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ประกาศความเป็นส่วนตวั 

 

ฉบบัปรบัปรงุวนัที ่16 เมษายน 2564 

เรยีน ผูส้มคัรงาน 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ความส าคญักบัความเป็นส่วนตวั และพยายาม
มุ่งมัน่ที่จะคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย โดยที่ท่านได้สมคัรงานกบั
ธนาคารซึง่มฐีานะเป็น ”ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการ
เกบ็รวบรวม การใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในระหว่างและเพื่อวตัถุประสงคใ์นขัน้ตอนการพจิารณาสรรหา
บุคคลากร 

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้อธบิายถงึรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่ธนาคารเกบ็รวบรวม โดยที่ขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงขอ้มูลที่ท่านมอบให้แก่
ธนาคารเกีย่วกบัตวัท่านเอง (“ท่าน”) และขอ้มลูทีธ่นาคารรบัทราบผ่านขัน้ตอนการสรรหาบุคลากร 

 ธนาคารใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านอย่างไร 

 ธนาคารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลใดบา้ง 

 ทางเลอืกทีธ่นาคารน าเสนอใหแ้ก่ท่าน รวมถงึวธิกีารเขา้ถงึ และด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็น
ปจัจุบนั 

 สทิธทิีท่่านมต่ีอขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดแ้ก่อะไรบา้ง และกฎหมายนัน้ปกป้องคุม้ครองท่านอย่างไร 

1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเกบ็
รวบรวมนัน้ ขึน้อยู่กบัแต่ละสถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัขัน้ตอนการสรรหาบุคลากร 

ธนาคารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลายดงัต่อไปนี้ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากท่านโดยตรง จากขัน้ตอนการสรรหาบุคลากรของธนาคาร (เช่น แบบฟอรม์สมคัรงานผ่านระบบ
ออนไลน์/ระบบออฟไลน์ หรอืทางช่องทางอื่น ๆ ของธนาคาร ประวตัยิ่อ (CVs / resume) ของท่าน เป็นตน้) 

 ขอ้มูลทีธ่นาคารไดร้บัในระหว่างขัน้ตอนการสรรหาบุคลากรของธนาคารไม่ว่าขอ้มูลดงักล่าวจะอยู่ในรูปแบบ
ใด ทัง้นี้ รวมถงึการสมัภาษณ์ต่อหน้า การสนทนาทางโทรศพัท ์หรอืประชุมผ่านทางวดิโีอ 

 เอกสารระบุตวัตน เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี ่ใบผ่านเกณฑท์หาร หรอื
เอกสารอื่นใดทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 

 ขอ้มลูทีธ่นาคารไดร้บัเมื่อท่านใชร้ะบบ เครื่องมอื และเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

 แบบฟอรม์อื่น ๆ ทีท่่านกรอกในขัน้ตอนการสรรหาบุคลากรของธนาคาร  และ/หรอื 

 การติดต่อกบัท่านผ่านการสมัภาษณ์ การประชุม หรอืการประเมนิผ่านทางอื่น เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์
บนัทกึภาพ เป็นตน้ 
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ในบางกรณี ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัท่านจากบุคคลที่สาม หรอืแหล่งขอ้มูลทีเ่ปิด
สาธารณะ เช่น การอา้งองิจากนายจา้งเดมิของท่าน (เช่น ระยะเวลาของการจา้งงานทีผ่่านมา ประสทิธภิาพในการ
ท างานทีผ่่านมา เป็นตน้) ขอ้มลูจากบุคคลทีส่าม เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็นตน้ ขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิาร
ตรวจสอบประวตักิารท างาน ขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูเครดติ และขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม 

ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลทีธ่นาคารเกบ็รวบรวมภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วของมดีงัต่อไปนี้ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

