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ประกาศความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงาน 
 

เรยีน ผูส้มคัรงาน 

ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร” หรอื “เรา”) ใหค้วามส าคญักบัความเป็นส่วนตวั และมุ่งมัน่ที่
จะคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย ท่านไดส้มคัรงานกบัธนาคาร ซึง่มฐีานะ
เป็น ”ผูค้วบคุมขอ้มลู” ส าหรบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในระหว่าง และเพื่อวตัถุประสงค์
ในขัน้ตอนการพจิารณาสรรหาบุคคลากร 

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้อธบิายถงึรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่ธนาคารเกบ็รวบรวม โดยที่ข้อมูลดงักล่าวรวมถึงขอ้มูลที่ท่านมอบให้แก่
ธนาคารเกีย่วกบัตวัท่านเอง (“ท่าน”) และขอ้มลูทีธ่นาคารรบัทราบผ่านขัน้ตอนการสรรหาบุคลากร 

 ธนาคารใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านอย่างไร 
 ธนาคารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านแก่บุคคลใดบา้ง 
 ทางเลอืกทีธ่นาคารน าเสนอใหแ้ก่ท่าน รวมถงึวธิกีารเขา้ถงึ และด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็น

ปจัจุบนั 
 สทิธทิีท่่านมต่ีอขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดแ้ก่อะไรบา้ง และกฎหมายนัน้ปกป้องคุม้ครองท่านอย่างไร 

 
1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารใชข้อ้มลูสว่นบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ธนาคารใชน้ัน้ขึน้อยู่กบัแต่ละ
สถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัขัน้ตอนการสรรหาบุคลากร 

ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลายดงัต่อไปนี้ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 
 ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากท่านโดยตรง ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนการสรรหาบุคลากร (เช่น แบบฟอร์มสมคัรงาน

ผ่านระบบออนไลน์/ระบบออฟไลน์ หรอือื่น ๆ หรอืประวตัยิ่อ) 
 ขอ้มลูทีธ่นาคารไดร้บัจากการสมัภาษณ์งาน เช่น การสนทนาทางโทรศพัท ์หรอืประชุมผ่านทางวดิโีอ 
 เอกสารระบุตวัตน เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 
 ขอ้มลูทีธ่นาคารไดร้บัเมื่อท่านใชร้ะบบ เครื่องมอื และเวบ็ไซตข์องธนาคาร  
 แบบฟอรม์ทีท่่านกรอกเมื่อเริม่ตน้ หรอืในระหว่างสมคัรงาน (เช่น แบบฟอรม์การเสนอผลประโยชน์) และ/หรอื 
 การตดิต่อกบัท่านผ่านการสมัภาษณ์ การประชุม หรอืการประเมนิผ่านทางอื่น เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์

บนัทกึภาพ เป็นตน้ 
ในบางกรณี ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัท่านจากบุคคลทีส่าม เช่น การอา้งองิจากนายจา้ง

เดมิ (เช่น ระยะเวลาของการจา้งงานทีผ่่านมา ประสทิธภิาพในการท างานทีผ่่านมา เป็นต้น) ขอ้มูลทีส่ามารถเขา้ถงึได้
จากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็นต้น ขอ้มูลจากผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบประวตักิารท างาน 
ขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูเครดติ และขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม 

ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลทีธ่นาคารประมวลผลภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 
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 ข้อมูลส่วนตวั: ชื่อ นามสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สถานภาพการสมรส หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ทีอ่ยู่ ช่องทางการตดิต่อ (เช่น อเีมล เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โซเชยีลมเีดยี เป็นต้น) 
สญัชาต ิสทิธใินการท างานในประเทศไทย รปูทีป่รากฏในหนงัสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี ่ลายมอืชื่อ รูปภาพ 
และ ภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 ข้อมูลการศึกษา:  รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตักิารศกึษา ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) หลกัฐานการ
จบการศกึษา 

 ข้อมูลเก่ียวกบัครอบครวั:  ชื่อ และขอ้มลูการตดิต่อของสมาชกิในครอบครวั  

 ข้อมูลการท างาน:  รายละเอยีดเกีย่วกบัอาชพี การเป็นสมาชกิองคก์รทางวชิาชพี ความเหน็ของนายจา้ง 
คุณสมบตั ิทกัษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวตักิารท างาน 

 ข้อมูลทางการเงิน: ขอ้มลูเงนิเดอืน และผลประโยชน์ของผูส้มคัรงาน (เช่น โบนัส เงนิบ านาญ และสทิธติาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 ข้อมูลอ่ืน ๆ : ขอ้มลูทีธ่นาคารไดร้บัจากการสมัภาษณ์ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data): 
o เชือ้ชาต ิหรอืชาตพินัธุ ์
o ขอ้มลูความเชื่อทางศาสนา 
o ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ขอ้มลูทางการแพทย ์ขอ้มลูชวีภาพ และ 
o ขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม  

