คำถำมที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย (Personal Data
Protection Act)
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) หรือ “พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล” ของประเทศไทยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2565
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีม้ ีขนึ ้ เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลที่ติดต่อธนาคาร และลูกค้า หรือ
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ซึง่ ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะให้สทิ ธิในการกากับข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ซึง่ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบนั ดังนัน้ ทุกองค์กรในประเทศไทยจึงต้องปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ องค์กรที่เก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ ะถูกเรียกว่า “ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มุง่ มั่นที่จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ม่นั ใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย เป็ นไปตามมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลทัง้ ระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค โดยธนาคารจัดให้มี “ประกาศความเป็ นส่วนตัว” ที่ประกาศบนเวบไซต์ของธนาคาร www.cimbthai.com ซึง่
ประกาศดังกล่าวอธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ธนาคารได้รบั ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ช่องทางออนไลน์ อย่างแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือช่องทางอื่นๆ เช่น การติดต่อผ่านสาขา หรือการ
ติดต่อของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์ และสือ่ Social Media ต่างๆ ที่ธนาคารจัดให้มี เป็ นต้น

เหตุใดจึงต้องมี พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
เพื่อปกป้องและคุม้ ครองสิทธิให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จะนาข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใช้ ซึง่ รวมถึงสิทธิในการเลือกทีจ่ ะให้หรือไม่ให้ความยินยอม ตลอดจนกาหนดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะอนุญาต
ให้หน่วยงานนัน้ ๆ จัดเก็บรวบรวมหรือใช้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
การประมวลผลข้อมูล คือการใช้ขอ้ มูลใด ๆ (หมายรวมถึงการเก็บรวบรวม, การบันทึก, การจัดเก็บ , การจัดเตรียม, การ
เปลีย่ นแปลง , การพิจารณา, การใช้, การจากัดการใช้, การยกเลิก รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูล) ที่เกิดจากการสือ่ สาร, การ
หารือ, การเชื่อมต่อระหว่างกันและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน
ทัง้ นี ้ โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะประมวลผลข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อตามข้อกาหนดและเงื่อนไขทีต่ กลงกับ
ธนาคาร หรือตามความยินยอมทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร นอกจากนี ้ อาจเป็ นการใช้ขอ้ มูลที่ธนาคารต้องดาเนินการตามกฎหมาย
ของประเทศในกรณีอื่นๆ เช่น คาสั่งจากศาล หรือหน่วยงานกากับอื่นๆ เป็ นต้น

สิทธิของลูกค้ำในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารได้รบั การปกป้องตามข้อกาหนดของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ลูกค้ามีสทิ ธิ
ที่จะแจ้งต่อธนาคารซึง่ อยูใ่ นฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ดาเนินการตามสิทธิตา่ งๆ ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล โดยตัวอย่างของสิทธิตา่ งๆ มีดงั นี ้


สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) และสิทธิในกำรเคลือ่ นย้ำยข้อมูล (Right to
data Portability)
ลูกค้าของธนาคารสามารถใช้สทิ ธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิในการเคลือ่ นย้ายข้อมูล เช่น ต้องการ
ตรวจสอบข้อมูลจาเพาะเกี่ยวกับบัญชี ได้ผา่ นช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
อย่างไรก็ตาม กรณีนมี ้ ิได้หมายรวมถึงการสอบถามข้อมูล หรือขอให้ธนาคารนาส่งข้อมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับบัญชี
ของลูกค้าที่ลกู ค้าสามารถขอรับเป็ นบริการพืน้ ฐานจากธนาคารได้ เช่น การขอให้นาส่งสาเนาใบแจ้งหนี ้ หรือ
สาเนารายการเดินบัญชียอ้ นหลัง เป็ นต้น



สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Correction)
กรณีนหี ้ มายความถึงลูกค้าของธนาคารสามารถใช้สทิ ธิในการขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้
กับธนาคารได้ในกรณีที่ขอ้ มูลดังกล่าวไม่ถกู ต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็ นปั จจุบนั โดยลูกค้าของธนาคารสามารถ
ติดต่อเพื่อใช้สทิ ธินไี ้ ด้ผา่ นสาขาของธนาคารในวันและเวลาทาการของสาขา (ตรวจสอบเวลาทาการและที่ตงั้
สาขา คลิก https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/locate-us.html ) หรือติดต่อ CIMB Thai
Care Center โดยฝากข้อความไว้ที่ CIMB Thai Bank Facebook – Inbox หรือโทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา
07:00 น. – 20:00 น.

