนโยบำย BCR และผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลช ำระค่ำเสียหำย
ให้แก่เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองเก่ียวกบักำรละเมิดดงักล่ำว ผูส่้งออกขอ้มูลจะพึงตอ้งช ำระเงินคืนแก่ผูน้  ำเขำ้ขอ้มูล 
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ผูส่้งออกขอ้มูลซ่ึงมีควำมรับผิดเกิดข้ึนอนัเป็นผลจำกกำรละเมิดโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล อำจด ำเนินกำรท่ีจ  ำเป็นเพ่ือแก้ไขกำรกระท ำเหล่ำน้ีของผูน้ ำเขำ้
ขอ้มูล และช ำระค่ำชดเชยให้กบัเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล เม่ือค  ำนึงถึงกำรละเมิดและควำมเสียหำยท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ี
มีกำรก ำกบัดูแลไดรั้บ ทั้งน้ี โดยเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทอ้งถ่ินท่ีใช้บงัคบั  หลงัจำกนั้น ผูส่้งออกขอ้มูลอำจไล่เบ้ียเอำกบัผูน้  ำเขำ้ขอ้มูล
ส ำหรับกำรละเมิดนโยบำย BCR  ผูส่้งออกขอ้มูลอำจพน้จำกควำมผิดทั้งหมดหรือบำงส่วน หำกสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำผูส่้งออกข้อมูลไม่ได้เป็น
ผูรั้บผิดชอบมูลเหตุแห่งควำมเสียหำยดงักล่ำว 
 
เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลมีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยท่ีเหมำะสมส ำหรับค่ำเสียหำยท่ีมีสำเหตุจำกผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีผูส่้งออกขอ้มูลถ่ำยโอน โดยค ำนึงถึงกำรละเมิดตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทอ้งถ่ินท่ีใช้บงัคบั และตำมควำมเสียหำยท่ีไดรั้บ (ซ่ึงพิสูจน์
แลว้)  เพียงเท่ำท่ีเขตอ ำนำจท่ีเก่ียวขอ้งอนุญำตไว ้เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลมีสิทธิยื่นขอ้เรียกร้องกบัหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลหรือ
เขตอ ำนำจพิจำรณำของประเทศซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องผูส่้งออกขอ้มูล  หำกผูส่้งออกขอ้มูลมิไดอ้ยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรป แต่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรปในเขตเศรษฐกิจยโุรป ให้ประเทศท่ีเกิดกำรประมวลผลนั้นมีเขตอ ำนำจพิจำรณำ  หำกขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปมีตน้ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรป ให้สถำนท่ีท่ีเป็นสถำนประกอบกำรของผูส่้งออกขอ้มูลใน
เขตเศรษฐกิจยโุรปรำยแรกเป็นเขตอ ำนำจพิจำรณำ 
 
2. ข้อก าหนดเพิม่เติมในกรณทีี่ผู้น าเข้าข้อมูลเป็นผู้ควบคุมข้อมูล 
ขอ้ก ำหนดต่อไปน้ีใชบ้งัคบัในกรณีท่ีผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลท ำหนำ้ท่ีในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลเท่ำนั้น และระบุถึงกรณีเดียวท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำร
ก ำกบัดูแลสำมำรถยืน่ขอ้เรียกร้องต่อผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลดงักล่ำว 
 
ในสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรยืน่ฟ้องคดีโดยกล่ำวหำวำ่ผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลไม่ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีของตนตำมนโยบำย BCR เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบั
ดูแลตอ้งร้องขอให้ผูส่้งออกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรตำมสมควรเพ่ือตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของกรณีนั้น และ (หำกมีกำรละเมิด) แกไ้ขควำมเสียหำย
อนัเป็นผลจำกกำรละเมิดท่ีกล่ำวหำซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลไดรั้บผลกระทบ และอำ้งสิทธิของตนยนัผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลท่ีละเมิด
นโยบำย BCR ก่อน  หำกผูส่้งออกขอ้มูลไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำวภำยในระยะเวลำอนัสมควร (โดยปกติ 1 เดือน) เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำร
ก ำกบัดูแลจึงจะมีสิทธิอำ้งสิทธิของตนยนัผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลโดยตรง  เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลยงัมีสิทธิด ำเนินกำรโดยตรงกบัผูส่้งออก
ขอ้มูลท่ีไม่ใชค้วำมพยำยำมตำมสมควรตดัสินวำ่ผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมหน้ำท่ีของตนตำมนโยบำย BCR น้ี เพียงเท่ำท่ีก  ำหนด
ไวแ้ละเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัหรือไม่ 
  
3. ข้อก าหนดเพิม่เติมในกรณทีี่ผู้น าเข้าข้อมูลเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล 
ขอ้ก ำหนดต่อไปน้ีใชบ้งัคบัในกรณีท่ีผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลท ำหนำ้ท่ีในฐำนะผูป้ระมวลผลขอ้มูลเท่ำนั้น และระบุถึงกรณีเดียวท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมี
กำรก ำกบัดูแลสำมำรถยืน่ขอ้เรียกร้องต่อผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลช่วงของผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลดงักล่ำวได ้
 
หำกเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลไม่สำมำรถยื่นเรียกร้องค่ำชดเชยจำกผูส่้งออกขอ้มูล อนัเกิดจำกท่ีผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลหรือผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลช่วงของผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลดงักล่ำวละเมิดหนำ้ท่ีของตนตำมนโยบำย BCR น้ี เน่ืองจำกผูส่้งออกขอ้มูลไดสู้ญหำยไปจริงหรือส้ินสุดกำรมีตวัตนทำง
กฎหมำย หรือไดก้ลำยเป็นบุคคลมีหน้ีสินลน้พน้ตวั ผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลตกลงว่ำ เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอำจมีขอ้เรียกร้องเอำจำกผู ้
น ำเขำ้ขอ้มูลเสมือนวำ่ตนคือผูส่้งออกขอ้มูล เวน้แต่ผูรั้บช่วงสิทธิใดๆ จะไดรั้บเอำหน้ำท่ีตำมกฎหมำยทั้งหมดของผูส่้งออกขอ้มูลไปตำมสัญญำหรือ
ตำมผลบงัคบัแห่งกฎหมำย ในกรณีน้ี เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลสำมำรถบงัคบัสิทธิของตนเอำกบัผูรั้บช่วงสิทธิดงักล่ำวได ้ ทั้งน้ี 
ห้ำมมิให้ผูน้  ำเขำ้ขอ้มูลอำศยักำรละเมิดหนำ้ท่ีของตนโดยผูป้ระมวลผลขอ้มูลช่วงเพ่ือหลีกเล่ียงควำมรับผิดของตนเอง 
 
หำกเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลไม่สำมำรถยื่นขอ้เรียกร้องเอำจำกผูส่้งออกขอ้มูลหรือผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล อนัเกิดจำกท่ีบริษทัแอกซ่ำ
ภำยใต ้BCR ซ่ึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลช่วงละเมิดหนำ้ท่ีของตนตำมนโยบำย BCR น้ี เน่ืองจำกทั้งผูส่้งออกขอ้มูลและผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลไดสู้ญหำยไปจริง



(ค  ำแปล) 
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หรือส้ินสุดกำรมีตวัตนทำงกฎหมำย หรือไดก้ลำยเป็นบุคคลมีหน้ีสินลน้พน้ตวั บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ซ่ึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลช่วงตกลงว่ำ 
เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอำจมีขอ้เรียกร้องเอำจำกบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ซ่ึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลช่วงเสมือนว่ำตนคือผู ้
ส่งออกขอ้มูลหรือผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล เวน้แต่ผูรั้บช่วงสิทธิใดๆ จะไดรั้บเอำหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยทั้งหมดของผูส่้งออกขอ้มูลหรือผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลไปตำมสัญญำ
หรือตำมผลบงัคบัแห่งกฎหมำย ในกรณีน้ี เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลสำมำรถบงัคบัสิทธิของตนเอำกบัผูรั้บช่วงสิทธิดงักล่ำวได ้ 
ทั้งน้ี ควำมรับผิดของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ซ่ึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลช่วงจะจ ำกดัเพียงกำรด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 
 
 ข้อ 10 – การช่วยเหลือและความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล 
1. ความร่วมมือกบัหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR จะร่วมมือกบัหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ  ำนำจของตนเก่ียวกบัประเด็นกำรตีควำมนโยบำย BCR เพียงเท่ำท่ีสอดคลอ้งกบั
กฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั โดยไม่สละขอ้ต่อสู้ และ/หรือ สิทธิในกำรอุทธรณ์ท่ีมีแก่ผูค้วบคุมขอ้มูล 

- โดยกำรจดัให้มีบุคลำกรส ำหรับกำรสนทนำกบัหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูล 
- โดยกำรทบทวนและพิจำรณำค ำวินิจฉยัท่ีหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลมีข้ึนและควำมเห็นของคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลแห่งยโุรปในเร่ือง

เก่ียวกบันโยบำย BCR อยำ่งกระตือรือร้น 
- โดยกำรส่ือสำรกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย BCR ในสำระส ำคญัไปยงัหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลของตน 
- โดยกำรตอบค ำขอขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียนจำกหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูล 
- โดยกำรน ำขอ้เสนอแนะหรือค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมนโยบำย BCR ของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR จำกหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูล

ท่ีมีอ ำนำจของตนมำใช ้
 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ตกลงยอมปฏิบติัตำมค ำวินิจฉัยอยำ่งเป็นทำงกำรของหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ  ำนำจ ในเร่ืองกำรตีควำมและกำรน ำ
นโยบำย BCR น้ีไปใช ้เพียงเท่ำท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำยหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใช้บงัคบั โดยไม่สละขอ้ต่อสู้ และ/หรือ สิทธิในกำรอุทธรณ์ท่ีมีแก่ผู ้
ควบคุมขอ้มูล 
 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายที่ใช้บังคบัและนโยบาย BCR 
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยทอ้งถ่ินท่ีใช้บงัคบัอยู่เสมอ  ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมำยคุ้มครองขอ้มูล ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูก
ประมวลผลตำมนโยบำย BCR  ในกรณีท่ีกฎหมำยทอ้งถ่ินก ำหนดกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัท่ีสูงกว่ำนโยบำย BCR ให้ปฏิบติัตำม
กฎหมำยทอ้งถ่ิน หำกแต่กฎหมำยทอ้งถ่ินก ำหนดกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัท่ีต  ่ำกวำ่นโยบำย BCR ให้ปฏิบติัตำมนโยบำย BCR 
 
ในกรณีท่ีบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR มีเหตุอนัควรเช่ือว่ำ ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย/ระเบียบท่ีใช้บงัคบัขดัขวำงมิให้บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ปฏิบติั
ตำมนโยบำย BCR บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR จะแจง้เจำ้หน้ำท่ี DPO ของตนโดยเร็ว และเจำ้หน้ำท่ี DPO จะแจง้เจำ้หน้ำท่ี DPO ของผูส่้งออกขอ้มูล
และเจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทั 
 
เพียงเท่ำท่ีขอ้ควำมบำงส่วนของนโยบำย BCR น้ีขดัแยง้กบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำย/ระเบียบท่ีใช้บงัคบั ให้ใช้ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย/ระเบียบท่ีใช้
บงัคบัเป็นเกณฑจ์นกวำ่ควำมขดัแยง้จะไดรั้บกำรแกไ้ขในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำยใชบ้งัคบัทั้งปวงตำมสมควร  เจำ้หน้ำท่ี DPO 
ของกลุ่มบริษทั และ/หรือ เจำ้หนำ้ท่ี DPO อำจติดต่อหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ  ำนำจเพ่ือหำรือเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหำท่ีเป็นไปได ้
 
