ประกาศความเป็ นส่วนตัว
ฉบับปรับปรุงวันที่ 07 กรกฎาคม 2564
เรียน คู่คา้ ของธนาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัว และพยายามมุง่ มัน่
ทีจ่ ะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจของท่าน (“ข้อมูล
ส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้


ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทีธ่ นาคารเก็บรวบรวม โดยทีข่ อ้ มูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลทีท่ ่านมอบให้แก่ธนาคาร
เกีย่ วกับตัวท่านเอง หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจของท่าน (“ท่าน”) ซึง่ รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ
ผู้แทน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รบั ประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ของท่านใน
กรณีทท่ี ่านเป็ นนิตบิ ุคคล และข้อมูลทีธ่ นาคารรับทราบจากการทีท่ ่านเป็ นคู่คา้ ของธนาคาร และข้อมูลทางการตลาด
ทีท่ ่านประสงค์ทจ่ี ะให้ธนาคารส่งให้แก่ท่าน



ธนาคารใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร



ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง



ทางเลือกทีธ่ นาคารนาเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธกี ารเข้าถึง และดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นปั จจุบนั



สิทธิทท่ี ่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนัน้ ปกป้ องคุม้ ครองท่านอย่างไร

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ธนาคารเก็บ
รวบรวมนัน้ ขึน้ อยู่กบั แต่ละสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วกับการจัดหาสินค้า และ/หรือบริการ และการชาระเงิน
ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายดังต่อไปนี้ แต่ไม่จากัดเพียง


ข้อมูลทีไ่ ด้จากท่านโดยตรง ในกระบวนการลงทะเบียนเป็ นผูข้ าย หรือคู่คา้ กับธนาคาร



ข้อมูลทีไ่ ด้จากบุคคลภายนอก ในกระบวนการลงทะเบียนเป็ นผูข้ าย หรือคู่คา้ กับธนาคาร เช่น ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการตรวจสอบเครดิต สินเชื่อทางการค้า ข้อมูลจากลูกค้าของธนาคาร และหน่ วยงานที่บงั คับใช้
กฎหมาย เป็ นต้น



บทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับธนาคาร หรือสานักงานสาขาของธนาคาร รวมถึงการบันทึกการ
สนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธกี ารอื่นใด



ข้อมูลทีไ่ ด้จากเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารอื่น ๆ



การตรวจสอบ และคาชีแ้ จงใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเงิน



เมื่อท่านทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฎแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูล ผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย (social media) ในกรณีดงั กล่าว ธนาคารจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่
ท่านเลือกให้ปรากฎต่อสาธารณะเท่านัน้



เมื่อธนาคารได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลทีส่ าม เช่น นายจ้างของท่าน ลูกค้าของธนาคาร
หน่วยงานทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ อี านาจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด เป็ นต้น
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ในบางกรณี ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์เพิม่ เติม รวมถึง
การเก็บรวบรวมในเชิงพาณิชย์จากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลจากหน่ วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล
เครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิตแห่ งชาติ) ธนาคารอาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารเก็บ
รวบรวมภายใต้ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ในบางกรณี ธนาคารอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกทีไ่ ม่ใช่บริษทั ในกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับ
กิจกรรมทางออนไลน์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยีย่ มชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังอาจใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ทไ่ี ม่ใช่ ของบริษัทในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเข้าชมของท่าน ทัง้ นี้ หากธนาคารได้ดาเนินการดังกล่าวนี้ ธนาคารจะทาการแจ้งเตือน และเสนอ
ทางเลือกทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถปฏิเสธการเก็บรวบรวมดังกล่าวได้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีธ่ นาคารเก็บรวบรวมภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมีดงั ต่อไปนี้ แต่ไม่จากัดเพียง


ข้ อ มู ล ส่ วนตัว: ชื่อ นามสกุ ล เพศ วัน เดือ นปี เ กิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัต รประจ าตัว
ประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวทีป่ รากฏอยู่บนเอกสารทีร่ ฐั
ออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี สัญชาติ รูป ปรากฎในหนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ข้อมูลทีธ่ นาคารได้รบั จากท่านจากคาถามยืนยันตัวตน
ของธนาคาร (เช่น รหัสผ่าน คาตอบในกรณีท่ที ่านลืมรหัสผ่าน PINs ข้อมูลการจดจาใบหน้าและเสียง
เป็ นต้น) ภาพถ่าย และภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV)