 ข้อมูลส่วนตวั: ชื่อ นามสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สถานภาพการสมรส หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลขอื่น ๆ รวมถงึขอ้มูลส่วนตวัทีป่รากฏอยู่บนเอกสารที่รฐัออกใหเ้พื่อใช้ใน
การยืนยนัตัวตน หมายเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี สญัชาติ รูปที่ปรากฏในบตัรประจ าตวัประชาชน หนังสอื
เดนิทาง หรอืใบอนุญาตขบัขี ่ลายมอืชื่อ ขอ้มูลการยนืยนัตวัตน ขอ้มูลที่ธนาคารได้รบัจากท่านจากค าถาม
ยนืยนัตวัตนของธนาคาร (เช่น รหสัผ่าน ขอ้มูลการจดจ าใบหน้าและเสยีง เป็นต้น)  ภาพถ่าย และภาพจาก
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อเีมล์ และรายละเอยีดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชยีลมเีดยี  (social 
media) 

 ข้อมูลครอบครวั: ชื่อ และขอ้มลูการตดิต่อของสมาชกิในครอบครวั รวมทัง้คู่สมรส และบุตร 
 ข้อมูลการศึกษา:  รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตักิารศกึษา ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) หลกัฐานการ

จบการศกึษา รวมถงึหลกัสตูรเพิม่เตมิอื่น ๆ 

 ข้อมูลการท างาน:  รายละเอยีดเกีย่วกบัอาชพี การเป็นสมาชกิองคก์รทางวชิาชพี ความเหน็ของนายจา้งเดมิ
ของท่าน คุณสมบตั ิทกัษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวตักิารท างาน 

 ข้อมูลทางการเงิน: ขอ้มูลเงนิเดอืนและผลประโยชน์ของผูส้มคัรงาน (เช่น โบนัส และความคุม้ครองภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 ขอ้มูลอ่ืน ๆ: ขอ้มลูทีธ่นาคารอาจไดร้บัจากการสมัภาษณ์ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive personal data): ขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ฎหมายก าหนด
เป็นการเฉพาะ ซึง่รวมถงึขอ้มูลของท่านเกีย่วกบัเชื้อชาต ิเผ่าพนัธุ ์ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความเชื่อใน
ลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพกิาร ขอ้มูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในท านองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกาศก าหนด 

ในระหว่างขัน้ตอนการสรรหาบุคลากร ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามละเอยีดอ่อนของ
ท่านบางประเภท เช่น ขอ้มูลประวตัอิาชญากรรมหรอืประวตัสิุขภาพของท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่าท่านจะไดร้บัอนุญาต
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งทีท่่านไดส้มคัร และเพื่อประเมนิว่าท่านมคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงานทีท่่านไดส้มคัร 
และเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน โดยธนาคารจะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลู
ประเภทนี้โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาตใหส้ามารถกระท าได้ 

2.    การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารอาจเกบ็รวบรวม และใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทีธ่นาคารมเีหตุผลทีเ่หมาะสมในการ
ด าเนินการเช่นว่านัน้  ทัง้นี้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้บับุคคลภายนอกดว้ย  

ธนาคารจะใชฐ้านทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการเกบ็ รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล 
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 เมื่อเป็นการปฏบิตัิตามขอ้ตกลงในสญัญาที่ธนาคารท าไว้ หรอืจะท ากบัท่าน (ฐานการปฏบิตัิตามสญัญา) - 
กล่าวคอื เมื่อธนาคารต้องการขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทีจ่ะปฏบิตัติามสญัญาทีท่ ากบัท่าน หรอืก่อนที่
ธนาคารจะเขา้ท าสญัญากบัท่าน 

 เมื่อเป็นหน้าทีต่ามกฎหมายของธนาคาร (ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย) - กล่าวคอื เมื่อธนาคารมคีวามจ าเป็นตอ้ง
เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืภาระขอ้ผูกพนัตาม
กฎหมาย 

 เมื่อเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคาร (ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม) – กล่าวคือ เมื่อธนาคารเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคารตามที่
กฎหมายอนุญาต เว้นแต่ประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคารนัน้มคีวามส าคญัน้อยกว่าสทิธขิ ัน้พื้นฐานของ
ท่าน และ/หรอื 