3. ค าร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานผู้บังคบัใช้กฎหมาย 
เม่ือบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ไดรั้บค ำร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีผกูพนัตำมกฎหมำยจำกหน่วยงำนผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยหรือหน่วยงำนควำม
มัน่คงของรัฐ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมีผลอนัไม่พึงประสงคต่์อกำรรับประกนัท่ีไดใ้ห้ไวต้ำมนโยบำย BCR เจำ้หน้ำท่ี DPO หรือเจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่ม
บริษทัจะตอ้งแจง้หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ  ำนำจ เวน้แต่ว่ำจะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยทอ้งถ่ินท่ีใช้บงัคบั  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อหน่วยงำน DPA ตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีร้องขอ ผูท่ี้ร้องขอ และฐำนกฎหมำยส ำหรับกำรเปิดเผยขอ้มูล 
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หำกกำรแจง้เก่ียวกบัค  ำร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยทอ้งถ่ินท่ีใช้บงัคบั บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีไดรั้บค ำร้องขอจะใช้
ควำมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรละเว้นข้อห้ำมดังกล่ำว  หำกไม่สำมำรถละเว้นข้อห้ำมนั้ นได้แม้ว่ำจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถแล้ว บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีไดรั้บค ำร้องขอตอ้งให้ขอ้มูลทัว่ไปประจ ำปีแก่หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีอ  ำนำจตำมค ำร้องขอท่ี
ไดรั้บ 
 
อยำ่งไรก็ดี กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ต่อหน่วยงำนของรัฐใดๆ ตอ้งปฏิบติัตำมหลกักำรประมวลผลตำมรำยละเอียด
ในขอ้ 4 และขอ้มูลตอ้งไม่มีขนำดใหญ่โต ไม่ไดส้ดัส่วน หรือขำดกำรพิจำรณำคดัสรรในลกัษณะท่ีเกินกวำ่ควำมจ ำเป็นในสงัคมประชำธิปไตย 
 
 ข้อ 11 – วนัที่มีผลบังคบัและระยะเวลาของนโยบาย BCR 
นโยบำย BCR จะมีผลบงัคบัในวนัท่ี 15 มกรำคม 2557 โดยไม่จ ำกดัระยะเวลำ 
 
นโยบำย BCR จะใชบ้งัคบัไดก้บับริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งในวนัท่ีมีผลบงัคบัของควำมตกลง IGA ท่ีบริษทัดงักล่ำวเขำ้ท ำในเร่ืองเก่ียวกบั
นโยบำย BCR  นโยบำย BCR จะใชบ้งัคบัไม่ไดอี้กต่อไปกบับริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ท่ีก  ำหนดทนัทีท่ี (1) เจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทับอกเลิก
นโยบำย BCR โดยมีหนงับอกกล่ำวถึงหน่วยงำน DPA ผูป้ระสำนงำน (CNIL) และบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่ง  หรือ (2) ควำมตกลง IGA ท่ี
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ดงักล่ำวไดเ้ขำ้ท ำถูกบอกเลิกตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในควำมตกลง IGA 
 
 ข้อ 12 – กฎหมายที่ใช้บังคบั - เขตอ านาจ 
1. กฎหมายที่ใช้บังคบั 
นโยบำย BCR น้ี (รวมถึง ควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR ใดๆ) จะอยูภ่ำยใตบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยฝร่ังเศส 
 
2. ข้อพพิาทที่เกดิขึน้ระหว่างผู้น าเข้าข้อมูลและผู้ส่งออกข้อมูล 
ขอ้พิพำทใดท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงผูน้  ำเข้ำขอ้มูลและผูส่้งออกขอ้มูลตำมควำมตกลงว่ำด้วยนโยบำย BCR น้ี ให้เขตอ ำนำจพิจำรณำของประเทศของผู ้
ส่งออกขอ้มูลเป็นผูย้ติุขอ้พิพำท เวน้แต่กฎหมำยทอ้งถ่ินจะไดก้  ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
 
3. ข้อพพิาทอ่ืนระหว่างบริษทัแอกซ่าภายใต้ BCR 
ขอ้พิพำทอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ตำมนโยบำย BCR (รวมถึง ควำมตกลงว่ำดว้ยนโยบำย BCR) ให้ศำลแห่งปำรีสท่ีมีเขต
อ ำนำจพิจำรณำเป็นผูย้ติุขอ้พิพำท เวน้แต่ขอ้ก ำหนดบงัคบัของกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัจะไดก้  ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
 
4. ข้อพพิาทกบัเจ้าของข้อมูลในเขตอ านาตที่มีการก ากบัดูแล 
เพียงเท่ำท่ีเขตอ ำนำจท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิของบุคคลภำยนอกตำมนโยบำย BCR น้ีอนุญำตไว ้เจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบั
ดูแลมีสิทธิยืน่ขอ้เรียกร้องเอำจำกบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ไม่วำ่ 
(1) จะยืน่ต่อเขตอ ำนำจพิจำรณำของประเทศในประเทศในเขตเศรษฐกิจยโุรปตำมท่ีเจำ้ของขอ้มูลเลือก ในกำรน้ี เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถเลือกกระท ำ

กำรดงักล่ำวต่อหน้ำศำลของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปซ่ึงผูส่้งออกข้อมูลมีสถำนประกอบกำรอยู่ หรือต่อหน้ำศำลของประเทศในเขต
เศรษฐกิจยโุรปอนัเป็นท่ีอยูต่ำมปรกติของเจำ้ของขอ้มูล ในเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้ร้องเรียนถูกเก็บรวบรวม 

(2) หรือจะยืน่ต่อศำลแห่งปำรีส 
 

ข้อ 13 - การปรับปรุงกฎให้เป็นปัจจุบัน 
เจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัจะรับรองให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำย BCR ให้เป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ตวัอยำ่งเช่น สืบเน่ืองจำกกำร
เปล่ียนแปลงในสำระส ำคญัในโครงสร้ำงองคก์รและในสภำพแวดลอ้มดำ้นกำรก ำกบัดูแล 
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บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ทั้งหมดรับทรำบและตกลงโดยชดัแจง้วำ่ 
 
- อำจมีกำรลงมติยอมรับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย BCR ในสำระส ำคญั ซ่ึงเพ่ิมหน้ำท่ีของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ให้มำกข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ในกำรตดัสินใจของ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน BCR ของแอกซ่า หลงัจำกไดป้รึกษำหำรือทำงอีเมลกบับริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผ่ำน
อีเมลของเจำ้หนำ้ท่ี DPO ซ่ึงเป็นท่ีทรำบแก่เจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัแลว้เป็นระยะเวลำหน่ึง (1) เดือน และ 
 

- อำจมีกำรลงมติยอมรับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย BCR ท่ีไม่ใช่สำระส ำคญั ซ่ึงได้แก่กำรเปล่ียนแปลงอ่ืนทั้งหมด ในกำรตดัสินใจของ
คณะกรรมการขับเคลือ่นงานด้าน BCR ของแอกซ่า โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งปรึกษำหำรือกบับริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ใดๆ 

 
เจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบท ำบญัชีรำยช่ือบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR และติดตำมและบนัทึกกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบั
นโยบำย BCR และบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR  เจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัจะส่ือสำรบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR และกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย 
BCR ในสำระส ำคญัใดๆ ท่ีปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัแลว้ไปยงัหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลผูป้ระสำนงำนทุกปี รวมทั้งหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืนใดเม่ือได้รับกำรร้องขอ  เจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัจะส่ือสำรกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อระดบัควำมคุม้ครองท่ีครอบคลุมตำม
นโยบำย BCR อยำ่งมีนยัส ำคญั หรืออำจส่งผลต่อนโยบำย BCR อยำ่งมีนยัส ำคญั ไปยงัหน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลผูป้ระสำนงำน  เจำ้หน้ำท่ี DPO จะ
ส่ือสำรนโยบำย BCR ฉบบัเปิดเผยต่อสำธำรณะท่ีปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัแล้วดงักล่ำวไปยงัเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลเม่ือไดรั้บ
กำรร้องขอ 
 
รำยกำรภำคผนวก 
ภำคผนวก 1: ควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR 
ภำคผนวก 2: โครงกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำม 
ภำคผนวก 3: ขอ้ตกลงกำรคุม้ครองขอ้มูลของบริษทั 
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ภาคผนวก 1 

 
ความตกลงระหว่างบริษทัในกลุ่ม 

เพ่ือการจัดตั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร 
ส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มแอกซ่า 

ควำมตกลงระหว่ำงบริษทัในกลุ่มเพ่ือกำรจดัตั้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองค์กรน้ี (ต่อไปน้ีเรียก “ความตกลงว่าด้วยนโยบาย 
BCR”) เขำ้ท ำเม่ือวนัท่ี [] (ต่อไปน้ีเรียก “วนัท่ีมีผลบงัคบั”) โดยและระหวำ่ง 

(1) บริษทั แอกซ่า จ ากดั (มหาชน) (AXA SA) บริษทัร่วมทุนซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยฝร่ังเศส มีส ำนกังำนจดทะเบียนอยูท่ี่ 25 อเว
นิว มำติญง 75008 ปำรีส ฝร่ังเศส และจดทะเบียนกบัส ำนกังำนจดทะเบียนกำรคำ้ของปำรีส เลขทะเบียนท่ี 572 093 920 
โดย [] ในฐำนะ [] โดยไดรั้บมอบอ ำนำจโดยชอบเพ่ือวตัถุประสงคข์องควำมตกลงน้ี 
ต่อไปน้ีเรียก “บริษทั แอกซ่า จ ากดั (มหาชน)”  

และ 

(2) บริษทัแอกซ่าภายใต้ BCR ตามรายช่ือในเอกสารแนบท้าย 1 

และ 

(3) บริษทัแอกซ่าภายใต้ BCR ผู้ยนิยอมใดๆ 

ต่อไปน้ีเรียก บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) และ บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ตำมรำยช่ือในเอกสำรแนบทำ้ย 1 โดยรวมกนัว่ำ “บริษัทแอกซ่าภายใต้ 
BCR” และแต่ละฝ่ำยวำ่ “ภำคี” 

อารัมภบท 

โดยท่ี เน่ืองดว้ยลกัษณะของธุรกิจ บริษทัต่ำงๆ ของกลุ่มแอกซ่ำจ ำตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และมีกำรน ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ประเภทต่ำงๆ มำปฏิบติัใช ้

โดยท่ี เน่ืองดว้ยลกัษณะควำมเป็นสำกลของกลุ่มแอกซ่ำ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมและประมวลผลโดยบริษทัแอกซ่ำซ่ึงอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรป 
อำจถูกถ่ำยโอนไปยงับริษทัแอกซ่ำหรือกิจกำรท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตเศรษฐกิจยโุรป 

โดยท่ี บริษทัแอกซ่ำและกิจกำรท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำมีควำมจ ำเป็นในกำรรับรองให้กระแสขอ้มูลระหวำ่งกนัมีควำมล่ืน
ไหลและปลอดภยั ในขณะท่ียงัรักษำกำรคุม้ครองในระดบัท่ีเหมำะสมตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั 

โดยท่ี บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR พิจำรณำเห็นวำ่ กำรจดัตั้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์รส ำหรับกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ระหว่ำงกนัและบริษทัแอกซ่ำอ่ืน หรือบริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำซ่ึงอำจแสดงเจตนำรมณ์ในกำรมีส่วนร่วมตำม
นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองค์กรของแอกซ่ำท่ีเจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัประกำศใช้เป็นครำวๆ ไป (“นโยบาย BCR”) 
สำมำรถช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคน้ี์ได ้และ 

โดยท่ี บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ไดจ้ดัท ำชุดนโยบำย BCR ท่ีบริษทัต่ำงๆ ดงักล่ำวมีควำมประสงคใ์ห้เกิดผลผกูพนัระหวำ่งกนั 

ดงันั้น ภาคทุีกฝ่ายจึงได้ตกลงกนัดงัต่อไปนี ้

 1. ค าจ ากดัความ  

ค ำท่ีเป็นค ำจ  ำกดัควำมหรือค ำนิยำมทั้งหมดในควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR น้ี ให้มีควำมหมำยเดียวกบัท่ีให้ไวใ้นนโยบำย BCR  
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 2. วตัถุประสงค์ 

