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American International Group, Inc.  
ประกาศแจง้เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังานและผูป้ฏบิตังิานทีไ่มใ่ชพ่นกังาน 

1. บทนํา  

American International Group, Inc. และบรษัิทในเครอื (“AIG” หรอื “เรา”) 
ตระหนักถงึคณุคา่ของความเชือ่มั่นของบคุลากรของเราและมุง่มั่นทีจ่ะดแูลจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสมต
ามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ  ประกาศแจง้เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานและผูป้ฏบัิตงิานทีไ่มใ่ชพ่นักงาน 
(“ประกาศแจง้”)  ทีม่บัีงคับใชท้ั่วโลกฉบับนี้ ใชบั้งคับกับพนักงานและผูป้ฏบัิตงิาน อืน่ ๆ 
ทีไ่มไ่ดร้ับการวา่จา้งใหเ้ป็นพนักงานโดย AIG แตม่สีทิธิเ์ขา้ถงึสถานประกอบการของ AIG 
และ/หรอืเครอืขา่ยและระบบของ AIG (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “พนักงาน” และ “ผูป้ฏบัิตงิานทีไ่มใ่ชพ่นักงาน” ตามลําดับ)  

วัตถปุระสงคข์องประกาศแจง้นีค้อืการอธบิายวา่เราเก็บรวบรวม เขา้ถงึ ใช ้ จัดเก็บ โอน และเปิดเผย 
(เรยีกรวมทัง้หมดวา่ “ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทใดและเพราะเหตใุด 
สําหรับการจา้งงานหรอืการวา่จา้งทา่นโดยเรา  ภายใตป้ระกาศแจง้นี ้ คําวา่ “ขอ้มลูสว่นบคุคล” จะหมายถงึ 
ขอ้มลูเกีย่วกบัทา่นและบคุคลอืน่ ๆ (เชน่ คูค่รองของทา่นหรอืสมาชกิในครอบครัวของทา่น) 
และเป็นขอ้มลูทีจ่ะใชร้ะบตุัวตนของทา่นหรอืพวกเขาได ้

ประกาศแจง้นี้อาจไดร้ับการเสรมิเนือ้หาดว้ยประกาศแจง้เรือ่งความเป็นสว่นตัวอืน่ ๆ 
ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงกบัเขตอํานาจทางกฎหมายบางแหง่ การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น บทสรปุหรอืเหตผุลอืน่ 
ๆ ทีม่รีายละเอยีดอยูใ่นประกาศแจง้ฉบับเสรมิดังกลา่ว 

2. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราประมวลผล 

ระหวา่งการจา้งงานหรอืการวา่จา้งของทา่น 
เราจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัทา่นและ/หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอืน่ทีท่า่นอาจมอบใหเ้รา  
ประเภทและจํานวนของขอ้มลูสว่นบคุคลจะแตกตา่งกันออกไปตามความสมัพันธท์ีท่า่นมกีบั AIG 
และเขตอํานาจทางกฎหมายทีท่า่นปฏบัิตงิานอยู ่และอาจจะรวมถงึขอ้มลูดังตอ่ไปนี:้ 

หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคล ตวัอยา่ง 

1. รายละเอยีดสว่นบคุคล ชือ่ หมายเลขประจําตัวพนักงานหรอืผูป้ฏบัิตงิาน 
รายละเอยีดตดิตอ่ของบา้นและทีทํ่างาน (อเีมล 
หมายเลขโทรศัพท ์ ทีอ่ยู)่ 
ภาษาทีใ่ชสํ้าหรับการตดิตอ่สือ่สาร วันเกดิและสถานทีเ่กดิ 
หมายเลขประจําตัวประชาชน 
(หากไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ) 
หมายเลขประกนัสงัคม ขอ้มลูใบอนุญาตขบัขี ่
หมายเลขประจําตัวหรอืหมายเลขทะเบยีนอืน่ ๆ 
ทีอ่อกใหโ้ดยรัฐบาล เพศ สถานะการสมรส/คูช่วีติ 
คูค่รองทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนตามกฎหมาย ผูอ้ยูใ่นอปุการะ 
ขอ้มลูตดิตอ่ฉุกเฉนิ และภาพถา่ยและวดิโีอ 
และในบางกรณีจะรวมถงึรายละเอยีดสว่นบคุคลของบคุคล
อืน่ (เชน่ สมาชกิในครอบครัวของทา่น)  
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจคนเขา้เมอืง ความเป็นพลเมอืง ขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง 
รายละเอยีดถิน่ทีอ่ยู ่และใบอนุญาตทํางาน 

3. คา่ตอบแทน การจา่ยเงนิเดอืน 
และคา่ใชจ้า่ย 

ฐานเงนิเดอืน โบนัส สวัสดกิาร 
ขอ้มลูเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัภัย เมือ่มกีารจัดหาใหโ้ดย 
AIG ประเภทของคา่ตอบแทน 
การเปลีย่นแปลงในอัตราคา่ตอบแทน 
รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธิใ์นการซือ้หุน้ 
การมอบหุน้และการมอบรางวัลอืน่ ๆ สกลุเงนิ 
ความถีใ่นการจา่ยเงนิ 
วันทีม่ผีลบังคับใชข้องการจ่ายคา่ตอบแทนตัง้แตอ่ดตีจนถงึ
ปัจจบัุน การพจิารณาเงนิเดอืน รายละเอยีดทางธนาคาร 
บันทกึเวลาทํางาน 
(รวมถงึการลาพักรอ้นและบันทกึการขาดงานอืน่ ๆ 
สถานะการลา จํานวนชัว่โมงทีทํ่างาน 
และจํานวนชัว่โมงการทํางานมาตรฐานของแผนก) 
ขอ้มลูการจา่ยเงนิ คา่ใชจ้า่ยและใบแจง้หนี้ 
หมายเลขบัตร/บัญชแีละขอ้มลูการใชบั้ตร/บัญช ี
และวันทีเ่ลกิจา้ง 