 เมื่อท่านให้ความยินยอม (ฐานความยินยอม) - กล่าวคือ เมื่อท่านให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการเกบ็
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์นึ่ง 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดใหข้อ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นขอ้มูลสว่น
บุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน และใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทนี้มากกว่าขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไป โดย
ธนาคารจะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทนี้โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่านเวน้
แต่กฎหมายอนุญาตใหธ้นาคารท าเช่นนัน้ได ้ถ้าธนาคารเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล การ
เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยจะกระท าเมื่อไดร้บัความยนิยอมจากท่าน หรอืเพื่อเหตุผลดงัต่อไปนี้เท่านัน้  

 เพื่อป้องกนั หรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ  

 เพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการคุม้ครองแรงงาน  

 เพื่อการก่อตัง้สทิธ ิการปฏบิตัติาม การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย และ/หรอื การยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้  เป็นไปตาม
กฎหมาย และฐานทางกฎหมายทีธ่นาคารอาจเลอืกใช ้

 

วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

กระบวนการสรรหาบุคลากร 

 เพื่อด าเนินการใด ๆ อนัเกี่ยวข้องกบัการสมคัรงาน
ของท่าน 

 เพื่อระบุตวัตนของท่าน 

 เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

 เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวตั ิและการอา้งองิ (ถา้ม)ี 

 เพื่อตดิต่อสื่อสารกบัท่านเกีย่วกบักระบวนการสรรหา
บุคลากร และเรื่องอื่น ๆ ทีท่่านรอ้งขอ 

 ฐานการปฏบิตัติามสญัญา 

 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

 ฐานความยนิยอม 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม  
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วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อจัดท าบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้างของ
ธนาคาร 

 เพื่อปฏบิตัติามกฎหมาย 

 เพื่อตรวจสอบสทิธขิองท่านในการท างานในประเทศ
ไทย 

 เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของท่านเพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าท่านสามารถปฏบิตัิงานในหน้าที่ดงักล่าว
ได ้

  

     ในกรณีทีธ่นาคารจะพจิารณาคดัเลอืกท่านใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งใด ๆ หรอืไม่ ถอืเป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลธนาคารบนฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 
เน่ืองจากการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคาร ในการคดัเลอืกผูส้มคัรที่
เหมาะสมกบัต าแหน่งนัน้ ๆ ธนาคารจงึจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อทีจ่ะสามารถตดัสนิใจไดว้่า ธนาคารจะว่าจา้งท่านใหท้ างานกบัธนาคารหรอืไม่ 

การเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล อาจรวมถงึการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนของท่าน โดยธนาคารจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนจาก
ผู้สมคัรงานทุกคน แต่ธนาคารอาจอาศยัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย หรอืความยนิยอมของท่านในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามละเอยีดอ่อนดงักล่าว หรอืในกรณีที่ท่านเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อธนาคารในระหว่าง
ระยะเวลาทีท่่าน และธนาคารมคีวามเกีย่วขอ้งกนั 

ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมประวตัยิ่อและผลสอบใด ๆ ของท่าน เพื่อประเมนิว่าท่านมคีุณสมบตัพิืน้ฐานเพยีงพอ
ส าหรบัต าแหน่งนัน้ ๆ หรอืไม่ หากท่านมคีุณสมบตัพิืน้ฐานตามทีธ่นาคารก าหนด ธนาคารจะพจิารณาต่อว่าท่าน
เหมาะสมทีจ่ะเขา้รบัการสมัภาษณ์งานหรอืไม่ หากธนาคารตดัสนิใจเรยีกท่านเขา้รบัการสมัภาษณ์ ธนาคารจะใช้
ขอ้มูลที่ท่านมอบใหแ้ก่ธนาคารในระหว่างการสมัภาษณ์ เพื่อพจิารณาว่าจะเสนอต าแหน่งงานใหก้บัท่านหรอืไม่ 
หากธนาคารตดัสนิใจเสนอต าแหน่งงานใหท้่านแลว้ ธนาคารอาจตรวจสอบกบับุคคลอา้งองิ และ/หรอื ด าเนินการ
ตรวจสอบใด ๆ ก่อนทีจ่ะยนืยนัการแต่งตัง้ หรอืว่าจา้งท่านใหเ้ขา้ท างานในต าแหน่งนัน้ 

กรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคารได้ 

ในกรณีที่ธนาคารจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายหรอืภายใต้ขอ้ก าหนดใน
สญัญาระหว่างธนาคารและท่านที่มอียู่ หรือที่ก าลงัจะมีในอนาคต และท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่
ธนาคาร ธนาคารอาจไม่สามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพนัทีธ่นาคารมต่ีอท่าน หรอืตามทีธ่นาคารวางแผนว่าจะเขา้
ท าสญัญากบัท่านได้ (เช่น เพื่อด าเนินการเกีย่วกบัการสมคัรงานของท่าน) ในกรณีดงักล่าว ธนาคารอาจปฏเิสธ
การด าเนินการเกีย่วกบัการสมคัรงานของท่าน แต่ธนาคารจะแจง้ใหท้่านทราบถงึกรณีเช่นว่านัน้ในขณะทีธ่นาคาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
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3.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นการภายในใหก้บับุคคลดงัต่อไปนี้ 

 พนกังานของธนาคารทีม่หีน้าทีด่แูลจดัการการสมคัรงานของท่าน หรอืตวัแทนของพนกังานดงักล่าว 

 พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร และงานทางด้านทรัพยากรบุคคล และ/หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินในกระบวนการสรรหาบุคลากร (เช่น กระบวนการสรรหาบุคลากร การประเมิน การ
ตรวจสอบก่อนเขา้รบัท างาน เป็นตน้) 

 พนกังานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการสรรหาบุคลากร และงานทางดา้นทรพัยากรบุคคล และ/หรอื ผูไ้ดร้บัมอบหมาย
ใหด้ าเนินในกระบวนการการสรรหาบุคลากรทีจ่ะประเมนิ และพจิารณาเรยีกสมัภาษณ์ 

 พนักงานทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบของธนาคารทีม่หีน้าทีต่รวจสอบการไม่
ปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบ นโยบาย และขอ้ก าหนดในสญัญา 

 พนกังานทีม่หีน้าทีด่แูลขอ้มลูในระบบของธนาคาร และเจา้ของระบบซึง่บรหิารจดัการการเขา้ถงึของผูใ้ชง้าน 

 พนกังานตรวจสอบของธนาคารซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบโดยเฉพาะ 

 พนักงานรกัษาความปลอดภยั และพนักงานต้อนรบัของธนาคารที่ประจ าการ และปฏบิตัิการอยู่ที่สถานที่
ท างาน 

ธนาคารอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 

 บุคคลอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของท่าน 

 บรษิทัจดัหางาน 

 สถาบนัการศกึษา (เช่น มหาวทิยาลยั วทิยาลยั เป็นตน้) เพื่อตรวจสอบขอ้มลูทีท่่านใหไ้วก้บัธนาคาร 

 ผูใ้หบ้รกิารอื่นใดซึง่ใหบ้รกิารในนามของธนาคาร และ/หรอื  

 บุคคลภายนอกที่ด าเนินการตรวจสอบประวตัิในนามของธนาคาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง (เช่น  
ตรวจสอบประวตั,ิ ประวตัอิาชญากรรม เป็นตน้) 

เว้นแต่ได้ก าหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ธนาคารจะไม่ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากวตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หากธนาคารจะเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื
เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตวันี้  ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความ
ยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ธนาคาร
ด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัความยนิยอมของท่าน โดยท่านมสีทิธใิหค้วามยนิยอมหรอืปฏเิสธ การเกบ็
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

ธนาคารจะปฏบิตัต่ิอขอ้มลูทีอ่ยู่ในความครอบครองของธนาคารซึง่เกีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรงานในอนาคต ปจัจุบนั
และในอดตีตามประกาศความเป็นสว่นตวันี้อย่างเคร่งครดั 