ควำมตกลงว่ำดว้ยนโยบำย BCR มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัตั้งชุดนโยบำย BCR ระหว่ำงบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR รวมทั้งบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผู้
ยินยอมใดๆ โดยก ำหนดกฎส ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถ่ำยโอนจำกบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรปไปยงั
บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตเศรษฐกิจยโุรป  

ควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR น้ียงัระบุเง่ือนไขท่ีบริษทัแอกซ่ำหรือบริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำสำมำรถยินยอมเขำ้
เป็นภำคีตำมนโยบำย BCR ได ้

 3. ความผูกพนัของนโยบาย BCR 

บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งขอรับทรำบและยอมรับโดยชดัแจง้ว่ำ บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎและหลกักำรท่ีระบุในนโยบำย BCR (ตำมท่ีได้
แกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นคร้ังครำวตำมขอ้ก ำหนดของตน) และตกลงรับโดยชดัแจง้ว่ำจะผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดทั้งปวงของนโยบำย BCR ตลอดระยะเวลำท่ี
บริษทัมีส่วนร่วมตำมนโยบำย BCR  

ดงันั้น บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งจึงสัญญำว่ำจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมขอ้ก ำหนดของนโยบำย BCR และยอมตนผูกพนัตำม
หนำ้ท่ีทั้งหมดท่ีระบุในนโยบำย BCR  

 4. ภาคตีามนโยบาย BCR 

4.1 บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ทั้งหมดจะเป็นภำคีตำมนโยบำย BCR นบัจำกวนัท่ีควำมตกลงน้ีมีผลบงัคบัเป็นตน้ไป 

4.2 บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ใดๆ หรือบริษทัใดท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำ (“บริษัทแอกซ่าภายใต้ BCR ผู้ยินยอม”) 
สำมำรถ (กระท ำกำรโดยผูมี้อ  ำนำจกระท ำแทนโดยชอบหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงคนตำมขอ้บงัคบั กฎ และ/หรือ ธรรมนูญบริษทั) ยินยอมเขำ้เป็นภำคี
ตำมนโยบำย BCR ไดโ้ดยกำรลงนำมในควำมตกลงระหวำ่งบริษทัในกลุ่มเพ่ือตกลงยอมรับนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์รของ
แอกซ่ำ (“ความตกลงยอมรับนโยบาย BCR”) ในรูปแบบท่ีมีสำระส ำคญัเดียวกนักบัตำมท่ีระบุในเอกสำรแนบทำ้ย 2 

4.3 เพ่ือกำรน้ี บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่ง ขอให้สิทธิและอ ำนำจแก่ บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) โดยชดัแจง้ ในกำรท ำหน้ำท่ีแทนบริษทั
เพื่อประโยชน์ในกำรลงนำมในควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR ท่ีจ  ำเป็นแทนบริษทั เพ่ือให้บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้ินยอม สำมำรถเขำ้เป็นภำคี
ตำมนโยบำย BCR ไดเ้พียงเท่ำนั้น 

4.4 สิทธิและอ ำนำจท่ีบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ไดใ้ห้แก่ บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) ขำ้งตน้ จ  ำกดัเพียงกำรลงนำมในควำมตกลงยอมรับนโยบำย 
BCR อยำ่งเดียวเท่ำนั้น และจะไม่ตีควำมวำ่เป็นกำรให้สิทธิหรืออ ำนำจใดๆ เพ่ิมเติมแก่บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) ในกำรท ำหน้ำท่ีแทนบริษทัแอก
ซ่ำภำยใต ้BCR   สิทธิและอ ำนำจดงักล่ำวจะไม่มีอิทธิพลต่อควำมรับผิดของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งในเร่ืองเก่ียวกบันโยบำย BCR 

4.5 เม่ือลงนำมในควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR ท่ีจ  ำเป็นตำมท่ีระบุในขอ้ 4.2 ขำ้งตน้แลว้ บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้ินยอมท่ีเก่ียวขอ้งจะผูกพนั
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของนโยบำย BCR และมีสิทธิและหนำ้ท่ีอยำ่งเดียวกนั เสมือนว่ำบริษทัดงักล่ำวเป็นภำคีดั้งเดิมตำมนโยบำย BCR และตำมควำมตก
ลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR น้ี และบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้นิยอมนั้นจะกลำยเป็นบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ทนัที ทั้งน้ี โดยมีผลในวนัท่ีและนบัจำก
วนัท่ีระบุไวใ้นควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR  

 5. ความรับผดิ 

ตำมและภำยใตบ้งัคบัของขอ้ก ำหนดของขอ้ 9 ของนโยบำย BCR บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR รับทรำบและยอมรับวำ่ 

- บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งจะตอ้งรับผิดชอบแต่ผูเ้ดียวส ำหรับกำรละเมิดนโยบำย BCR ท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของตน ต่อบริษทัแอก
ซ่ำภำยใต ้BCR อ่ืน หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลผูมี้อ  ำนำจ และเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล แลว้แต่
กรณี  หำกผูส่้งออกขอ้มูลมิไดอ้ยูใ่นเขตเศรษฐกิจยุโรป แต่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยุโรปในเขต
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เศรษฐกิจยโุรป ให้ประเทศท่ีเกิดกำรประมวลผลนั้นมีเขตอ ำนำจพิจำรณำ  หำกขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปมีตน้
ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรป ให้สถำนท่ีท่ีเป็นสถำนประกอบกำรของผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปรำยแรกเป็นเขต
อ ำนำจพิจำรณำ   
 