ข้อมูลครอบครัว: ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทัง้ คู่สมรส และบุตร



ข้อมูลการติ ดต่ อ: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และ รายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
(social media)



ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกีย่ วกับการศึกษา และคุณสมบัตขิ องท่าน



ข้อมูลทางการเงิ น: ที่อยู่สาหรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูล บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถอื
บัตรหรือรายละเอียดบัญชี บันทึกคาสัง่ รายละเอียดธุรกรรม และรายละเอียดคู่สญ
ั ญา



ข้ อ มู ล การท าธุรกรรม: ชื่อ นามสกุ ล ของผู้ร ับ ประโยชน์ ที่อ ยู่ และรายละเอีย ดอื่น ๆ รวมถึง การ
ติดต่อสือ่ สารเกีย่ วกับการโอนเงินผ่านธนาคารของธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง



ข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตวั ตน ตัวระบุออนไลน์ ค่าเอกลักษณ์
ประจาอุปกรณ์ (unique device identifiers) และข้อมูลตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์



ข้อมูลจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) และข้อมูลทางภูมิศาสตร์: ข้อมูลทีแ่ สดงถึงตาแหน่ งการถอนเงิน
หรือการชาระเงิน เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเพื่อระบุตาแหน่งของสาขาธนาคารหรือผูใ้ ห้บริการ
ทีต่ งั ้ อยู่ใกล้เคียงกับท่าน



ข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความละเอี ยดอ่อน (Sensitive personal data): ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมาย
กาหนดเป็ นการเฉพาะ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่านเกี่ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่ อท่านในทานอง
เดียวกันตามทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทธ่ี นาคารมีเหตุผลที่
เหมาะสมในการดาเนินการเช่นว่านัน้ ทัง้ นี้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลภายนอกด้วย
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ธนาคารจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล


เมื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในสัญญาทีธ่ นาคารทาไว้กบั ท่าน (ฐานการปฏิบตั ติ ามสัญญา) - กล่าวคือ
เมื่อธนาคารต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทีจ่ ะให้บริการแก่ท่านตามสัญญา หรือก่อนทีธ่ นาคารจะ
เข้าทาสัญญากับท่าน



เมื่อเป็ นหน้ าที่ตามกฎหมายของธนาคาร (ฐานหน้ าที่ตามกฎหมาย) - กล่าวคือ เมื่อธนาคารมีความ
จาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือ
ภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย



เมื่อเป็ นประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร (ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย) - กล่าวคือ
เมื่อธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของธนาคารตามที่
กฎหมายอนุ ญาต เว้นแต่ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของธนาคารนัน้ มีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขนั ้
พืน้ ฐานของท่าน และ/หรือ



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

วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของท่ า นดังต่ อ ไปนี้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและฐานทางกฎหมายทีธ่ นาคารอาจเลือกใช้
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดหาสิ นค้า และ/หรือบริการ


เพื่อทาการตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดหาสินค้าและ/หรือ
บริการกับท่าน



เพื่อชาระเงินและจัดการการชาระเงิน



เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายและดอกเบีย้ ทีถ่ งึ กาหนด



เพื่อรวบรวมและกู้คืนสินค้าและ/หรือบริการที่ท่ า น
ค้างชาระให้กบั ธนาคาร



เพื่อจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย



ฐานการปฏิบตั ติ ามสัญญา



ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย



ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย



ฐานความยินยอม



ฐานการปฏิบตั ติ ามสัญญา



ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย



ฐานการปฏิบตั ติ ามสัญญา



ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ




เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของธนาคารกับท่าน
หรือธุรกิจของท่าน
เพื่อสือ่ สารกับท่านเกีย่ วกับสินค้าและ/หรือบริการ