การส่ง หรอืโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยงัต่างประเทศ และถูกเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ในต่างประเทศ 
รวมทัง้ประเทศมาเลเซยี 

ทัง้นี้ ประเทศทีร่บัโอนขอ้มูลบางประเทศอาจไม่มมีาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัที่เทยีบเท่ากบั
ประเทศไทย ในกรณีดงักล่าว ธนาคารจะท าใหม้ัน่ใจว่า ประเทศดงักล่าวมมีาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใน
ระดบัทีเ่หมาะสม หรอืการสง่หรอืโอนขอ้มลูดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านอาจ
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ถูกเปิดเผยใหก้บับรษิทัอื่น ๆ ในกลุ่มของธนาคารตามนโยบายหรอืกฎเกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลภายใน
องคก์ร (Binding Corporate Rules - BCRs) หรอืสญัญาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัในกลุ่มของธนาคาร
ทุกบรษิทัต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑห์รอืขอ้ก าหนดทีเ่หมอืนกนัในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่น
บุคคลของท่าน หากท่านตอ้งการขอรบัส าเนา BCRs ท่านสามารถตดิต่อธนาคารไดท้ี ่dpo@cimbthai.com 

ธนาคารอาจตอ้งส่ง หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อการปฏบิตัติามสญัญาทีท่ าขึน้ระหว่างท่านและธนาคารเพื่อ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ปกป้องคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรอื เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมของ
ธนาคาร อย่างไรกต็ามกฎหมายของบางประเทศอาจก าหนดใหธ้นาคาร ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลบางประเภท 
เช่น เปิดเผยใหก้บัหน่วยงานทางภาษ ีในกรณีเช่นว่านัน้ ธนาคาร จะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้บับุคคลทีม่สีทิธิ
เหน็ หรอืเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวเท่านัน้ 

4.    การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลดงักล่าวเท่านัน้ กล่าวคอื เพื่อการสรรหาบุคลากร เพื่อการจา้งแรงงาน เพื่อเหตุผลทางกฎหมาย หรอืเพื่อ
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธนาคารจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร และเป็น
ระยะเวลาอกี 3 ปีนบัจากวนัสิน้สดุกระบวนการสรรหาบุคลากร เวน้แต่กรณีทีม่เีหตุผลทางกฎหมายหรอืเหตุผลทาง
เทคนิครองรบั ธนาคารอาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวน้านกว่าระยะเวลาดงักล่าว โดยหากธนาคารไม่มี
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลของผู้สมคัรงานแลว้ ธนาคารจะท าลาย ลบ หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็น
ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้(เพื่อทีข่อ้มูลดงักล่าวจะไม่มคีวามเชื่อมโยงถึง
ท่านอกีต่อไป) 

5.   ความถกูต้องของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านจะต้องท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีอ่ยู่ในความครอบครองของธนาคารมคีวามเป็นปจัจุบนั สมบูรณ์ 
และถูกตอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ธนาคารเมื่อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ โดย 

 

 
 

ธนาคารจะขอใหท้่านปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนัเป็นครัง้คราว เพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลทีเ่ป็น
ปจัจุบนั ถูกตอ้ง และสมบรูณ์ 

 

6.    สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมสีทิธใินขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคล โดยธนาคารจะเคารพสทิธขิองท่านและจะด าเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูของท่านอย่างทนัท่วงท ี

รายละเอยีดของสทิธขิองท่านเป็นไปตามทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ 

 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีทีธ่นาคารเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่านโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนความยนิยอมที่จะให้ธนาคารเกบ็รวบรวม ใช้ 
และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ ธนาคารอาจเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย

 ตดิต่อตวัแทนพนกังานฝา่ยทรพัยากรบุคคลที ่hr.recruitment@cimbthai.com หรอื 
 ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยตวัเองที/่ผ่านทางระบบ Taleo Recruitment 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากธนาคารมีฐานอื่นในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน 