 

4. ตาํแหนง่ คําอธบิายตําแหน่ง ชือ่งาน สถานะทางธรุกจิ 
หมวดหมูก่ารบรหิารจัดการ รหัสงาน แผนเงนิเดอืน 
ระดับหรอืขัน้ของการจา่ยเงนิ สว่นงานและสว่นงานยอ่ย 
ชือ่และรหัสของบรษัิท 
(นติบิคุคลทีเ่ป็นนายจา้งตามกฎหมาย) 
สาขา/หน่วยธรุกจิ/แผนก ตําแหน่งทีอ่ยู ่
สถานะและประเภทของการจา้งงาน 
(รวมถงึในกรณีทีท่า่นเป็นผูป้ฏบัิตงิานทีไ่มใ่ชพ่นักงาน) 
การทํางานเต็มเวลา/ไมเ่ต็มเวลา 
เงือ่นไขการจา้งงานหรอืการวา่จา้ง เงือ่นไขในสญัญา 
ประวัตกิารทํางาน 
วันทีว่า่จา้ง/วา่จา้งกลับเขา้มาใหมแ่ละวันทีเ่ลกิจา้งพรอ้มดว้
ยเหตผุล ระยะเวลาทีป่ฏบัิตงิาน คณุสมบัตกิารเกษียณอาย ุ
การเลือ่นตําแหน่งและประวัตกิารลงโทษทางวนัิย 
วันทีโ่อนยา้ย และขอ้มลูของผูจ้ัดการทีเ่ป็นผูบั้งคับบัญชา 
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5. ขอ้มลูการจดัการบคุลากร รายละเอยีดทีอ่ยูใ่นเอกสารสมัครงานและประวัตยิอ่/CV 
(ประวัตกิารทํางานกอ่นหนา้ ประวัตกิารศกึษา 
คณุสมบัตทิางวชิาชพี ภาษาและทักษะอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ใบรับรอง วันทีห่มดอายขุองใบรับรอง) 
ขอ้มลูทีจํ่าเป็นตอ่การตรวจสอบประวัต ิ
(รวมถงึการตรวจสอบเครดติ) 
(ตามทีม่รีายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่น A 
(การจัดการและการบรกิารบคุลากร) 
ในตารางดา้นลา่งภายใตห้ัวขอ้ 
“เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งไรและเพราะเหตใุด” 
และภายใตข้อบเขตทีไ่ดร้ับอนุญาตในเขตอํานาจทางกฎห
มายของทา่น) 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบัิตงิานโดยฝ่าย
บรหิาร ทักษะและประสบการณ์ 
โปรแกรมการพฒันาทีว่างแผนไวแ้ละทีเ่ขา้รว่ม 
โปรแกรมการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์
การพจิารณาผลการปฏบัิตงิานและการพัฒนา 
และการประเมนิการอภปิรายและการแสดงความคดิเห็น 
รวมถงึวันทีข่องการดําเนนิการดังทีก่ลา่วมา 
ความสมัครใจในการโยกยา้ยสถานทีทํ่างาน 
ขอ้เสนอแนะทีม่เีกีย่วกบัทา่น 
และขอ้มลูทีท่า่นไดแ้บง่ปันกบัเราเพือ่สรา้งประวัตพินักงาน 
หรอืเพือ่ตอบแบบสํารวจและแบบสอบถาม 
เวน้แตจ่ะเป็นขอ้มลูทีม่กีารรวบรวมในกรณีพเิศษแบบไมร่ะ
บตุัวตน 

6. การถอืหุน้และตาํแหนง่ในองคก์ร รายละเอยีดเกีย่วกบัการถอืหุน้สามัญหรอือํานาจหนา้ทีใ่นก
ารบรหิารใด ๆ  

7. บนัทกึเกีย่วกบัเงนิบํานาญ รายละเอยีดการเป็นสมาชกิแผนบํานาญใด ๆ 
การจา่ยเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผน 
ขอ้มลูการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับแผน 
และรายละเอยีดของผูร้ับผลประโยชนต์ามแผน 

 

8. ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านระบบ อปุกรณ์ 
และแอปพลเิคชนั 

ขอ้มลูทีใ่ชเ้ขา้ถงึระบบหรอืแอปพลเิคชนัของบรษัิท เชน่ 
ไอดขีองระบบไอท ี ไอด ี LAN บัญชอีเีมล 
บัญชโีปรแกรมสง่ขอ้ความสนทนา ไอดเีมนเฟรม 
ไอดกีอ่นหนา้ของพนักงาน ไอดกีอ่นหนา้ของผูจ้ัดการ 
รหัสผา่นของระบบ เหตผุลเกีย่วกบัสถานะของพนักงาน 
สํานักงานสาขา รหัสสาขา รหัสรัฐ ประเทศ 
รายละเอยีดของบรษัิทกอ่นหนา้ 
รายละเอยีดของสาขากอ่นหนา้ 
รายละเอยีดของแผนกกอ่นหนา้ 
สิง่บันทกึเสยีงหรอืวดิโีอของทา่น 
และเนือ้หาอเิล็กทรอนกิสท์ีท่า่นผลติขึน้โดยใชร้ะบบไอทขี
อง AIG 

 



(ไมร่วมสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น เขตอํานาจทางกฎหมายทีม่กีารบงัคับใช ้GDPR) 

  หนา้ 4 จาก  12  

 

9. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น นอกจากนี ้
เราอาจจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งทีถ่อืวา่ม ี
“ความละเอยีดออ่น” ภายใตก้ฎหมายของทอ้งถิน่ เชน่ 
ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูทางการแพทย ์
สถานะความทพุพลภาพ ขอ้มลูการเงนิ 
ความเชือ่ทางศาสนา ชาตพิันธุ ์ ความคดิเห็นทางการเมอืง 
หรอืการเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน 
ชวีติทางเพศและเพศวถิ ี ขอ้มลูชวีมติ ิ รหัสผา่น 
และขอ้มลูประวัตอิาชญากรรมหรอืประวตักิารดําเนนิคดทีาง
แพง่ 

เหมอืนกบัขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ก็ตาม AIG 
จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่นเฉพาะ
เมือ่ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ 

 

 
3. ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมาจากไหน 

ขอ้มลูสว่นบคุคลนีจ้ะมาจากแหลง่ทีม่าหลายสว่น รวมถงึ: 
 

• การสือ่สารของทา่นกบัเรา 

• แบบฟอรม์ทีท่า่นกรอกเพือ่เป็นสว่นหนึง่ของการจา้งงานหรอืการวา่จา้ง 
(รวมถงึระหวา่งกระบวนการสรรหาบคุลากร) 

• บคุคลทีส่ามทีดํ่าเนนิการตรวจสอบประวัตคิวามเป็นมาในนามของเรา 
(ทัง้ในขัน้ตอนการสรรหาบคุลากรและอาจมกีารดําเนนิการตอ่เนือ่งในบางสถานการณ์) 

• เว็บไซต ์เว็บไซตอ์นิทราเน็ต และพอรทั์ลออนไลนใ์ด ๆ ทีเ่ราจดัเตรยีมใหเ้ขา้ถงึได ้
เพือ่การใชง้านกบัหรอืผา่นคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์มอืถอื 
ซึง่ทา่นมกีารเขา้ถงึและใชง้านเพือ่ปฏบัิตหินา้ทีต่ามการจา้งงานหรอืการวา่จา้งของทา่น 

• แอปพลเิคชนัซอฟตแ์วรท์ีเ่ราจัดเตรยีมใหเ้ขา้ถงึได ้
เพือ่การใชง้านกบัหรอืผา่นคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์มอืถอื 
ซึง่ทา่นมกีารเขา้ถงึและใชง้านเพือ่ปฏบัิตหินา้ทีต่ามการจา้งงานหรอืการวา่จา้งของทา่น 
รวมถงึอปุกรณ์แบบสวมใส ่และ  

• เนือ้หา เครือ่งมอื และแอปพลเิคชนัสือ่สงัคมของเรา 
ซึง่ทา่นมกีารเขา้ถงึและใชง้านเพือ่ปฏบัิตหินา้ทีต่ามการจา้งงานหรอืการวา่จา้งของทา่น  

การตัดสนิใจในการมอบขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้ก ่ AIG นัน้ จะเป็นไปโดยความสมัครใจทัง้นี้ 
ภายใตข้อ้ยกเวน้ในกรณีทีข่อ้มลูบางอยา่งนัน้จําเป็นตอ้งใชเ้พือ่ใหก้ารปฏบัิตหินา้ทีต่ามสญัญาการจา้งงานหรอืการว่
าจา้งดําเนนิไปอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ เมือ่เป็นขอ้กําหนดตามกฎหมาย 
หรอืเมือ่มคีวามสําคัญตอ่ผลการปฏบัิตงิานของธรุกจิของเรา   อยา่งไรก็ตาม หากทา่นไมม่อบขอ้มลูบางอยา่งให ้
AIG อาจจะไมส่ามารถดําเนนิการเพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคบ์างอยา่งทีร่ะบไุวใ้นประกาศแจง้ฉบับนี ้ 

4. เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งไรและเพราะเหตใุด 

เราจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดว้ยวัตถปุระสงคท์ีห่ลากหลายในระหวา่งการปฏบัิตหินา้ทีต่ามการจา้งง
านหรอืการวา่จา้งของทา่น และหลังจากสิน้สดุการจา้งงานหรอืการวา่จา้งโดยเรา  
วัตถปุระสงคท์ีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลจะมรีะบไุวใ้นตารางดา้นลา่ง: 



(ไมร่วมสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น เขตอํานาจทางกฎหมายทีม่กีารบงัคับใช ้GDPR) 

  หนา้ 5 จาก  12  

 

 
 