การพัฒนาธุรกิจ


เพื่อระบุถึงประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ
บริการทีม่ อี ยู่
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อวางแผนการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ อี ยู่

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล


ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย



ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย



ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย



ฐานการปฏิบตั ติ ามสัญญา

ความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยง


เพื่อป้ องกันอาชญากรรม และจัดการความปลอดภัย
เช่น การใช้กล้องวงจรปิ ด ซึ่งจะทาการบันทึกภาพ
ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงของท่าน เป็ นต้น



เพื่ อ สืบ สวน รายงาน และป้ องกัน อาชญากรรม
ทางการเงิน



เพื่อการบริหารความเสีย่ ง



เพื่อตรวจสอบภายใน



เพื่ อ ขอค าแนะน า และ/หรื อ ให้ ค าแนะน าด้ า น
กฎหมายภายในธนาคาร



เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

ในกรณีทธ่ี นาคารอาศัยฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ธนาคารจะพิจารณาว่า ประโยชน์ดงั กล่าวของธนาคารนัน้ มีความสาคัญยิง่ กว่าสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของท่าน
หรือไม่ และจะต้องสามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญยิง่ กว่าสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของท่าน
กรณี ที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคารได้
ในกรณีท่ธี นาคารจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือภายใต้ขอ้ กาหนดใน
สัญญาระหว่างธนาคารและท่าน และท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ธนาคาร ธนาคารอาจไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระข้อผูกพันทีธ่ นาคารมีต่อท่าน หรือตามทีธ่ นาคารวางแผนว่าจะเข้าทาสัญญากับท่าน (เช่น เพื่อการเข้าทา
สัญญาจัดหาสินค้า และ/หรือบริการกับท่าน) ในกรณีดงั กล่าว ธนาคารอาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพัน
ดังกล่าวหรือการเข้าทาสัญญากับท่าน แต่ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีเช่นว่านัน้ ในขณะที่ธนาคารเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอื่นในกรณีทส่ี ามารถทาได้ตามกฎหมาย รวมถึง
กรณีดงั ต่อไปนี้ทธ่ี นาคาร หรือบุคคลอื่นดังกล่าว


จาเป็ นต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (เช่น เพื่อปฏิบตั ิตามคาขอ
ชาระเงิน เป็ นต้น)



มีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทาการดังกล่าว (เช่น เพื่อสืบหา และป้ องกันการทุจริต การหลบหลีก
ภาษี อาชญากรรมทางการเงิน ป้ องกันการฟอกเงิน เป็ นต้น)



จาเป็ นต้องรายงานตามกฎหมาย ดาเนินคดี ใช้สทิ ธิตามกฎหมาย หรือปกป้ องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
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กระทาไปเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร (เช่น เพื่อบริหารความเสีย่ ง ยืนยันตัวตน ให้
บริษทั อื่นสามารถให้บริการตามทีท่ ่านร้องขอได้ หรือประเมินความเหมาะสมของท่านต่อสินค้า และ/หรือ
บริการ) และ/หรือ



ขอความยินยอมจากท่านในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว และท่านให้ความยินยอม

ธนาคารอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้นให้กบั บุคคลอื่นดังต่อไปนี้


บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของธนาคาร และผู้รบั เหมาช่วง ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่ทางานให้ ธนาคาร หรือ
ให้บริการแก่ธนาคาร หรือแก่บริษทั อื่น ๆ ในกลุ่มของธนาคาร รวมถึงพนักงาน ผูร้ บั เหมาช่วง ผูใ้ ห้บริการ
กรรมการ และเจ้าหน้าทีข่ องผูใ้ ห้บริการดังกล่าวนี้ดว้ ย



ผู้ได้รบั มอบหมายให้จดั การดูแลทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือเจ้า
พนักงานบังคับคดี



บุคคลทีค่ ้าประกัน หรือวางหลักทรัพย์อ่นื ๆ ตามจานวนทีท่ ่านมีภาระต้องชาระให้กบั ธนาคาร