 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากธนาคาร 

 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคล: ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปจัจุบนั 
และสมบูรณ์ ทัง้นี้ โปรดอ่านรายละเอยีดการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลในขอ้ 5. (ความถูกต้องของขอ้มูลส่วน
บุคคล) 

 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธริอ้งขอใหธ้นาคาร ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีทีไ่ม่มเีหตุผลอนัสมควรใหธ้นาคารเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใชส้ทิธใินการขอให้ธนาคารลบขอ้มูลส่วนบุคคลนี้
ควบคู่ไปกบัสทิธใินการคดัคา้นในขอ้ถดัไป อย่างไรกต็าม การใชส้ทิธนิี้จะไม่เป็นการใชส้ทิธเิพื่อขอใหล้บขอ้มลู
ส่วนบุคคลทัง้หมด โดยธนาคารจะพจิารณาแต่ละค าขออย่างระมดัระวงัตามขอ้ก าหนดในกฎหมายใด ๆ อนั
เกีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านมสีทิธคิดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่
ธนาคาร เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยภายใตฐ้านประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคาร นอกจากนี้ ท่านยงั
มสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากธนาคาร เกบ็รวบรวม ใช ้
และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด และเกีย่วกบัการรวบรวมขอ้มูลที่
เป็นประโยชน์ (Profiling) 

 สิทธิในการขอให้มีการจ ากดัการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย: ท่านมสีทิธขิอใหธ้นาคาร ระงบัการ
เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านชัว่คราว เช่น เมื่อท่านต้องการใหธ้นาคาร แกไ้ข
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรอืเมื่อท่านรอ้งขอใหธ้นาคาร พสิจูน์เหตุผล หรอืฐานทางกฎหมายใน
การเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีส่ามารถใช้
งานโดยทัว่ไปไดใ้นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์สทิธดิงักล่าวนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านสง่
มอบให้แก่ธนาคาร และการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดก้ระท าโดยอาศยั
ความยนิยอมของท่าน หรอืในกรณีทีข่อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดร้บัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื
เปิดเผยเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพนัภายใตส้ญัญาได ้ 

 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในกรณีทีท่่านเหน็ว่า ธนาคาร พนักงานของธนาคาร หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) หรอืประกาศอื่น ๆ 
ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 

ท่านอาจใชส้ทิธใิด ๆ ของท่านไดต้ลอดเวลาโดยตดิต่อธนาคารผ่านทางช่องทางการตดิต่อตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
10. (ช่องทางการตดิต่อธนาคาร) ดา้นล่าง โดยไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมในการเขา้ถงึขอ้มลูของท่าน (หรอืในการใช้
สทิธอิื่นใด) อย่างไรกต็าม ธนาคารอาจคดิค่าธรรมเนียมตามสมควรหากค าขอของท่านไม่มมีลู ซ ้าซอ้น หรอืมมีาก
เกนิความจ าเป็นอย่างชดัเจน ในอกีทางหนึ่ง ธนาคารอาจปฏเิสธทีจ่ะด าเนินการตามค าขอของท่านในสถานการณ์
เหล่านัน้ได ้

ธนาคารอาจมคีวามจ าเป็นต้องขอขอ้มูลบางประการจากท่านเพื่อใชใ้นการพสิูจน์ตวัตนของท่านและรบัรอง
สทิธขิองท่านในการเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (หรอืเพื่อใชส้ทิธอิื่นใด) โดยเป็นมาตรการความปลอดภยัทีจ่ะท าให้
ท่านมัน่ใจไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ ธนาคาร
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อาจตดิต่อท่านเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค าขอของท่าน เพื่อทีธ่นาคารจะสามารถด าเนินการตอบกลบัได้
อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