คาํอธบิายวตัถปุระสงค ์ ตวัอยา่ง 

A. การจดัการและการบรหิารบคุลากร การจัดการกจิกรรมดา้นงานและบคุลากรโดยทั่วไปแลว้จ
ะรวมถงึ การสรรหาวา่จา้ง การประเมนิ 
การจัดการผลการปฏบัิตงิาน 
การเลือ่นตําแหน่งและการวางแผนสบืทอด 
การวา่จา้งกลับเขา้มาใหม ่ การบรหิารจัดการเงนิเดอืน 
การบรหิารจัดการและการทบทวนการจา่ยเงนิ 
คา่แรงและรางวัลตอบแทนอืน่ ๆ เชน่ สทิธใินการซือ้หุน้ 
การมอบหุน้ และโบนัส 
การดแูลสขุภาพตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต 
แผนเงนิบํานาญและเงนิออม การฝึกอบรม การลางาน 
การจัดการวันลาป่วย การโอนยา้ย การยมืตัวบคุลากร 
การเคารพในสทิธปิระโยชนต์ามสญัญาอืน่ ๆ 
การใหข้อ้มลูอา้งองิเกีย่วกับการจา้งงาน เงนิกู ้
การวเิคราะหแ์ละวางแผนบคุลากร 
การสํารวจพนักงานและผูป้ฏบัิตงิานทีไ่มใ่ชพ่นักงาน 
การตรวจสอบประวัต ิ
(รวมถงึการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
ตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต เพือ่ดําเนนิการดังนี:้ 
ตรวจสอบตัวตน ยนืยันทีอ่ยู ่
ยนืยันคณุสมบัตดิา้นการศกึษาและ/หรอืวชิาชพี 
ยนืยันประวัตกิารทํางาน 
ตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมหรอืการกระทําผดิ 
ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืดา้นเครดติ/การลม้ละลาย/การเ
งนิ สบืคน้ขา่วเชงิลบจากสือ่ สบืคน้สทิธกิารเป็นผูบ้รหิาร 
ตรวจสอบเชงิกฎระเบยีบ (เชน่ 
การปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการใหส้นิบนและการตอ่ตา้
นการทจุรติ) คัดกรองบคุคลตามรายชือ่ผูท้ีถ่กูกําหนด 
เพือ่ระบหุากจิกรรมทีเ่ป็นการกระทําผดิทางอาญาหรอืฉอ้
โกง สบืคน้รายชือ่ผูก้อ่การรา้ยทีต่อ้งเฝ้าระวัง) 
สบืสวนและดําเนนิการทางวนัิย 
(รวมถงึการไมป่ฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณของ AIG 
(หลักจรรยาบรรณ) ในกรณีของพนักงาน) 
และการฉอ้โกง การรอ้งทกุข ์ และการเลกิจา้ง 
ทบทวนการตัดสนิใจเพือ่จา้งงาน 
จัดการการเดนิทางเพือ่ธรุกจิ 
จัดการคา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิและเบกิคา่ใชจ้า่ยชดเชย 
วางแผนและตดิตามตรวจสอบขอ้กําหนดการฝึกอบรมแล
ะกจิกรรมการพัฒนาอาชพีและทักษะ 
บรหิารจัดการแผนการฝึกงาน 
สรา้งและดแูลใหม้สีารบบภายในตัง้แตห่นึง่สารบบขึน้ไป
สําหรับพนักงานและผูป้ฏบัิตงิานทีไ่มใ่ชพ่นักงาน 
และสง่เสรมิความหลากหลายและป้องกันการเลอืกปฏบัิ
ต ิ
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B. การดแูลธุรกจิใหด้าํเนนิไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่
ง การตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึความตอ่เนือ่งของธรุกจิ 

(รวมถงึการตดิตอ่ทา่นโดยใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่สว่น
บคุคล (เชน่ 
ทีอ่ยูอ่เีมลสว่นตัวหรอืหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื)) 
การอํานวยความสะดวกใหก้ารสือ่สารกบัทา่นทีสํ่านักงาน
ของ AIG เมือ่มกีารเดนิทาง ใน 
ระหวา่งการทํางานจากทีบ่า้น 
การขาดงานเนือ่งจากเหตฉุุกเฉนิ 
การปกป้องสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงานและ
ผูอ้ืน่ การป้องกนัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอท ี
อปุกรณ์สํานักงาน และทรัพยส์นิอืน่ ๆ 
และการอํานวยความสะดวกใหก้ารสือ่สารกบัทา่นและบคุ
คลตดิตอ่ทีท่า่นกําหนดไวใ้นกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิ 
ผา่นทางชอ่งทางใดก็ตามทีเ่ราพจิารณาแลว้วา่จําเป็นตอ่
การลดความเสีย่งตอ่ทา่นหรอืผูอ้ืน่ (เชน่ 
การตดิตอ่ทา่นโดยใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่สว่นตัวของ
ทา่น โดยการโทรหรอืสง่ขอ้ความ SMS) 
 

C. การจดัการและการพฒันาปรบัปรงุธุรกจิแ
ละการปฏบิตักิารของเรา การปฏบัิตกิารและการจัดการระบบไอทแีละระบบการสือ่

สาร การจัดการการพฒันาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
การพัฒนาปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
การจัดการและการดแูลความปลอดภัยใหส้ถานประกอบ
การของบรษัิทและสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ 
การจัดสรรสนิทรัพยแ์ละทรัพยากรบคุคลของบรษัิท 
การวางแผนเชงิกลยทุธ ์ การจัดการโครงการ 
ความตอ่เนือ่งของธรุกจิ 
การรวบรวมเสน้ทางการตรวจสอบและเครือ่งมอืการรายง
านอืน่ ๆ 
การจัดทําบันทกึขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมทางธรุกจิ 
การจัดทํางบประมาณ 
การจัดการทางการเงนิและการรายงาน การสือ่สาร 
การจัดการการควบรวมกจิการ การซือ้กจิการ 
การขายกจิการ การปรับโครงสรา้งองคก์ร 
หรอืการเลกิกจิการ และการรวมกจิการกบัผูซ้ ือ้ 

 

D. การปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั 
และนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัภิายใน 

การปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ ๆ เชน่ 
ภาษีเงนิไดแ้ละการลดหยอ่น 
ภาระผกูพันดา้นการเก็บรักษาบันทกึและการรายงาน 
การดําเนนิการตรวจสอบประวัต ิ (ตามรายละเอยีดในสว่น 
A (การจัดการและการบรหิารบคุลากร) ขา้งตน้) 
การดําเนนิการตรวจสอบตดิตาม 
การปฏบัิตติามการตรวจสอบของรัฐบาลและคํารอ้งขออืน่ 
ๆ จากรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ 
การปฏบัิตติามแนวทางทีอ่อกโดยหน่วยงานกํากบัดแูลข
องเรา และการตอบสนองตอ่กระบวนการทางกฎหมาย 
เชน่ หมายศาล 
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E. การปกป้องสทิธติามกฎหมาย การใชส้ทิธแิละการเยยีวยาตามกฎหมาย การสูค้ด ี
และการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืการเรยีกรอ้งภายในใด 
ๆ การดําเนนิการสบืสวน 
และการบังคับใชน้โยบายและระเบยีบวธิปีฏบัิตภิายใน 

