หนังสือขอความยิ นยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล: _____________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง: _______________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสรรหาและ/หรือการว่าจ้างพนักงาน โดยธนาคารจะดาเนินการด้วย
มาตรการทีเ่ ข้มงวดในการรักษาความลับ และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย
หนังสือขอความยินยอมนี้ใช้กบั บุคคลที่เข้าทาหรือจะเข้าทาสัญญาจ้างงานกับธนาคาร (ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน
ประเภทที่ทางานไม่เต็มเวลา หรือทางานเต็มเวลา และรวมถึงพนักงานปั จจุบนั ด้วย) หรือในฐานะนักศึกษาฝึ กงาน
(ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “พนักงาน”) รวมถึงบุคคลที่สมัครเข้าทางานกับ ธนาคาร (“ผู้สมัครงาน”) ทัง้ นี้ การอ้างอิง
ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับ “การจ้างงาน” ให้ใช้รวมถึงสัญญาจ้างพนักงานฝึกงานทีอ่ าจจะมีขน้ึ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยเพื่อการสรรหาและ/หรือการว่าจ้างพนักงานนี้
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลทีธ่ นาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยจาก “ประกาศ
ความเป็ น ส่ว นตัว ” ของธนาคารที่ CIMBT PDPA Webform (ส าหรับ ผู้สมัครงาน) และที่ Sync-Up / CONNEX
(สาหรับพนักงาน) /หรือประกาศความเป็ นส่วนตัวทีธ่ นาคารแจ้ง ณ วันทีท่ ่านทาธุรกรรมกับธนาคาร
ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธการยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ดา้ นล่างนี้ ทัง้ นี้ โปรดพิจารณาประกาศความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับ กรณีทท่ี ่านไม่สามารถให้
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคารได้
ความยิ นยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติค้มุ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ แนวทาง การตีความ ความเห็นทางกฎหมาย และการ
แก้ไขเพิ่ มเติ มที่อาจออกโดยหน่ วยงานที่ มีอานาจเป็ นครัง้ คราวภายใต้พระราชบัญญัตินี้ (“พระราชบัญญัติฯ”)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาและการว่าจ้างพนักงานของธนาคาร:
1.

เพื่อตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่า ท่านได้รบั อนุ ญาตให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งทีไ่ ด้
ตกลงกัน และเพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อประโยชน์ของท่านในกรณีทท่ี า่ นได้รบั สิทธิตามที่
กาหนด เช่น การประกันตัวในการขอปล่อยตัวเป็ นการชัวคราว
่
□ ยินยอม (Consent)

2.

□ ไม่ยนิ ยอม (Decline)

เพื่อตรวจสอบประวัติสุขภาพของท่าน เพื่อ ทาการประเมินว่าท่านมีความเหมาะสมกับตาแหน่ งงานปั จจุบนั
หรือในอนาคตของธนาคารหรือ ไม่ และเพื่อการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่านในกรณีท่ที ่าน
ได้รบั เข้าทางาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ
□ ยินยอม (Consent)
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เพื่อพิสูจน์ และระบุตวั ตนของท่านในกรณีท่เี อกสารระบุตัวตน (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ
สาเนาเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่ วยงานราชการ) มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามละเอียดอ่อนของท่าน เช่น
ศาสนา หรือ เชื้อ ชาติป รากฎอยู่ และเพื่อ ใช้ข้อมูลนัน้ ในการจัด สวัสดิการหรือ เงื่อ นไขการท างานอันอาจ
เกีย่ วข้องกับความเชื่อทางศาสนาหรือเชือ้ ชาติของท่าน เช่น การลาทางศาสนาหรือตามประเพณีทอ้ งถิน่

3.

□ ยินยอม (Consent)

□ ไม่ยนิ ยอม (Decline)

เพื่อใช้ขอ้ มูลอ้างอิงประวัตกิ ารทางาน ผลงาน ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่
อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว
อื่นใดทีธ่ นาคารได้รบั จากบุคคลอ้างอิง (referee) ทีท่ ่านได้ให้ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณารับบุคคลเข้าทางาน
กับธนาคาร

4.

□ ยินยอม (Consent)

□ ไม่ยนิ ยอม (Decline)

ในกรณีทท่ี ่านไม่ให้ความยินยอมแก่ธนาคาร ธนาคารอาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีธ่ นาคารมีต่อท่าน
หรือตามทีธ่ นาคารวางแผนว่าจะเข้าทาสัญญากับท่านได้ (เช่น เพื่อดาเนินการเกีย่ วกับการสมัครงานของท่าน) ใน
กรณีดงั กล่าว ธนาคารอาจปฏิเสธการดาเนินการเกีย่ วกับการสมัครงานของท่าน หรือ ปฏิเสธทีจ่ ะว่าจ้างท่านต่อใน
ฐานะนักศึกษาฝึ กงาน หรือพนักงานของธนาคาร หรือไม่สามารถบริหารและ/หรือจัดการวัตถุประสงค์ในการขอ
หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น และท่านและ/หรือสมาชิกในครอบครัวของท่านอาจไม่ได้รบั ผลประโยชน์
สวัสดิการในด้านประกันสุขภาพ สภาพการทางานทีเ่ หมาะสมซึง่ อาจเกีย่ วข้องกับความเชื่อของท่านตามทีท่ ่านร้อง
ขอ และ/หรือการเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่งงานอันเนื่องมาจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านใน
การพิจารณาได้ แต่ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีเช่นว่านัน้ ในขณะทีธ่ นาคารดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน
ประกาศความเป็ นส่วนตัว
ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็ นส่วนตัวของธนาคารแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสทิ ธิ
ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้
ในหนังสือฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้กบั ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการถอนความยินยอมเช่นว่านัน้ ได้



ติดต่อธนาคารที่ เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล / สรรหาบุคลากร/ปฏิบตั กิ ารงานทรัพยากรบุคคล หรือ
เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo@cimbthai.com หรือ
 ติดต่อตัวแทนพนักงานทรัพยากรบุคคลที่ hr.recruitment@cimbthai.com / hris&service@cimbthai.com

ลงลายมือชื่อ : _____________________________
ชื่อ-นามสกุล : _____________________________
วันที่ : ___________________________________
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