- ผูส่้งออกขอ้มูลแต่ละรำยมีควำมรับผิดส ำหรับอนัตรำยใดๆ ท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอำจประสบอนัเน่ืองมำจำกกำรละเมิด
นโยบำย BCR ไม่วำ่จะกระท ำโดยผูส่้งออกขอ้มูลเองหรือโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถ่ำยโอนจำกเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล
ตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อขอ้มูลจำกผูส่้งออกข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้ง  ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลในเขต
เศรษฐกิจยุโรปมีตน้ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยุโรป ผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปแต่ละรำยมีควำมรับผิดส ำหรับ
อนัตรำยใดๆ ท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปอำจประสบอนัเน่ืองมำจำกกำรละเมิดนโยบำย BCR ไม่ว่ำจะกระท ำโดยผูส่้งออกขอ้มูลเอง
หรือโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถ่ำยโอนจำกเขตเศรษฐกิจยโุรปตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อขอ้มูลท่ีมีตน้
ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

- บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละรำยจะตอ้งรับผิดชอบควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเป็นผลจำกกำรละเมิดนโยบำย BCR ของตนเอง  
อยำ่งไรก็ดี บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ไม่ตอ้งรับผิดส ำหรับกำรละเมิดท่ีกระท ำโดยบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR อ่ืนใด เวน้แต่ในกรณีของกำร
ละเมิดโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล ซ่ึงผูส่้งออกขอ้มูลอำจชดเชยให้กบัเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลก่อน จำกนั้นจึงเรียกกำรช ำระเงินคืน
จำกผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล 

ไม่มีขอ้ควำมใดในควำมตกลงน้ีหรือนโยบำย BCR จะท ำให้บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ตอ้งรับผิดต่อเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล 
ส ำหรับควำมสูญเสียหรือค่ำเสียหำยท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลไม่อำจเรียกได้ตำมบทบญัญติัของกฎหมำยกำรรักษำควำมเป็น
ส่วนตวัของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล ซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอำศยัอยู ่ณ เวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเจำ้ของ
ขอ้มูลดงักล่ำวถูกเก็บรวบรวม 

 6. การบอกเลกิความตกลง 

ควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR จะมีผลบงัคบัต่อไปตรำบเท่ำท่ีนโยบำย BCR ยงัคงมีผลบงัคบัอยู ่และตรำบเท่ำท่ีบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR อยำ่งน้อย
สอง (2) แห่งยงัคงเป็นภำคีตำมควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR น้ีอยู ่

บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR มีสิทธิบอกเลิกกำรมีส่วนร่วมตำมนโยบำย BCR และควำมตกลงว่ำด้วยนโยบำย BCR น้ี โดยมีหนังสือบอกกล่ำวถึง
เจำ้หนำ้ท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ยหก (6) เดือน   

บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ใดท่ีบอกเลิกกำรมีส่วนร่วมตำมนโยบำย BCR ตำมท่ีระบุขำ้งตน้หรือยติุกำรเป็นสมำชิกกลุ่มแอกซ่ำ จะยติุกำรเป็นภำคีตำม
นโยบำย BCR ด้วย แต่ยงัคงตอ้งรับผิดส ำหรับภำระหน้ำท่ีทั้งหมดตำมนโยบำย BCR ซ่ึงบริษทัไดเ้คยกลำยเป็นภำคีจนถึงวนัท่ียติุกำรเป็นภำคีตำม
นโยบำย BCR 

 7. ขั้นตอนการลงนาม 

ควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR สำมำรถลงนำมจดัท ำในรูปแบบดิจิทลั ซ่ึงหมำยควำมวำ่ สำมำรถจดัส่งลำยมือช่ือไดท้ำงกำรส่งโทรเลขหรือทำงอีเมล
ในรูปแบบไฟล์ขอ้มูล “.pdf”  ลำยมือช่ือดงักล่ำวจะก่อให้เกิดภำระหน้ำท่ีท่ีมีผลสมบูรณ์และผูกพนัภำคีผูล้งนำม (หรือผูกพนับุคคลซ่ึงมีกำรลงนำม
แทนดว้ยลำยมือช่ือดงักล่ำว) โดยมีผลบงัคบัใชอ้ยำ่งเดียวกนั เสมือนวำ่หนำ้ลงนำมท่ีส่งทำงโทรเลขหรือเป็นไฟล ์“.pdf” เป็นหนำ้ลงนำมตน้ฉบบั 

จดัท ำข้ึนเป็นคู่ฉบบั [จ ำนวนบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR] ฉบบั 

[รวมหนำ้ลงนำมส ำหรับบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งไวด้ว้ย] 
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เอกสารแนบท้าย 1 ของภาคผนวก 1: รายช่ือบริษทัที่เป็นภาคตีามความตกลงว่าด้วยนโยบาย BCR 

[ใส่รำยช่ือ] 
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เอกสารแนบท้าย 2 ของภาคผนวก 1: ต้นแบบความตกลงยอมรับนโยบาย BCR 

ความตกลงระหว่างบริษทัในกลุ่ม 
การตกลงยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของแอกซ่า 

ควำมตกลงระหวำ่งบริษทัในกลุ่มวำ่ดว้ยกำรตกลงยอมรับนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์รของแอกซ่ำ (ต่อไปน้ีเรียก “ความตกลง
ยอมรับนโยบาย BCR”) เขำ้ท  ำเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 (ต่อไปน้ีเรียก “วนัท่ีมีผลบงัคบั”) โดยและระหวำ่ง 

(1) บริษทั แอกซ่า จ ากดั (มหาชน) (AXA SA) บริษทัร่วมทุนซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยฝร่ังเศส มีส ำนกังำนจดทะเบียนอยูท่ี่ 25 อเว
นิว มำติญง 75008 ปำรีส ฝร่ังเศส และจดทะเบียนกบัส ำนกังำนจดทะเบียนกำรคำ้ของปำรีส เลขทะเบียนท่ี 572 093 920 
โดย [] ในฐำนะ [] โดยไดรั้บมอบอ ำนำจโดยชอบเพื่อวตัถุประสงคข์องควำมตกลงน้ี 
ต่อไปน้ีเรียก “บริษทั แอกซ่า จ ากดั (มหาชน)”  