 

F. การตรวจควบคมุผูป้ฏบิตังิานและระบบ การตรวจควบคมุ 
รวมถงึการเฝ้าตดิตามอยา่งเป็นระบบเป็นประจํา 
การตดิตาม การวเิคราะห ์ การสงัเกตการณ์ 
และ/หรอืการตรวจทานบคุคล 
ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมกีารปฏบัิตติามนโยบาย
ภายใน กฎหมาย 
และการป้องกันการฉอ้โกงและอาชญากรรม 
รวมถงึการตรวจควบคมุเกีย่วกบั (1) 
การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละวาจา รวมถงึโทรศัพท ์
อเีมล การสง่ขอ้ความโตต้อบ 
และขอ้ความอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ (2) 
การใชแ้ละการเขา้ถงึระบบสารสนเทศและเทคโนโลยทีี ่
AIG จัดเตรยีมไวใ้ห ้
รวมถงึการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและกจิกรรมบนอนิเทอรเ์น็ต 
ฮารด์แวรด์า้นไอทแีละเนือ้หาของซอฟตแ์วร ์
และทรัพยากรอืน่ ๆ ของบรษัิท และ (3) 
สถานประกอบการของ AIG 
รวมถงึระบบโทรทัศนว์งจรปิดและบันทกึการเขา้อาคาร 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารและเหตุ
ผลที ่ AIG ตรวจควบคมุบคุคล 
โปรดดปูระกาศแจง้เรือ่งการตรวจควบคมุท่ัวโลกของ 
AIG 

 

G. การบรหิารจดัการเงนิบํานาญและการเกษี
ยณอาย ุ(ตามความเกีย่วขอ้ง) ผูไ้ดร้ับมอบหมายใหจ้ัดการดแูลแผนเงนิบํานาญของ 

AIG 
หรอืผูไ้ดร้ับมอบหมายใหจ้ัดการดแูลแผนเงนิออมสําหรับ
การเกษียณอายขุอง AIG (เรยีกรวมกนัวา่ 
ผูไ้ดร้ับมอบหมายใหจ้ัดการดแูล) ทีท่า่นเป็นสมาชกิอยู ่
(หากม)ี 
จะดําเนนิการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
เพือ่การบรหิารและจัดการแผนตา่ง ๆ 
(ตามความเกีย่วขอ้ง) 
เพือ่ทําการตัดสนิใจเกีย่วกบัแผนเงนิบํานาญ (เชน่ 
เพือ่ดําเนนิการตามคําขอในการโอน 
หรอืเพือ่ตัดสนิใจเกีย่วกบัการจา่ยสทิธปิระโยชน)์ 
และเพือ่ปฏบัิตหินา้ทีข่องผูไ้ดร้ับมอบหมายใหจ้ัดการดแู
ลผลประโยชน ์

 

 
AIG จะไมป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ใดทีไ่มส่อดคลอ้งกบัทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศแจง้ฉบับนี ้
เวน้แตจ่ะเป็นไปตามขอ้กําหนดหรอืไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย ไดร้บัอนุญาตจากทา่น 
หรอืเป็นไปเพือ่ประโยชนสํ์าคัญตอ่ชวีติของทา่น (เชน่ ในกรณีของเหตฉุุกเฉนิทางการแพทย)์    

https://contact.aig.net/glb/glcr/comp/Documents/AIG%20Global%20Monitoring%20Notice.pdf
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5. เราแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลกบัใคร 

ในบางครัง้ เราตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่กลุม่บรษัิท AIG และบคุคลอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอืของเรา 
เพือ่วัตถปุระสงคด์ังทีร่ะบไุวข้า้งตน้  เราไดจ้ัดทํารายการหมวดหมูข่องบคุคลตา่ง ๆ 
ทีเ่ราตอ้งแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหไ้วท้ีด่า้นลา่งนี ้ 
 

ประเภทของผูร้บัขอ้มลู ตวัอยา่ง 

บรษิทัในเครอื AIG และแผนกงานตา่ง ๆ  นโยบายกําหนดใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลภายใน AIG 
จะตอ้งจํากดัอยูเ่ฉพาะผูท้ีม่คีวามจําเป็นตอ้งทราบขอ้มลูเพือ่วั
ตถปุระสงคด์ังทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้เทา่นัน้ 
และอาจจะรวมถงึผูจ้ัดการของทา่นและผูร้ับมอบหมายของพว
กเขา บคุลากรในฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายไอท ี
ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ ฝ่ายกฎหมาย 
ฝ่ายการเงนิและการบัญช ีและฝ่ายการตรวจสอบภายใน   

พนักงานและผูป้ฏบัิตงิานทีไ่มใ่ชพ่นักงานทกุคนภายใน AIG 
จะมสีทิธิเ์ขา้ถงึชือ่ของทา่น ตําแหน่ง และ (1) 
ขอ้มลูตดิตอ่ทางธรุกจิ เชน่ หมายเลขโทรศัพทข์องทีทํ่างาน 
ทีอ่ยูท่างไปรษณียข์องทีทํ่างาน และทีอ่ยูอ่เีมลของทีทํ่างาน 
และ (2) ขอ้มลูตดิตอ่สว่นบคุคล เชน่ 
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ทีอ่ยูท่างไปรษณียข์องทีบ่า้น 
และทีอ่ยูอ่เีมลของทีบ่า้น 
ภายใตข้อบเขตทีท่า่นไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วไวโ้ดยทั่วไป 
(เชน่ ผา่นสารบบขององคก์ร)  

