ประกาศความเป็ นส่วนตัว

ฉบับปรับปรุงวันที่ 16 เมษายน 2564
เรียน ผูส้ มัครงาน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัว และพยายาม
มุ่งมันที
่ ่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย โดยที่ท่านได้สมัครงานกับ
ธนาคารซึง่ มีฐานะเป็ น ”ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการ
เก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างและเพื่อวัตถุประสงค์ในขัน้ ตอนการพิจารณาสรรหา
บุคคลากร
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้


ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่ธนาคารเก็บรวบรวม โดยที่ขอ้ มูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่
ธนาคารเกีย่ วกับตัวท่านเอง (“ท่าน”) และข้อมูลทีธ่ นาคารรับทราบผ่านขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากร



ธนาคารใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร



ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง



ทางเลือกทีธ่ นาคารนาเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธกี ารเข้าถึง และดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ น
ปจั จุบนั
 สิทธิทท
่ี ่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนัน้ ปกป้องคุม้ ครองท่านอย่างไร
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บ
รวบรวมนัน้ ขึน้ อยู่กบั แต่ละสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วกับขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากร
ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายดังต่อไปนี้ แต่ไม่จากัดเพียง


ข้อมูลทีไ่ ด้จากท่านโดยตรง จากขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากรของธนาคาร (เช่น แบบฟอร์มสมัครงานผ่านระบบ
ออนไลน์/ระบบออฟไลน์ หรือทางช่องทางอื่น ๆ ของธนาคาร ประวัตยิ ่อ (CVs / resume) ของท่าน เป็ นต้น)



ข้อมูลทีธ่ นาคารได้รบั ในระหว่างขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากรของธนาคารไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบ
ใด ทัง้ นี้ รวมถึงการสัมภาษณ์ต่อหน้า การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือประชุมผ่านทางวิดโี อ



เอกสารระบุตวั ตน เช่น บัตรประจาตัว ประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุ ญาตขับขี่ ใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ
เอกสารอื่นใดทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ เป็ นต้น



ข้อมูลทีธ่ นาคารได้รบั เมื่อท่านใช้ระบบ เครื่องมือ และเว็บไซต์ของธนาคาร



แบบฟอร์มอื่น ๆ ทีท่ ่านกรอกในขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากรของธนาคาร และ/หรือ



การติดต่อกับท่านผ่านการสัมภาษณ์ การประชุม หรือการประเมินผ่านทางอื่น เช่น กล้องวงจรปิ ด อุปกรณ์
บันทึกภาพ เป็ นต้น
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ในบางกรณี ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับท่านจากบุคคลที่สาม หรือแหล่งข้อมูลทีเ่ ปิ ด
สาธารณะ เช่น การอ้างอิงจากนายจ้างเดิมของท่าน (เช่น ระยะเวลาของการจ้างงานทีผ่ ่านมา ประสิทธิภาพในการ
ทางานทีผ่ ่านมา เป็ นต้น) ข้อมูลจากบุคคลทีส่ าม เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็ นต้น ข้อมูลจากผูใ้ ห้บริการ
ตรวจสอบประวัตกิ ารทางาน ข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต และข้อมูลประวัตอิ าชญากรรม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีธ่ นาคารเก็บรวบรวมภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วของมีดงั ต่อไปนี้ แต่ไม่จากัดเพียง
ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวทีป่ รากฏอยู่บนเอกสารที่รฐั ออกให้เพื่อใช้ใน
การยืนยันตัวตน หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปที่ปรากฏในบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนุ ญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ข้อมูลที่ธนาคารได้รบั จากท่านจากคาถาม
ยืนยันตัวตนของธนาคาร (เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลการจดจาใบหน้าและเสียง เป็ นต้น) ภาพถ่าย และภาพจาก
กล้องวงจรปิ ด (CCTV)
 ข้อมูลการติ ดต่ อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (social
media)
 ข้อมูลครอบครัว: ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทัง้ คู่สมรส และบุตร
 ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกีย่ วกับประวัตกิ ารศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการ
จบการศึกษา รวมถึงหลักสูตรเพิม่ เติมอื่น ๆ