และ 

(2) แอกซ่า [ระบุช่ือบริษทัแอกซ่าภายใต้ BCR] มีส ำนกังำนจดทะเบียนอยูท่ี่ [] และจดทะเบียนกบัส ำนกังำนจดทะเบียนกำรคำ้ของ [] เลข
ทะเบียนท่ี [] 
โดย [] ในฐำนะ [] โดยไดรั้บมอบอ ำนำจโดยชอบเพ่ือวตัถุประสงคข์องควำมตกลงน้ี 
ต่อไปน้ีเรียก “บริษทัแอกซ่าภายใต้ BCR ผู้ยนิยอม” 

ต่อไปน้ีเรียก แอกซ่ำ [ระบุช่ือบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้ินยอม] และ บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) โดยรวมกนัว่ำ “ภำคีทั้งสองฝ่ำย” และแต่ละ
ฝ่ำยวำ่ “ภำคี” 

อารัมภบท 

โดยท่ี ภำยในกลุ่มแอกซ่ำและบริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำ มีกำรน ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่ำงๆ มำ
ปฏิบติัใช้ และมีกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับริษทัแอกซ่ำหรือบริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำซ่ึงตั้งอยูน่อกเขต
เศรษฐกิจยโุรป  

โดยท่ี บริษทัแอกซ่ำและบริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำจ ำนวนมำก (บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR) ไดจ้ดัตั้งชุดนโยบำยกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์ร ส ำหรับกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจำกบริษทัแอกซ่ำหรือบริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบั
บริษทัแอกซ่ำซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรป ไปยงับริษทัแอกซ่ำหรือบริษทัท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกบับริษทัแอกซ่ำซ่ึงตั้งอยู่นอกเขต
เศรษฐกิจยโุรป (“นโยบาย BCR”) 

โดยท่ี บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้นิยอม มีควำมประสงคจ์ะไดรั้บประโยชน์จำกนโยบำย BCR  

โดยท่ี บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) ไดรั้บสิทธิและอ ำนำจจำกบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ในกำรเขำ้ท ำควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR กบับริษทั
แอกซ่ำต่ำงๆ แทนบริษทัดงักล่ำว เพ่ือให้บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR สำมำรถเขำ้เป็นภำคีตำมนโยบำย BCR ได ้

ดงันั้น ทั้งภาคสีองฝ่ายจึงได้ตกลงกนัดงัต่อไปนี ้

1. ค าจ ากดัความ 

ค ำท่ีเป็นค ำจ  ำกดัควำมหรือค ำนิยำมทั้งหมดในควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR ให้มีควำมหมำยเดียวกบัท่ีให้ไวใ้นนโยบำย BCR หรือในควำมตกลง
วำ่ดว้ยนโยบำย BCR 

 2. วตัถุประสงค์ 
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ควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR มีวตัถุประสงคเ์พ่ือก ำหนดบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้นิยอมให้เป็นภำคีตำมนโยบำย BCR และควำมตกลงว่ำดว้ย
นโยบำย BCR 

3. ความผูกพนัของนโยบาย BCR 

บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้นิยอม ขอรับทรำบและตกลงโดยชดัแจง้วำ่จะปฏิบติัตำมกฎ หลกักำร สิทธิ และหนำ้ท่ีต่ำงๆ ท่ีระบุในนโยบำย BCR และ
ควำมตกลงว่ำดว้ยนโยบำย BCR และตกลงโดยชดัแจง้ว่ำจะผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดทั้งปวงของนโยบำย BCR และควำมตกลงว่ำดว้ยนโยบำย BCR 
ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัมีส่วนร่วมตำมนโยบำย BCR และควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR 

ดงันั้น บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้นิยอม จึงกลำยเป็นบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR นบัจำกวนัท่ีควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR น้ีมีผลบงัคบัเป็นตน้
ไป และสญัญำวำ่จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมขอ้ก ำหนดของนโยบำย BCR และยอมตนผกูพนัตำมหน้ำท่ีทั้งหมดท่ีระบุในนโยบำย BCR และ
ควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR 

4. ภาคตีามนโยบาย BCR และความตกลงว่าด้วยนโยบาย BCR 

บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้นิยอม ขอให้สิทธิและอ ำนำจแก่ บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) โดยชดัแจง้ ในกำรท ำหน้ำท่ีแทนบริษทัเพ่ือประโยชน์
ในกำรลงนำมในควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR ท่ีจ  ำเป็นแทนบริษทัเพียงเท่ำนั้น เพ่ือให้บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR สำมำรถเขำ้เป็นภำคีตำมนโยบำย 
BCR ได ้

สิทธิและอ ำนำจท่ีบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้ินยอม ไดใ้ห้แก่ บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) ขำ้งตน้ จ  ำกดัเพียงกำรลงนำมในควำมตกลงยอมรับ
นโยบำย BCR อยำ่งเดียวเท่ำนั้นโดยชดัแจง้ และจะไม่ตีควำมวำ่เป็นกำรให้สิทธิหรืออ ำนำจใดๆ เพ่ิมเติมแก่บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) ในกำรท ำ
หนำ้ท่ีแทนบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้ินยอม  สิทธิและอ ำนำจดงักล่ำวจะไม่มีอิทธิพลต่อควำมรับผิดของบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งใน
เร่ืองเก่ียวกบันโยบำย BCR 

5. ความรับผดิ 

ตำมและภำยใตบ้งัคบัของขอ้ก ำหนดของนโยบำย BCR และควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ผูย้ินยอม รับทรำบและตกลง
รับวำ่ 

- บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR แต่ละแห่งจะตอ้งรับผิดชอบแต่ผูเ้ดียวส ำหรับกำรละเมิดนโยบำย BCR ท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของตน ต่อบริษทัแอก
ซ่ำภำยใต ้BCR อ่ืน หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลผูมี้อ  ำนำจ และเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล แลว้แต่
กรณี  หำกผูส่้งออกขอ้มูลมิไดอ้ยูใ่นเขตเศรษฐกิจยุโรป แต่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยุโรปในเขต
เศรษฐกิจยโุรป ให้ประเทศท่ีเกิดกำรประมวลผลนั้นเป็นเขตอ ำนำจพิจำรณำ  หำกขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปมีตน้
ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรป ให้สถำนท่ีท่ีเป็นสถำนประกอบกำรของผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปรำยแรกเป็นเขต
อ ำนำจพิจำรณำ   
 