 สิทธิในกำรคัดค้ำน (Right to Object) หรือสิทธิในกำรขอให้มีกำรจำกัดกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิ ดเผย (Right to Restrict of Processing)
ลูกค้าของธนาคารมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้กบั ธนาคารได้
นอกจากนี ้ ท่านยังมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากธนาคาร
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการ
รวบรวมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ (Profiling)
อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่ทา่ นใช้สทิ ธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะทาให้ธนาคารไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างให้กบั
ท่านได้ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมนี ้ ณ จุดที่ทา่ นจัดทา หรือแก้ไขความยินยอม

สาหรับลูกค้ากลุม่ ธุรกิจ หรือลูกค้านิติบคุ คล ที่ตอ้ งการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณา
ติดต่อพนักงานของธนาคารทีด่ แู ลท่านท่าน
กรณีที่ลกู ค้าเป็ นกรรมการ หรือพนักงานผูร้ บั มอบอานาจจากบริษัทที่เป็ นลูกค้านิติบคุ คล หรือผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก กรุณาติดต่อพนักงานผูด้ แู ลบัญชีของท่าน หรือส่งอีเมลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านมาที่ dpo@cimbthai.com
ลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ ตามข้อกาหนดของ พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.cimbthai.com เลือกเมนู “ประกาศความเป็ นส่วนตัว”

ควำมยินยอมประเภทใดบ้ำงที่ลูกค้ำควรให้ควำมยินยอม
ธนาคารจะต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า เพื่อดาเนินการและ/หรืออานวยความสะดวกให้กบั ท่านดังนี ้
 เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทั่วไปและทาการตลาด หรือแจ้งข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธนาคาร
 เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทคูค่ า้ ของธนาคาร เช่น บริษัทประกันภัย บริษัท
จัดการกองทุน เป็ นต้น
 เพื่อตรวจสอบหรือค้นหารายชื่อซึง่ เป็ นขัน้ ตอนที่ธนาคารต้องดาเนินการก่อนเปิ ดบัญชีตา่ งๆ หรือเพือ่
พิจารณาการอนุมตั ิสนิ เชื่อให้กบั ท่าน
 เพื่อนาส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น หรือไปยังต่างประเทศ
 เพื่อใช้ขอ้ มูลคุกกีส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามที่ทา่ นใช้บริการหรือค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลนอื่นๆ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ทัง้ นี ้ ท่านสามารถให้ความยินยอม ผ่านช่องทางต่างๆ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยเลือก
เมนู “การตัง้ ค่า” (Settings) และเลือกรายการ “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data Management) หรือติดต่อ
สาขา หรือ CIMB Thai Care Center

่ .ร.บ.มีผลบังคับใช้ ลูกค้ำต้องทำอย่ำงไรบ้ำง
หลังจำกทีพ
ลูกค้าสามารถใช้บริการหรือทาธุรกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลกู ค้าต้องการทราบข่าวสารหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ธนาคารได้จดั ทาประกาศความเป็ นส่วนตัว (privacy notice) เพื่ออธิบายว่าธนาคารจะมีการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างไรบ้าง โดยขอแนะนาให้ลกู ค้าอ่านและพิจารณาให้ความยินยอมเพิ่มเติมสาหรับธนาคารในการ

จัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือ่ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และการรวบรวมข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ (Profiling)

ลูกค้ำของธนำคำรจำเป็ นต้องให้ควำมยินยอมทุกประเภทหรือไม่
ความยินยอมทุกข้อเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินการและ/หรืออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าของธนาคาร และทาให้
ธนาคารสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ครอบคลุมและตรงความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ อย่างไรก็ตาม
ลูกค้าสามารถเลือกให้ความยินยอมได้ตามความสมัครใจได้

ถ้ำลูกค้ำไม่ให้ควำมยินยอมในกำรเก็บและใช้ข้อมูล จะมีผลกระทบหรือไม่
ธนาคารมีการเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการทางการเงินแก่ลกู ค้า ทัง้ นี ้ ลูกค้าสามารถเลือกให้ความ
ยินยอมตามความสมัครใจได้ แต่โดยทั่วไปธนาคารมีการจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลของลูกค้าตามข้อกาหนด/เงื่อนไข หรือตาม
ความยินยอมที่ให้ไว้ เพื่อส่งมอบบริการต่าง ๆ และอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า ตลอดจนสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์/
บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึน้ รวมถึงเพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย หรือหน่วยงานกากับอื่นๆ

ลูกค้ำธนำคำรสำมำรถปรับปรุ งแก้ไขควำมยินยอมได้อย่ำงไร
ลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถแก้ไขความยินยอมได้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI
Digital Banking โดยเลือกเมนู “การตัง้ ค่า” (Settings) และเลือกรายการ “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data
Management) หรือติดต่อสาขา หรือ CIMB Thai Care Center และท่านสามารถจัดการการใช้งานคุกกีข้ องเว็บไซต์
ธนาคาร โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cimbthai.com และเลือก “ประกาศการเก็บข้อมูลคุกกี”้

ธนำคำรมีกำรดูแลข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงไร
ธนาคารให้ความสาคัญด้านมาตรการและความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็ นอันดับแรก โดยเป็ นไปตาม
มาตรฐานทัง้ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค นอกจากนี ้ ธนาคารยังอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์และการกากับดูแลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธปท. , ก.ล.ต. เป็ นต้น

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้ำง และถ้ำจะใช้สิทธิต้องทำอย่ำงไร
เช่น สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access), สิทธิในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล (Right of correction),
สิทธิคดั ค้านการเก็บใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้กบั ธนาคาร (Right to object) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การ
ใช้สทิ ธิในรายละเอียดบางข้อ อาจทาให้ธนาคารไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างได้ โดยสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมในเบือ้ งต้นได้ที่ www.cimbthai.com “ประกาศความเป็ นส่วนตัว”