ข้อมูลการทางาน: รายละเอียดเกีย่ วกับอาชีพ การเป็ นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้างเดิม
ของท่าน คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวัตกิ ารทางาน



ข้อมูลทางการเงิ น: ข้อมูลเงินเดือนและผลประโยชน์ของผูส้ มัครงาน (เช่น โบนัส และความคุม้ ครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย)



ข้อมูลอื่น ๆ: ข้อมูลทีธ่ นาคารอาจได้รบั จากการสัมภาษณ์



ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive personal data): ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ ฎหมายกาหนด
เป็ นการเฉพาะ ซึง่ รวมถึงข้อมูลของท่านเกีย่ วกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อ มู ล พัน ธุ ก รรม ข้อ มู ล ชีว ภาพ หรือ ข้อ มู ล อื่น ใดซึ่ง กระทบต่ อ ท่ า นในท านองเดีย วกัน ตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด

ในระหว่างขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากร ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลที่มคี วามละเอียดอ่อนของ
ท่านบางประเภท เช่น ข้อมูลประวัตอิ าชญากรรมหรือประวัตสิ ุขภาพของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รบั อนุญาต
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งทีท่ ่านได้สมัคร และเพื่อประเมินว่าท่านมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงานทีท่ ่านได้สมัคร
และเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงาน โดยธนาคารจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ประเภทนี้โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีทก่ี ฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทาได้
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาจเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทธ่ี นาคารมีเหตุผลทีเ่ หมาะสมในการ
ดาเนินการเช่นว่านัน้ ทัง้ นี้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลภายนอกด้วย
ธนาคารจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
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เมื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญาที่ธนาคารทาไว้ หรือจะทากับท่าน (ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา) กล่าวคือ เมื่อธนาคารต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ ากับท่าน หรือก่อนที่
ธนาคารจะเข้าทาสัญญากับท่าน



เมื่อเป็ นหน้าทีต่ ามกฎหมายของธนาคาร (ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย) - กล่าวคือ เมื่อธนาคารมีความจาเป็ นต้อง
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตาม
กฎหมาย



เมื่อเป็ นประโยชน์ อนั ชอบธรรมของธนาคาร (ฐานประโยชน์ อนั ชอบธรรม) – กล่าวคือ เมื่อธนาคารเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของท่ า นเพื่อ ประโยชน์ อ ัน ชอบธรรมของธนาคารตามที่
กฎหมายอนุ ญาต เว้นแต่ประโยชน์อนั ชอบธรรมของธนาคารนัน้ มีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขนั ้ พื้นฐานของ
ท่าน และ/หรือ



เมื่อท่านให้ความยินยอม (ฐานความยินยอม) - กล่าวคือ เมื่อท่านให้ความยินยอมแก่ ธนาคารในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง

พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็ นข้อมูลส่วน
บุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน และให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้มากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป
่ โดย
ธนาคารจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่านเว้น
แต่กฎหมายอนุ ญาตให้ธนาคารทาเช่นนัน้ ได้ ถ้าธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การ
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยจะกระทาเมื่อได้รบั ความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้เท่านัน้
 เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวติ


เพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกีย่ วกับการคุม้ ครองแรงงาน



เพื่อการก่อตัง้ สิทธิ การปฏิบตั ติ าม การใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ/หรือ การยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย

วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของท่ า นดังต่ อ ไปนี้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย และฐานทางกฎหมายทีธ่ นาคารอาจเลือกใช้
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล

กระบวนการสรรหาบุคลากร
 เพื่อดาเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
ของท่าน
 เพื่อระบุตวั ตนของท่าน
 เพื่อ ประเมิน ความสามารถ คุ ณ สมบัติ และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง



ฐานการปฏิบตั ติ ามสัญญา



ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย



ฐานความยินยอม



ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

 เพื่อดาเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ้างอิง (ถ้ามี)
 เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกีย่ วกับกระบวนการสรรหา
บุคลากร และเรื่องอื่น ๆ ทีท่ ่านร้องขอ
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล

 เพื่อ จัด ท าบัน ทึก เกี่ย วกับ กระบวนการว่ า จ้า งของ
ธนาคาร
 เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
 เพื่อตรวจสอบสิทธิของท่านในการทางานในประเทศ
ไทย
 เพื่อ ตรวจสอบประวัติอ าชญากรรมของท่ า นเพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าท่านสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดงั กล่าว
ได้
ในกรณีทธ่ี นาคารจะพิจารณาคัดเลือกท่านให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งใด ๆ หรือไม่ ถือเป็ นการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ว นบุ ค คลธนาคารบนฐานทางกฎหมายว่า ด้ว ยประโยชน์ อ ัน ชอบธรรมของธนาคาร
เนื่องจากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคาร ในการคัดเลือกผูส้ มัครที่
เหมาะสมกับตาแหน่ งนัน้ ๆ ธนาคารจึงจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อทีจ่ ะสามารถตัดสินใจได้ว่า ธนาคารจะว่าจ้างท่านให้ทางานกับธนาคารหรือไม่
การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนของท่าน โดยธนาคารจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนจาก
ผู้สมัครงานทุกคน แต่ธนาคารอาจอาศัยข้อกาหนดทางกฎหมาย หรือความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามละเอียดอ่อนดังกล่าว หรือในกรณีท่ที ่านเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อธนาคารในระหว่าง
ระยะเวลาทีท่ ่าน และธนาคารมีความเกีย่ วข้องกัน
ธนาคารอาจเก็บรวบรวมประวัตยิ ่อและผลสอบใด ๆ ของท่าน เพื่อประเมินว่าท่านมีคุณสมบัตพิ น้ื ฐานเพียงพอ
สาหรับตาแหน่ งนัน้ ๆ หรือไม่ หากท่านมีคุณสมบัตพิ น้ื ฐานตามทีธ่ นาคารกาหนด ธนาคารจะพิจารณาต่อว่าท่าน
เหมาะสมทีจ่ ะเข้ารับการสัมภาษณ์งานหรือไม่ หากธนาคารตัดสินใจเรียกท่านเข้ารับการสัมภาษณ์ ธนาคารจะใช้
ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่ธนาคารในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาว่าจะเสนอตาแหน่ งงานให้กบั ท่านหรือไม่
หากธนาคารตัดสินใจเสนอตาแหน่ งงานให้ท่านแล้ว ธนาคารอาจตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง และ/หรือ ดาเนินการ
ตรวจสอบใด ๆ ก่อนทีจ่ ะยืนยันการแต่งตัง้ หรือว่าจ้างท่านให้เข้าทางานในตาแหน่งนัน้
กรณี ที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคารได้
ในกรณีท่ธี นาคารจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายหรือภายใต้ขอ้ กาหนดใน
สัญญาระหว่างธนาคารและท่านที่มอี ยู่ หรือที่กาลังจะมีในอนาคต และท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่
ธนาคาร ธนาคารอาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีธ่ นาคารมีต่อท่าน หรือตามทีธ่ นาคารวางแผนว่าจะเข้า
ทาสัญญากับท่านได้ (เช่น เพื่อดาเนินการเกีย่ วกับการสมัครงานของท่าน) ในกรณีดงั กล่าว ธนาคารอาจปฏิเสธ
การดาเนินการเกีย่ วกับการสมัครงานของท่าน แต่ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีเช่นว่านัน้ ในขณะทีธ่ นาคาร
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการภายในให้กบั บุคคลดังต่อไปนี้


พนักงานของธนาคารทีม่ หี น้าทีด่ แู ลจัดการการสมัครงานของท่าน หรือตัวแทนของพนักงานดังกล่าว