ธนาคารจะใชค้วามพยายามในการตอบกลบัค าขอทีถู่กต้องตามกฎหมายทัง้หมดภายใน 30 วนั ในบางกรณี 
ธนาคารอาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากค าขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นค าขอเข้ามาเป็นจ านวน
มากกว่าหนึ่งค าขอ ในกรณีดงักล่าว ธนาคารจะแจง้ใหท้่านทราบและจะแจง้สถานะของค าขอใหท้่านทราบอยู่เสมอ 

การจดัการกบัเรือ่งรอ้งเรียน 

ท่านสามารถติดต่อธนาคารเพื่อร้องเรยีนเกีย่วกบัวธิกีารทีธ่นาคารเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านไดท้ี ่hr.recruitment@cimbthai.com และธนาคารจะพจิารณาค าขอของท่านโดยเรว็ทีสุ่ด ทัง้นี้ 
การร้องเรียนต่อธนาคารนี้ไม่มผีลกระทบต่อสทิธขิองท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รฐั หรือคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

7.    ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ขอ้มูลถอืเป็นทรพัยส์นิของธนาคาร ดงันัน้ ธนาคารจงึใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านเป็นอย่างยิง่ ธนาคารจะตรวจสอบ และใชม้าตรการคุม้ครองความปลอดภยัขององคก์ร ทัง้ทางกายภาพ 
เชิงเทคนิค และเชิงบริหารที่ทนัสมยัอยู่เสมอเมื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ธนาคารไดว้างนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อใหท้่านมัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญูหาย 
ถูกท าลายโดยไม่ตัง้ใจ ถูกน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ถูกเปิดเผย และถูกเขา้ถงึโดยบุคคลทัว่ไปทีไ่ม่ใช่พนักงานทีป่ฏบิตัิ
หน้าที่ของธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารนัน้ได้รบัการอบรม และฝึกฝนให้จดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลอย่าง
ปลอดภยั หากพนกังานไม่ปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัการอบรมฝึกฝนดงักล่าว พนกังานจะไดร้บัโทษทางวนิยั 

8.    หน้าท่ีของท่าน 

ท่านมหีน้าทีต่รวจสอบว่าขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่านใหไ้วก้บัธนาคารไม่ว่าจะดว้ยตวัของท่านเอง หรอืในนามของ
ท่าน มคีวามถูกต้อง และเป็นปจัจุบนั และมหีน้าทีต่้องแจง้ใหธ้นาคารทราบโดยเรว็ทีสุ่ดหากขอ้มูลดงักล่าวมกีาร
เปลีย่นแปลง 

เมื่อท่านเขา้ท าสญัญากบัธนาคารแลว้ ท่านจะมหีน้าทีต่ามสญัญาในการสง่มอบขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่ธนาคาร 
เพื่อให้ท่านสามารถใช้สทิธทิางกฎหมายได้ การไม่ปฏบิตัิตามหน้าที่ดงักล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสยีสทิธิทาง
กฎหมาย 

ท่านมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กบั
ธนาคาร เพื่อใหธ้นาคารสามารถเขา้ท าสญัญากบัท่านได ้หากท่านไม่ส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว อาจท าให้
ธนาคารไม่สามารถใชส้ทิธ ิและปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากสญัญาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

9.    การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

ธนาคารจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวัอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้ ประกาศความเป็นส่วนตวันี้  จงึอาจมี
การแกไ้ขเปลีย่นแปลง ส าหรบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงครัง้ล่าสดุนัน้ สามารถดไูดจ้ากวนัทีด่า้นบนของประกาศความ
เป็นสว่นตวัฉบบันี้ 
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10.   ช่องทางการติดต่อธนาคาร 

ในกรณีทีท่่านมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืต้องการใชส้ทิธใิดๆ โปรดตดิต่อ
ธนาคาร ที ่

 

 

 

 

หมายเหตุ ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 

 ตดิต่อธนาคารที ่เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล / สรรหาบคุลากร หรอื 
 เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล อเีมล dpo@cimbthai.com หรอื 

 ตดิต่อตวัแทนพนกังานทรพัยากรบุคคลที ่hr.recruitment@cimbthai.com 
 

 

mailto:dpo@cimbthai.com