ผูใ้หค้าํปรกึษาดา้นวชิาชพี ผูทํ้าบัญช ี ผูส้อบบัญช ี
นักคณติศาสตรป์ระกนัภัยและผูใ้หบ้รกิารจัดการดา้นประกนัภัย 
ทนายความ ผูร้บัทําประกนัภัย นายธนาคาร 
ผูด้แูลหรอืผูจ้ดัการแผนกองทนุสํารองเลีย้งชพี 
และผูใ้หคํ้าปรกึษาดา้นวชิาชพีอืน่ ๆ นอกองคก์ร 
ทีอ่ยูใ่นทกุประเทศที ่ AIG 
ดําเนนิธรุกจิอยูห่รอืตอ้งการเขา้ไปประกอบกจิการ 

ผูใ้หบ้รกิาร บรษัิททีจ่ัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหแ้ก ่ AIG เชน่ 
ผูใ้หบ้รกิารจา่ยเงนิเดอืน 
ผูใ้หบ้รกิารแผนเงนิบํานาญและสทิธปิระโยชน ์
บรกิารดา้นทรัพยากรบคุคล 
ผูใ้หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบประวัต ิ
(และผูใ้หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบประวัตเิหลา่นัน้อาจแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคลกลับไปยังบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ เชน่ 
อดตีนายจา้ง สถาบันการศกึษา ฯลฯ) 
การจัดการผลการปฏบัิตงิาน การฝึกอบรม 
การจัดการคา่ใชจ้า่ย 
ซพัพลายเออรแ์ละการสนับสนุนระบบไอท ี
การป้องกนัการฉอ้โกงและหน่วยงานทีค่ลา้ยกนั 
บคุคลทีส่ามทีช่ว่ยเหลอืในโปรแกรมการจา่ยคา่ตอบแทนทีไ่ม่
ใชต่ัวเงนิ บรษัิทบัตรเครดติ 
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ผูป้ระกอบเวชปฏบัิตดิา้นการแพทยห์รอืสขุภาพ 
องคก์รและสมาคมการคา้ และผูใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ  

ลกูคา้ของเรา บรษัิททีเ่รามอบหรอืเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารให ้

การประกนัภยัและผูเ้สนอขายดา้นการปร
ะกนัภยัและพนัธมติรธุรกจิอืน่ ๆ  

ผูร้ับทําประกันภัย ผูร้ับทําประกันภัยตอ่ 
นายหนา้ประกันภัยและนายหนา้ประกนัภัยตอ่ คนกลางอืน่ ๆ 
และตัวแทน ผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมาย ผูจ้ดัจําหน่าย 
พันธมติรการตลาดทีใ่กลช้ดิ และสถาบันการเงนิ 
บรษัิทหลักทรัพย ์และพันธมติรธรุกจิอืน่ ๆ  

หนว่ยงานสาธารณะและหนว่ยงานของรฐั องคก์รทีก่ํากบัดแูลหรอืมอํีานาจควบคมุ AIG เชน่ 
หน่วยงานกํากบัดแูลกฎระเบยีบ หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย 
องคก์รสาธารณะ และองคก์รตลุาการ 

บคุคลทีส่ามอืน่ ๆ  สําหรับการปรับโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมกจิการ การขาย 
การกอ่ตัง้กจิการรว่มคา้ การโอนมอบสทิธิ ์
การถา่ยโอนหรอืการจําหน่ายธรุกจิ สนิทรัพย ์หรอืหุน้ของ AIG 
ไมว่า่ทีไ่ดเ้สนอขึน้หรอืทีเ่กดิขึน้จรงิ 
และไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 
(รวมถงึในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลม้ละลายหรอืการดําเนนิคดี
ใด ๆ ทีค่ลา้ยกนั) 
หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใดทีท่า่นอนุญาตใหเ้ราแบง่ปันขอ้มลูสว่น
บคุคลของทา่น 

 

6. เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นทีใ่ด 

เนือ่งจากลักษณะโดยทั่วไปของกจิกรรมทางธรุกจิของเรา เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีร่ะบไุวข้า้งตน้ (ดหูัวขอ้ 
‘เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งไรและเพราะเหตใุด’ จากดา้นบน) 
เราอาจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปใหบ้คุคลอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศทีท่า่นอยูอ่าศัย 
ซึง่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูทีต่า่งออกไปจากประเทศทีท่า่นอยูอ่าศัย รวมถงึสหรัฐอเมรกิา 
สหราชอาณาจักร อนิเดยี มาเลเซยี และฟิลปิปินส ์  เมือ่ทําการโอนขอ้มลูดังกลา่ว 
เราจะใชข้ัน้ตอนทีอ่อกแบบมาเพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจะไดร้ับการคุม้ครองและโอนอยา่งเ
หมาะสมตามขอ้กําหนดของกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู รวมถงึการใชก้ลไกทีเ่หมาะสมในการโอนขอ้มลู 
(เชน่ ขอ้กําหนดในสญัญา)  สําหรับรายชือ่บรษัิททีอ่าจจะรว่มกนัประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
โปรดดรูายชือ่บรษัิทหลักทีป่ฏบัิตกิารและบรษัิทยอ่ยของผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนไวไ้ดจ้าก 10-K ของเรา 
สําหรับรายชือ่บรษัิทในเครอืของ AIG ทีเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลู โปรดดทูี ่www.aig.com/datacontrollers  American 
International Group, Inc. จะยังคงรับผดิชอบตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัทา่นทีม่กีารโอนและใชร้ว่มกนั 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการโอนเหลา่นี ้โปรดตดิตอ่เราโดยใชร้ายละเอยีดดา้นลา่ง (ดหูัวขอ้ที ่12 
ดา้นลา่ง ‘วธิกีารตดิตอ่เรา’) 
 
7. ฐานทางกฎหมายหรอืเหตผุลรองรบัสําหรบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