พนั ก งานที่มีห น้ า ที่เ กี่ย วกับ การสรรหาบุ ค ลากร และงานทางด้า นทรัพ ยากรบุ ค คล และ/หรือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ
มอบหมายให้ดาเนินในกระบวนการสรรหาบุคลากร (เช่น กระบวนการสรรหาบุคลากร การประเมิน การ
ตรวจสอบก่อนเข้ารับทางาน เป็ นต้น)



พนักงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการสรรหาบุคลากร และงานทางด้านทรัพยากรบุคคล และ/หรือ ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
ให้ดาเนินในกระบวนการการสรรหาบุคลากรทีจ่ ะประเมิน และพิจารณาเรียกสัมภาษณ์



พนักงานทีม่ หี น้าทีก่ ากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบของธนาคารทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบการไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบ นโยบาย และข้อกาหนดในสัญญา



พนักงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลข้อมูลในระบบของธนาคาร และเจ้าของระบบซึง่ บริหารจัดการการเข้าถึงของผูใ้ ช้งาน



พนักงานตรวจสอบของธนาคารซึง่ เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบโดยเฉพาะ



พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานต้อนรับของธนาคารที่ประจาการ และปฏิบตั ิการอยู่ท่สี ถานที่
ทางาน
ธนาคารอาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้



บุคคลอ้างอิงทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของท่าน



บริษทั จัดหางาน



สถาบันการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ นต้น) เพื่อตรวจสอบข้อมูลทีท่ ่านให้ไว้กบั ธนาคาร



ผูใ้ ห้บริการอื่นใดซึง่ ให้บริการในนามของธนาคาร และ/หรือ



บุคคลภายนอกที่ดาเนินการตรวจสอบประวัติในนามของธนาคาร และหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น
ตรวจสอบประวัต,ิ ประวัตอิ าชญากรรม เป็ นต้น)

เว้นแต่ ได้กาหนดไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ ธนาคารจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุ ประสงค์อ่นื
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ หากธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความ
ยิน ยอมจากท่ า นก่ อ นการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ด เผย เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีก ฎหมายอนุ ญ าตให้ธ นาคาร
ดาเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยความยินยอมของท่าน โดยท่านมีสทิ ธิให้ความยินยอมหรือปฏิเสธ การเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ธนาคารจะปฏิบตั ติ ่อข้อมูลทีอ่ ยู่ในความครอบครองของธนาคารซึง่ เกีย่ วข้องกับผูส้ มัครงานในอนาคต ปจั จุบนั
และในอดีตตามประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัด
การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่ างประเทศ และถูกเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ในต่ างประเทศ
รวมทัง้ ประเทศมาเลเซีย
ทัง้ นี้ ประเทศทีร่ บั โอนข้อมูลบางประเทศอาจไม่มมี าตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับ
ประเทศไทย ในกรณีดงั กล่าว ธนาคารจะทาให้มนใจว่
ั ่ า ประเทศดังกล่าวมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ระดับทีเ่ หมาะสม หรือการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจ
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ถูกเปิ ดเผยให้กบั บริษทั อื่น ๆ ในกลุ่มของธนาคารตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน
องค์กร (Binding Corporate Rules - BCRs) หรือสัญญาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ กาหนดให้บริษทั ในกลุ่มของธนาคาร
ทุกบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์หรือข้อกาหนดทีเ่ หมือนกันในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หากท่านต้องการขอรับสาเนา BCRs ท่านสามารถติดต่อธนาคารได้ท่ี dpo@cimbthai.com
ธนาคารอาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ าขึน้ ระหว่างท่านและธนาคารเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทางกฎหมาย ปกป้องคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของ
ธนาคาร อย่างไรก็ตามกฎหมายของบางประเทศอาจกาหนดให้ธนาคาร ต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท
เช่น เปิ ดเผยให้กบั หน่วยงานทางภาษี ในกรณีเช่นว่านัน้ ธนาคาร จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลทีม่ สี ทิ ธิ
เห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านัน้
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นเพื่อ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวเท่านัน้ กล่าวคือ เพื่อการสรรหาบุคลากร เพื่อการจ้างแรงงาน เพื่อเหตุผลทางกฎหมาย หรือเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร และเป็ น
ระยะเวลาอีก 3 ปี นบั จากวันสิน้ สุดกระบวนการสรรหาบุคลากร เว้นแต่กรณีทม่ี เี หตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลทาง
เทคนิครองรับ ธนาคารอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าว โดยหากธนาคารไม่มี
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ สมัครงานแล้ว ธนาคารจะทาลาย ลบ หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ น
ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เพื่อทีข่ อ้ มูลดังกล่าวจะไม่มคี วามเชื่อมโยงถึง
ท่านอีกต่อไป)
5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านจะต้องทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านทีอ่ ยู่ในความครอบครองของธนาคารมีความเป็ นปจั จุบนั สมบูรณ์
และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งธนาคารเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ โดย