- ผูส่้งออกขอ้มูลแต่ละรำยมีควำมรับผิดส ำหรับอนัตรำยใดๆ ท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอำจประสบอนัเน่ืองมำจำกกำรละเมิด
นโยบำย BCR ไม่วำ่จะกระท ำโดยผูส่้งออกขอ้มูลเองหรือโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถ่ำยโอนจำกเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล
ตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อขอ้มูลท่ีมีตน้ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล
ในเขตเศรษฐกิจยโุรปมีตน้ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรป ผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปแต่ละรำยมีควำมรับผิดส ำหรับ
อนัตรำยใดๆ ท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปอำจประสบอนัเน่ืองมำจำกกำรละเมิดนโยบำย BCR ไม่ว่ำจะกระท ำโดยผูส่้งออกขอ้มูลเอง
หรือโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถ่ำยโอนจำกเขตเศรษฐกิจยโุรปตำมกำรถ่ำยโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือกำรส่งต่อขอ้มูลท่ีมีตน้
ก ำเนิดจำกผูส่้งออกขอ้มูลในเขตเศรษฐกิจยโุรปท่ีเก่ียวขอ้ง 
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- บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR แต่ละรำยจะตอ้งรับผิดชอบควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอนัเป็นผลจำกกำรละเมิดนโยบำย BCR ของตนเอง  
อยำ่งไรก็ดี บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ไม่ตอ้งรับผิดส ำหรับกำรละเมิดท่ีกระท ำโดยบริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR อ่ืนใด เวน้แต่ในกรณีของกำร
ละเมิดโดยผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล ซ่ึงผูส่้งออกขอ้มูลอำจชดเชยให้กบัเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลก่อน จำกนั้นจึงเรียกกำรช ำระเงินคืน
จำกผูน้ ำเขำ้ขอ้มูล 

 

ไม่มีขอ้ควำมใดในควำมตกลงน้ีหรือนโยบำย BCR จะท ำให้บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้ BCR ตอ้งรับผิดต่อเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล 
ส ำหรับควำมสูญเสียหรือค่ำเสียหำยท่ีเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลไม่อำจเรียกได้ตำมบทบญัญติัของกฎหมำยกำรรักษำควำมเป็น
ส่วนตวัของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแล ซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลในเขตอ ำนำจท่ีมีกำรก ำกบัดูแลอำศยัอยู ่ณ เวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเจำ้ของ
ขอ้มูลดงักล่ำวถูกเก็บรวบรวม 

6. การบอกเลกิความตกลง 

ควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR น้ีจะมีผลบงัคบัต่อไปตรำบเท่ำท่ีนโยบำย BCR ยงัคงมีผลบงัคบัอยู ่เวน้แต่จะภำคีฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะไดบ้อกเลิกควำม
ตกลงโดยมีหนงัสือบอกกล่ำวถึงเจำ้หน้ำท่ี DPO ของกลุ่มบริษทัล่วงหน้ำอยำ่งน้อยหก (6) เดือน  บริษทัแอกซ่ำภำยใต ้BCR ใดท่ียติุกำรเป็นสมำชิก
กลุ่มแอกซ่ำจะยติุกำรเป็นภำคีตำมนโยบำย BCR และควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR ดว้ย แต่ยงัคงตอ้งรับผิดส ำหรับภำระหนำ้ท่ีทั้งหมดตำมนโยบำย 
BCR และควำมตกลงวำ่ดว้ยนโยบำย BCR ซ่ึงบริษทัไดเ้คยกลำยเป็นภำคีจนถึงวนัท่ียติุกำรเป็นภำคีตำมนโยบำย BCR และควำมตกลงว่ำดว้ยนโยบำย 
BCR 

 7. เบ็ดเตลด็ 

บริษทั แอกซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน) จะมีอ ำนำจในกำรโอนสิทธิและภำระหน้ำท่ีทั้งหมดหรือบำงส่วนของตนตำมควำมตกลงน้ีให้กบันิติบุคคลใดๆ ท่ีตน
เลือกภำยในกลุ่มแอกซ่ำซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรป 

8. ขั้นตอนการลงนาม 

ควำมตกลงยอมรับนโยบำย BCR สำมำรถลงนำมจดัท ำในรูปแบบเชิงตวัเลข ซ่ึงหมำยควำมวำ่ สำมำรถจดัส่งลำยมือช่ือไดท้ำงกำรส่งโทรเลขหรือทำง
อีเมลในรูปแบบไฟล์ขอ้มูล “.pdf”  ลำยมือช่ือดงักล่ำวจะก่อให้เกิดภำระหน้ำท่ีท่ีมีผลสมบูรณ์และผูกพนัภำคีผูล้งนำม (หรือผูกพนับุคคลซ่ึงมีกำรลง
นำมแทนดว้ยลำยมือช่ือดงักล่ำว) โดยมีผลบงัคบัใชอ้ยำ่งเดียวกนั เสมือนวำ่หนำ้ลงนำมท่ีส่งทำงโทรเลขหรือเป็นไฟล ์“.pdf” เป็นหนำ้ลงนำมตน้ฉบบั 

จดัท ำข้ึนเป็นคู่ฉบบัสองฉบบั 

เพื่อ บริษทั แอกซ่า จ ากดั (มหาชน) เพื่อ บริษทัแอกซ่าภายใต้ BCR ผู้ยนิยอม 
ช่ือ:  ช่ือ:  
ต ำแหน่ง:  ต ำแหน่ง:  
สถำนท่ี:  สถำนท่ี: 
ลำยมือช่ือ: 
 
 

ลำยมือช่ือ: 
 

ตรำประทบั: 
 
 
 
 
 

ตรำประทบั: 
 
 

 



(ค  ำแปล) 

สาธารณะ  28 
นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในองคก์ร – กลุ่มแอกซ่ำ - ฉบบัวนัท่ี 2 กนัยำยน 2564 

 

ภาคผนวก 2: โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม 