AIG จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเฉพาะเมือ่มเีหตผุลรองรบัทีเ่หมาะสมในทางกฎหมาย 
และเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ใด ๆ ทีม่ภีายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับ  ดว้ยเหตนุี ้AIG และบคุคลทีส่ามใด ๆ 
ทีก่ระทําการในนามของ AIG จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายใตส้ถานการณ์ดังตอ่ไปนี:้ 

http://www.aig.com/datacontrollers
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• หากมคีวามจําเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา 
(เป็นไปตามขอ้จํากดัทีบั่ญญัตไิวโ้ดยกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ) 

• เพือ่ดําเนนิการหรอืปฏบัิตติามสญัญาทีทํ่ากบัทา่น 

• เพือ่ใชแ้ละปกป้องสทิธติามกฎหมายของเรา 

• เพือ่ปฏบัิตติามภาระผกูพันทางกฎหมายของเรา 

• ตามทีอ่าจจะไดร้ับอนุญาตภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับ 
และตามขอบเขตทีไ่มอ่าจอาศัยฐานทางกฎหมายอืน่ได ้
การประมวลผลจะดําเนนิการโดยความยนิยอมของทา่น 

8. เราดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลใหป้ลอดภยัและรกัษาความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลูดว้ยวธิใี
ด 

AIG จะใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 
โดยจะสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับดา้นความเป็นสว่นตัวและการรักษาความปลอดภัยสําหรับขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้ง  เราใชม้าตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสมในเชงิเทคนคิ กายภาพ กฎหมาย และองคก์ร 
ซึง่สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู เพือ่ดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลใหป้ลอดภัย  

เมือ่ AIG วา่จา้งบคุคลทีส่าม (รวมถงึผูใ้หบ้รกิาร) 
เพือ่เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยประการอืน่ในนามของเรา 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งผา่นการตรวจสอบมาตรการดา้นการรกัษาความปลอดภัยของพวกเขา 
และทําขอ้ตกลงทีก่ําหนดใหม้กีารใชม้าตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องความลับและความปลอด
ภัยของขอ้มลูสว่นบคุคล 

AIG จะดําเนนิการตามขัน้ตอนทีส่มเหตสุมผล 
ซึง่ออกแบบมาเพือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กูประมวลผลจะเชือ่ถอืไดต้ามเจตนาการใชง้าน 
และมคีวามถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ สําหรับการดําเนนิการตามวัตถปุระสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นประกาศแจง้ฉบับนี้ 

9. ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูอ้ ืน่ทีท่า่นมอบใหเ้รา 

หากทา่นมอบขอ้มลูสว่นบคุคลของผูอ้ืน่ใหเ้รา เราจะประมวลผลขอ้มลูดังกลา่วตามประกาศแจง้ฉบับนี้ 
 
กอ่นมอบขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูอ้ืน่ใหเ้รา ทา่นตอ้ง (เวน้แตเ่ราจะตกลงไวเ้ป็นอืน่) (ก) 
แจง้บคุคลดังกลา่วเกีย่วกบัเนือ้หาของประกาศแจง้ฉบับนีแ้ละประกาศแจง้เรือ่งความเป็นสว่นตัวอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งข
อง AIG ทีท่า่นไดร้ับมา และ (ข) ขออนุญาตจากบคุคลเหลา่นัน้ (เมือ่เป็นไปได)้ 
ในการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของพวกเขากบัเรา ตามประกาศแจง้ฉบับนี้และประกาศแจง้เรือ่งความเป็นสว่นตัวอืน่ 
ๆ ทีใ่ชบั้งคับ 

10. สทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

รายละเอยีดดา้นลา่งนีค้อืสรปุขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธดิา้นการคุม้ครองขอ้มลูทีท่า่นพงึไดร้ับสําหรับขอ้มลูสว่นบคุคลขอ
งทา่น อยา่งไรก็ตาม สทิธเิหลา่นีจ้ะมผีลใชไ้ดใ้นบางเขตอํานาจทางกฎหมาย/สถานการณ์เทา่นัน้ 
และจะเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายบางประการ 
 
หากทา่นประสงคจ์ะใชส้ทิธขิองทา่น โปรดตดิตอ่เราตามรายละเอยีดดา้นลา่ง (ดหูัวขอ้ที ่12 ดา้นลา่ง 
‘วธิกีารตดิตอ่เรา’) 
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สทิธ ิ คาํอธบิาย 

สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล  สทิธใินการรับสําเนาขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บไวเ้กีย่วกบัทา่
น และขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ราใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล  สทิธใินการขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บไวเ้กีย่ว
กบัทา่น หากขอ้มลูไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

 

สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบคุคล สทิธนิีใ้นบางครัง้จะเรยีกวา่ ‘สทิธทิีจ่ะถกูลมื’ 
นีค่อืสทิธใินการรอ้งขอใหล้บหรอืถอดขอ้มลูสว่นบคุคลของท่
านออกจากระบบและบันทกึของเรา อยา่งไรก็ตาม 
สทิธนิีจ้ะมผีลใชไ้ดเ้ฉพาะในบางสถานการณ์เทา่นัน้  
 

สทิธใินการระงับการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคล 

 

สทิธใินการรอ้งขอใหเ้ราระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่
น สทิธนิีจ้ะมผีลใชไ้ดเ้ฉพาะในบางสถานการณ์เทา่นัน้ 

ถงึแมเ้ราจะระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
เราจะยังคงไดร้ับอนุญาตใหจ้ัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
ไว ้
แตก่ารใชง้านขอ้มลูนีใ้นลักษณะอืน่ใดขณะทีเ่รากําลังระงับก
ารดําเนนิการนัน้ จะตอ้งขอความยนิยอมจากทา่น 
โดยจะเป็นไปตามขอ้ยกเวน้บางประการทีม่ ี 