ติดต่อตัวแทนพนักงานฝา่ ยทรัพยากรบุคคลที่ hr.recruitment@cimbthai.com หรือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวเองที/่ ผ่านทางระบบ Taleo Recruitment

ธนาคารจะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั เป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั ถูกต้อง และสมบูรณ์
6. สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมีสทิ ธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล โดยธนาคารจะเคารพสิทธิของท่านและจะดาเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านอย่างทันท่วงที
รายละเอียดของสิทธิของท่านเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้


สิ ทธิ ในการขอถอนความยิ นยอม: ในกรณีทธ่ี นาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
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ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากธนาคารมีฐานอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน


สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคาร



สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถกู ต้อง เป็ นปจั จุบนั
และสมบูรณ์ ทัง้ นี้ โปรดอ่านรายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 5. (ความถูกต้องของข้อมูลส่วน
บุคคล)



สิ ทธิ ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิรอ้ งขอให้ธนาคาร ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณีทไ่ี ม่มเี หตุผลอันสมควรให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิ ธิในการขอให้ธนาคารลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้
ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สทิ ธิน้ีจะไม่เป็ นการใช้สทิ ธิเพื่อขอให้ลบข้อมูล
ส่วนบุคคลทัง้ หมด โดยธนาคารจะพิจารณาแต่ละคาขออย่างระมัดระวังตามข้อกาหนดในกฎหมายใด ๆ อัน
เกีย่ วข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน



สิ ทธิ ในการคัดค้าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
ธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยภายใต้ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรมของธนาคาร นอกจากนี้ ท่านยัง
มีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกีย่ วกับการรวบรวมข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ (Profiling)



สิ ทธิ ในการขอให้มีการจากัดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย: ท่านมีสทิ ธิขอให้ธนาคาร ระงับการ
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชัวคราว
่
เช่น เมื่อท่านต้องการให้ธนาคาร แก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้ธนาคาร พิสจู น์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายใน
การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน



สิ ทธิ ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีส่ ามารถใช้
งานโดยทัวไปได้
่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิดงั กล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านส่ง
มอบให้แก่ธนาคาร และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทาโดยอาศัย
ความยินยอมของท่าน หรือในกรณีทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รบั การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันภายใต้สญ
ั ญาได้



สิ ท ธิ ใ นการยื่ น ข้ อ ร้อ งเรี ย น: ท่ า นมีสิท ธิย่ืน ข้อ ร้ อ งเรีย นต่ อ หน่ ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทท่ี ่านเห็นว่า ธนาคาร พนักงานของธนาคาร หรือผูใ้ ห้บริการ
ฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) หรือประกาศอื่น ๆ
ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว

ท่านอาจใช้สทิ ธิใด ๆ ของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อธนาคารผ่านทางช่องทางการติดต่อตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
10. (ช่องทางการติดต่อธนาคาร) ด้านล่าง โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือในการใช้
สิทธิอ่นื ใด) อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคาขอของท่านไม่มมี ลู ซ้าซ้อน หรือมีมาก
เกินความจาเป็ นอย่างชัดเจน ในอีกทางหนึ่ง ธนาคารอาจปฏิเสธทีจ่ ะดาเนินการตามคาขอของท่านในสถานการณ์
เหล่านัน้ ได้
ธนาคารอาจมีความจาเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตวั ตนของท่านและรับรอง
สิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สทิ ธิอ่นื ใด) โดยเป็ นมาตรการความปลอดภัยทีจ่ ะทาให้
ท่านมันใจได้
่
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ ธนาคาร
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อาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคาขอของท่าน เพื่อทีธ่ นาคารจะสามารถดาเนินการตอบกลับได้
อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้
ธนาคารจะใช้ความพยายามในการตอบกลับคาขอทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายทัง้ หมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี
ธนาคารอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคาขอของท่า นมีความซับซ้อน หรือ ท่ า นยื่นค าขอเข้า มาเป็ นจานวน
มากกว่าหนึ่งคาขอ ในกรณีดงั กล่าว ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบและจะแจ้งสถานะของคาขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ
การจัดการกับเรือ่ งร้องเรียน
ท่านสามารถติดต่อธนาคารเพื่อร้องเรียนเกีย่ วกับวิธกี ารทีธ่ นาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ท่ี hr.recruitment@cimbthai.com และธนาคารจะพิจารณาคาขอของท่านโดยเร็วทีส่ ุด ทัง้ นี้
การร้องเรียนต่ อธนาคารนี้ไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่ อเจ้าหน้ าที่รฐั หรือคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลถือเป็ นทรัพย์สนิ ของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเป็ นอย่างยิง่ ธนาคารจะตรวจสอบ และใช้มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยขององค์กร ทัง้ ทางกายภาพ
เชิงเทคนิค และเชิงบริหารที่ทนั สมัยอยู่เสมอเมื่อ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ธนาคารได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมันใจว่
่ าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญ
ู หาย
ถูกทาลายโดยไม่ตงั ้ ใจ ถูกนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ถูกเปิ ดเผย และถูกเข้าถึงโดยบุคคลทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่พนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ของธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารนัน้ ได้รบั การอบรม และฝึ กฝนให้ จดั การกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
ปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั การอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รบั โทษทางวินยั
8. หน้ าที่ของท่าน
ท่านมีหน้าทีต่ รวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านให้ไว้กบั ธนาคารไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของ
ท่าน มีความถูกต้อง และเป็ นปจั จุบนั และมีหน้าทีต่ ้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วทีส่ ุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการ
เปลีย่ นแปลง
เมื่อท่านเข้าทาสัญญากับธนาคารแล้ว ท่านจะมีหน้าทีต่ ามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคาร
เพื่อให้ท่านสามารถใช้สทิ ธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ดงั กล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทาง
กฎหมาย
ท่ า นมีค วามจาเป็ น ที่จะต้อ งส่งมอบข้อ มูลส่วนบุ คคล เช่ น ข้อ มูลการติดต่ อ และข้อ มูลการจ่า ยเงินให้กบั
ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถเข้าทาสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้
ธนาคารไม่สามารถใช้สทิ ธิ และปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่วนตัว
ธนาคารจะตรวจสอบประกาศความเป็ นส่วนตัวอย่างสม่าเสมอ ดังนัน้ ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ จึงอาจมี
การแก้ไขเปลีย่ นแปลง สาหรับการแก้ไขเปลีย่ นแปลงครัง้ ล่าสุดนัน้ สามารถดูได้จากวันทีด่ า้ นบนของประกาศความ
เป็ นส่วนตัวฉบับนี้
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10. ช่องทางการติ ดต่อธนาคาร
ในกรณีทท่ี ่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สทิ ธิใดๆ โปรดติดต่อ
ธนาคาร ที่
 ติดต่อธนาคารที่ เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล / สรรหาบุคลากร หรือ
 เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo@cimbthai.com หรือ
 ติดต่อตัวแทนพนักงานทรัพยากรบุคคลที่ hr.recruitment@cimbthai.com
หมายเหตุ ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564

Internal Use Only

Page 9 of 9