บุคคลใด ๆ ทีท่ ่านได้ชาระเงินให้ และ/หรือได้รบั การชาระเงิน



ตัวแทนของท่าน ตัวแทนของธนาคาร แผนกการเงิน ระบบการชาระเงิน คู่ค้า และบริษัทอื่น ๆ ที่ท่าน
ลงทุนผ่านธนาคาร



สถาบันการเงินอื่น ผูใ้ ห้กู้ และผูถ้ อื หลักประกัน เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร สมาคมการค้า หน่ วยงานทีเ่ ก็บ
รวบรวมเกีย่ วกับข้อมูลเครดิต ผูใ้ ห้บริการการชาระเงิน และตัวแทนเรียกชาระหนี้



ผูจ้ ดั การกองทุนใด ๆ ทีใ่ ห้บริการด้านการจัดการสินทรัพย์ให้กบั ท่าน และโบรกเกอร์ใด ๆ ทีแ่ นะนาท่าน
ให้กบั ธนาคาร



บุคคล หรือบริษทั ใด ๆ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างบริษทั การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่
เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าทีใ่ ด ๆ ซึง่ ธนาคาร มีอยู่ภายใต้สญ
ั ญาระหว่าง
ธนาคาร และท่าน



หน่ วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล กระบวนการทางศาล หน่ วยงานระงับข้อพิพาท ผูก้ ากับดู แล
ธนาคาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่ งตัง้ หรือร้องขอโดยผู้กากับดูแลธนาคารให้ทาการ
ตรวจสอบกิจกรรมการดาเนินงานของธนาคาร



บุ ค คลอื่น ใดซึ่งมีค วามเกี่ยวข้องกับข้อ พิพ าทใด ๆ ที่เ กิด ขึ้น รวมถึงข้อ พิพ าทที่เ กี่ยวข้อ งกับการทา
ธุรกรรม



หน่ วยงานป้ องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้ องกันการทุจริต และอาชญากรรม
ทางการเงินอื่น ๆ และเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน



บุคคลใด ๆ ทีอ่ อกคาสัง่ หรือบริหารจัดการบัญชีของท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผูร้ บั
มอบอานาจ ทนายความ เป็ นต้น) และ/หรือ



บุคคลใด ๆ ทีธ่ นาคาร ได้รบั คาสังจากท่
่
านให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลดังกล่าว

ในบางกรณี ธนาคารอาจเปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลของท่านให้กบั บุคคลทีส่ าม เช่น ข้อมูลการ
ยืนยันตัวตน หรือข้อมูลการเข้ารหัสแบบทางเดียว (cryptographic hash) ข้อมูลการยืนยันตัวตนของบัญชีทวไป
ั่
เช่น หมายเลขติดต่อ หรืออีเมล์เพื่อการโฆษณาตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
เว้นแต่ ได้กาหนดไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ ธนาคารจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุ ประสงค์อ่นื
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ หากธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
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เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความ
ยิน ยอมจากท่ า นก่ อ นการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ด เผย เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีก ฎหมายอนุ ญ าตให้ธ นาคาร
ดาเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ธนาคารจะปฏิบตั ติ ่อข้อมูลทีอ่ ยู่ในความครอบครองของธนาคารซึง่ เกีย่ วข้องกับคู่คา้ ในอนาคต ปั จจุบนั และใน
อดีตตามประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัด
การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่ างประเทศ และถูกเก็บ รวบรวม และ/หรือใช้ในต่ างประเทศ
รวมทัง้ ประเทศมาเลเซีย
ทัง้ นี้ ประเทศทีร่ บั โอนข้อมูลบางประเทศอาจไม่มมี าตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับ
ประเทศไทย ในกรณีท่ธี นาคารจะกระทาการดังกล่าว ธนาคารจะทาให้มนใจว่
ั ่ า ประเทศดังกล่าวมีมาตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับทีเ่ หมาะสม หรือการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิ ดเผยให้กบั บริษทั อื่น ๆ ในกลุ่มของธนาคารตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules - BCRs) หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
กาหนดให้บริษัทในกลุ่ม ของธนาคารทุกบริษัทต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์หรือข้อกาหนดที่เหมือนกันในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการขอรับสาเนา BCRs ท่านสามารถติดต่อ
ธนาคารได้ท่ี dpo@cimbthai.com
ธนาคารอาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ าขึน้ ระหว่างท่าน และธนาคารเพื่อ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ปกป้ องคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะ และ/หรือ เพื่อ ประโยชน์อนั ชอบด้วย
กฎหมายของธนาคาร อย่างไรก็ตามกฎหมายของบางประเทศอาจกาหนดให้ธนาคาร ต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางประเภท (เช่น เปิ ดเผยให้กบั หน่วยงานทางภาษี) ในกรณีเช่นว่านัน้ ธนาคารจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั
บุคคลทีม่ สี ทิ ธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านัน้
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านัน้ กล่าวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามกฎหมาย เพื่อให้บริการตามทีท่ ่านร้อง
ขอ หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นเวลา 10 ปี ภายหลังจากทีท่ ่านไม่ได้เป็ นคู่คา้ ของธนาคาร
แล้ว ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของธนาคารในการดาเนินข้อพิพาททางสัญญาใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ นัน้ ในระยะเวลาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีทม่ี เี หตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ ธนาคารอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไว้นานกว่า 10 ปี ได้ หากธนาคารไม่มคี วามจาเป็ นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว ธนาคารจะทาลาย ลบ
หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เพื่อที่ขอ้ มูล
ดังกล่าวจะไม่มคี วามเชื่อมโยงถึงท่านอีกต่อไป)
5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านจะต้องทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านทีอ่ ยู่ในความครอบครองของธนาคารมีความเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งธนาคารเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ โดย