สทิธใินขอ้มลูเกีย่วกบัโอกาสความเป็นไปไ
ดข้องการปฏเิสธหรอืเพกิถอนความยนิยอม 
และผลสบืเนื่องของการปฏเิสธหรอืการเพิ
กถอนดังกลา่ว 

ในกรณีทีเ่ราอาศัยความยนิยอมจากทา่นในการประมวลผลข ้
อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
ทา่นมสีทิธไิดร้ับขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกปฏเิสธหรอืเพกิถอน
ความยนิยอมของทา่น  

 
สทิธใินการรอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานการคุม้คร
องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

หากทา่นคดิวา่เราไดป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใน
ลักษณะทีไ่มเ่ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูห
รอืกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ 
ทา่นสามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลดา้นกา
รคุม้ครองขอ้มลูได ้
ไมว่า่ในสถานทีท่ีเ่กดิการละเมดิตามขอ้กลา่วหา 
หรอืในถิน่ทีท่า่นปฏบัิตงิานหรอืพักอาศัยอยู ่

สทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัดสนิใจโดยใชก้ระ
บวนการอัตโนมัตแิละการโปรไฟลิง่ 

 

สทิธใินการไมย่นิยอมตอ่การตัดสนิใจทีอ่าศัยการประมวลผล
แบบอัตโนมัตแิตเ่พยีงอยา่งเดยีว 
(ไมม่มีนุษยเ์ขา้มาเกีย่วขอ้งในกระบวนการ) 
ซึง่การตัดสนิใจดังกลา่วสง่ผลในทางกฎหมายหรอืสง่ผลกระ
ทบทีม่นัียสําคัญตอ่ทา่น 

อยา่งไรก็ตาม 
สทิธนิีจ้ะมผีลใชไ้ดเ้ฉพาะในบางสถานการณ์เทา่นัน้ 
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11. เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวน้านแคไ่หน 

เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวต้ราบเทา่ทีม่คีวามจําเป็นตามเหตผุลทีเ่ราแจง้เกีย่วกบัการรวบรวมและการเก็
บรักษาขอ้มลู  โปรดดหูัวขอ้เกีย่วกบัทรัพยากรบคุคลของตารางการเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูของ AIG 
สําหรับประเทศของทา่น 
หากตอ้งการทราบขอ้มลูเกีย่วกบัระยะเวลาการเก็บขอ้มลูทีบั่งคับใชก้บับันทกึขอ้มลูดา้นทรัพยากรบคุคลของ AIG 
ตารางการเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูทั่วโลกของ AIG จะเขา้ถงึไดผ้า่นทางระบบอนิทราเน็ตของ AIG ทีน่ี่  
หากเป็นไปได ้
ผูไ้ดร้ับมอบหมายใหจ้ัดการดแูลแผนเงนิบํานาญจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวต้ลอดระยะเวลาทีท่า่นเป็นสมา
ชกิของแผนเงนิบํานาญ และอกีระยะเวลาหนึง่หลังจากนัน้จนกวา่ภาระรับผดิชอบทัง้หมด 
รวมถงึภาระรบัผดิชอบทีม่ตีอ่ผูท้ีถ่งึแกก่รรมนัน้ไดส้ ิน้สดุลงในแผน โดยจะเป็นไปตามขอ้กําหนดเพิม่เตมิใด ๆ ทีม่ ี
ดังทีผู่ก้ํากบัควบคมุเงนิบํานาญพจิารณาแลว้วา่จําเป็น  
โปรดทราบวา่ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มลูอาจขยายออกไปได ้ หากมกีารฟ้องรอ้ง การสบืสวน 
หรอืการดําเนนิคดทีีค่ลา้ยกนั 

12. วธิกีารตดิตอ่เรา 

หากตอ้งการตดิตอ่เรา 
โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคลในทอ้งถิน่ของทา่นหรอืบรกิารรว่มดา้นทรัพยากรบคุคลไดท้ี ่
HRSharedServices@aig.com นอกจากนี ้
ทา่นยังสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล/ความเป็นสว่นตัว/ขอ้มลู (“DPO”) 
สําหรับประเทศของทา่นไดเ้ชน่กนั หากมกีารแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีไ่ว ้รายละเอยีดการตดิตอ่สามารถดไูดจ้ากทีน่ี ่
หากไมม่รีายชือ่ DPO สําหรับประเทศของทา่น โปรดตดิตอ่ฝ่ายกํากบัดแูลความเป็นสว่นตัวไดท้ี ่
PrivacyGovernance@aig.com. 

13. การปรบัปรงุคร ัง้ลา่สดุของประกาศแจง้ฉบบันีแ้ละวธิกีารแจง้เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่
ะเกดิขึน้ในอนาคต 

ประกาศแจง้ฉบับนีไ้ดร้ับการปรับปรงุครัง้ลา่สดุเมือ่วันที ่25 มถินุายน 2021 

เรามกีารทบทวนประกาศแจง้นีอ้ยา่งสมํา่เสมอ 
และเราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมทางธรุกจิของเรา ขอ้กําหนดทางกฎหมาย 
รวมถงึลักษณะทีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้กุเมือ่  
เราจะแสดงขอ้มลูการปรับปรงุไวบ้นระบบอนิทราเน็ตของเรา เพือ่แจง้ใหท้า่นทราบถงึการปรับปรงุ 
และเมือ่เหมาะสม เราจะแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงใด ๆ ตามสมควร   

https://contact.aig.net/glb/glcr/comp/rim/Pages/records-retention-schedule.aspx
mailto:HRSharedServices@aig.com
https://contact.aig.net/glb/glcr/gdl/Documents/Data%20Protection-Privacy-Information%20Officer%20Country-Contact.pdf
mailto:PrivacyGovernance@aig.com
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