ติดต่อตัวแทนจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารสานักงานที่ voraruethai.k@cimbthai.com
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ธนาคารจะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั 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: ในกรณีท่ธี นาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะเพิกถอนความยินยอมทีจ่ ะให้ธนาคารเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากธนาคารมีฐานอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน



สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
ธนาคาร



สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ น
ปั จจุบนั และสมบูรณ์ ทัง้ นี้ โปรดอ่านรายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 5. (ความถูกต้อง
ของข้อมูลส่วนบุคคล)



สิ ทธิ ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิร้องขอให้ธนาคาร ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณีทไ่ี ม่มเี หตุผลอันสมควรให้ ธนาคารเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิ ธิในการขอให้ธนาคารลบ
ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม สิทธิน้ี มใิ ช่สทิ ธิท่จี ะขอให้
ธนาคารลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ได้ทงั ้ หมด โดยธนาคารจะพิจารณาแต่ละคาขออย่างระมัดระวังตาม
ข้อกาหนดในกฎหมายใด ๆ อันเกีย่ วข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน



สิ ทธิ ในการคัดค้าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยภายใต้ฐานประโยชน์ อนั ชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร
นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หาก
ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และ
เกีย่ วกับการรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ (Profiling)



สิ ทธิ ในการขอให้มีการจากัดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย: ท่านมีสทิ ธิขอให้ธนาคารระงับ
การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชัวคราว
่
เช่น เมื่อท่านต้องการให้ธนาคาร
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้ ธนาคารพิสูจน์เหตุผล หรือฐานทาง
กฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน



สิ ทธิ ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่ า นสามารถขอรับสาเนาข้อ มูลส่วนบุ คคลของท่านที่
สามารถใช้งานโดยทัวไปได้
่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิดงั กล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วน
บุคคลทีท่ ่านส่งมอบให้แก่ธนาคาร และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
กระทาโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รบั การเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันภายใต้สญ
ั ญาได้
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สิ ทธิ ในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสทิ ธิย่นื ข้อร้องเรียนต่ อหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึ ง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ที ่านเห็นว่า ธนาคาร พนักงานของธนาคาร หรือผู้
ให้บริการของธนาคารฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(“พ.ร.บ.ฯ”) หรือประกาศอื่น ๆ ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว

ท่านอาจใช้สทิ ธิใด ๆ ของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อธนาคารผ่านทางช่องทางการติดต่อตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
10. (ช่องทางการติดต่อธนาคาร) ด้านล่าง ธนาคารอาจคิดค่าธรรมเนียมเพิม่ เติมตามสมควรหากคาขอของท่านไม่
มีมลู ซ้าซ้อน หรือมีมากเกินความจาเป็ นอย่างชัดเจน ในอีกทางหนึ่ง ธนาคารอาจปฏิเสธทีจ่ ะดาเนินการตามคาขอ
ของท่านในสถานการณ์เหล่านัน้ ได้
ธนาคารอาจมีความจาเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการพิสจู น์ตวั ตนของท่าน และรับรอง
สิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สทิ ธิอ่นื ใด) โดยเป็ นมาตรการความปลอดภัยทีจ่ ะทาให้
ท่านมันใจได้
่
ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ ธนาคาร
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 ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบ และจะทาการแจ้งสถานะของคาขอให้ท่านทราบ
อยู่เสมอ
การจัดการกับเรือ่ งร้องเรียน
ท่านสามารถติดต่อธนาคารเพื่อร้องเรียนเกีย่ วกับวิธกี ารทีธ่ นาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ท่ี ตัวแทนจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารสานักงานที่ voraruethai.k@cimbthai.com และธนาคาร
จะพิจารณาคาขอของท่านโดยเร็วทีส่ ดุ ทัง้ นี้ การร้องเรียนต่อธนาคารนี้ไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิของท่านในการ
ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลถือเป็ นทรัพย์สนิ ของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเป็ นอย่างยิง่ โดยธนาคารจะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทัง้ ทางกายภาพ
เชิงเทคนิค และเชิงบริหารที่ทนั สมัยอยู่เสมอเมื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี้
ธนาคารได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมันใจว่
่ า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญ
ู หาย
ถูกทาลายโดยไม่ตงั ้ ใจ ถูกนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ถูกเปิ ดเผย และถูกเข้าถึงโดยบุคคลทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่พนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ของธนาคารโดยพนักงานของธนาคารนัน้ ได้รบั การอบรม และฝึ กฝนให้จดั การกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
ปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั การอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รบั โทษทางวินยั
8. หน้ าที่ของท่าน
ท่านมีหน้าทีต่ รวจสอบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านให้ไว้กบั ธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนาม
ของท่าน มีความถูกต้อง และเป็ นปั จจุบนั และมีหน้าทีต่ ้องแจ้งให้ ธนาคารทราบโดยเร็วทีส่ ุดหากข้อมูลดังกล่าวมี
การเปลีย่ นแปลง
เมื่อท่านเข้าทาสัญญากับธนาคารแล้ว ท่านจะมีหน้าทีต่ ามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคาร
เพื่อให้ท่านสามารถใช้สทิ ธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ดงั กล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทาง
กฎหมาย
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ท่ า นมีค วามจาเป็ น ที่จะต้อ งส่งมอบข้อ มูลส่วนบุ คคล เช่ น ข้อ มูลการติดต่ อ และข้อ มูลการจ่า ยเงิ นให้กบั
ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถเข้าทาสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้
ธนาคารไม่สามารถใช้สทิ ธิ และปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่วนตัว
ธนาคารจะตรวจสอบประกาศความเป็ นส่วนตัวอย่างสม่าเสมอ ดังนัน้ ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้จงึ อาจมีการ
แก้ไขเปลีย่ นแปลง โดยการแก้ไขเปลีย่ นแปลงครัง้ ล่าสุดนัน้ สามารถดูได้จากวันทีด่ า้ นบนของประกาศความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้
10. ช่องทางการติ ดต่อธนาคาร
ในกรณีทท่ี ่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สทิ ธิใด ๆ โปรดติดต่อ
ธนาคารที่



ติดต่อธนาคารที่ เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล / จัดซือ้ จัดจ้างและบริหารสานักงาน หรือ
เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo@cimbthai.com หรือ
 ติดต่อตัวแทนจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารสานักงานที่ voraruethai.k@cimbthai.com
หมายเหตุ ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้มผี ลใช้บงั คับเมื่อบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562
(ตามทีอ่ าจมีการแก้ไขเพิม่ เติม) ทีเ่ กีย่ วข้องมีผลใช้บงั คับกับธนาคาร
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