 
ในระหว่างการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความ

ละเอยีดอ่อนของท่านบางประเภทเพื่อปรบัเปลีย่นบางประการใหเ้หมาะสมกบัท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเขา้สมัภาษณ์
งานกบัเราได ้เพื่อใหท้่านมคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน (หากท่านไดร้บัการคดัเลอืก) และเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจ้างงาน โดยธนาคารจะไม่เกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รบัความ
ยนิยอมจากท่าน เวน้แต่ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาตใหส้ามารถกระท าได ้

2. วตัถปุระสงคข์องการจดัเกบ็ การใช้ และการเผยแพรข่้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารจะเก็บรวบรวม และใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่ธนาคารมเีหตุผลที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการเช่นว่านัน้ และเมื่อการด าเนินการเช่นว่านัน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ทัง้นี้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ใหก้บับุคคลภายนอก  

ธนาคารจะใชฐ้านทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการประมวลผล หรอืเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล 

 เมื่อเป็นการปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาทีธ่นาคารท าไว ้หรอืก าลงัจะท ากบัท่าน (ฐานสญัญา)  
 เมื่อเป็นหน้าทีต่ามกฎหมายของธนาคาร (ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย)  
 เมื่อท่านใหค้วามยนิยอม (ฐานความยนิยอม)  

วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมายที่
ธนาคารอาจเลอืกใช ้
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วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

กระบวนการสรรหาบุคลากร 

 เพื่อด าเนินการใด ๆ อนัเกีย่วขอ้งกบัการสมคัรงานของท่าน 

 เพื่อประเมนิความสามารถ คุณสมบตัิ และความเหมาะสม
กบัต าแหน่ง 

 เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวตัิ และการอ้างองิ ในกรณีที่
สามารถกระท าได ้

 เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
บุคลากร 

 เพื่อจดัท าบนัทึกเกี่ยวกบักระบวนการว่าจ้างของธนาคาร 
และ/หรอื 

 เพื่อปฏบิตัติามกฎหมาย 

 ฐานสญัญา 
 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 
 ฐานความยนิยอม 

 
การทีธ่นาคารจะพจิารณาคดัเลอืกท่านใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งใด ๆ หรอืไม่ ถอืเป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของธนาคารบนฐานทางกฎหมายว่าดว้ยประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคาร เนื่องจากการประมวลผลดงักล่าว
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของธนาคาร ในการคดัเลือกผู้สมคัรที่เหมาะสมกบัต าแหน่งนัน้  ๆ ธนาคารจึงจ าเป็นต้อง
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะสามารถตัดสนิใจได้ว่า ธนาคาร จะว่าจ้างท่านให้ท างานกบัธนาคาร 
หรอืไม่ 

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคารอาจรวมถงึการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนของ
ท่าน โดยธนาคารจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนจากผูส้มคัรงานทุกคน แต่ธนาคารอาจอาศยั
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย หรอืความยนิยอมของท่านในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนดงักล่าว 
หรอืในกรณีทีท่่านเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อธนาคารในระหว่างระยะเวลาทีท่่าน และธนาคารมคีวามเกีย่วขอ้งกนั 

ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมประวตัยิ่อ จดหมายสมคัรงาน และผลสอบใด ๆ ของท่าน เพื่อประเมนิว่าท่านมคีุณสมบตัิ
พืน้ฐานเพยีงพอส าหรบัต าแหน่งนัน้ ๆ หรอืไม่ หากท่านมคีุณสมบตัพิืน้ฐานตามทีธ่นาคารก าหนด ธนาคารจะพจิารณา
ต่อว่าท่านเหมาะสมทีจ่ะเขา้รบัการสมัภาษณ์งาน หรอืไม่ หากธนาคารตดัสนิใจเรยีกท่านเขา้รบัการสมัภาษณ์ ธนาคาร
จะใชข้อ้มลูทีท่่านมอบใหแ้ก่ธนาคารในระหว่างการสมัภาษณ์ เพื่อพจิารณาว่าจะเสนอต าแหน่งงานใหก้บัท่าน หรอืไม่ 
หากธนาคารตัดสนิใจเสนอต าแหน่งงานให้ท่านแล้ว ธนาคารอาจตรวจสอบกบับุคคลอ้างอิง และ/หรือ ด าเนินการ
ตรวจสอบใด ๆ ก่อนทีจ่ะยนืยนัการแต่งตัง้ หรอืว่าจา้งท่านใหเ้ขา้ท างานในต าแหน่งนัน้ 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นการภายในใหก้บับุคคลดงัต่อไปนี้ 
 พนกังานของธนาคาร ทมีหีน้าทีด่แูลจดัการการสมคัรงานของท่าน หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นนามพนักงานดงักล่าว 

(เช่น ผูบ้รหิารสาย/ฝา่ย ทีม่คีวามตอ้งการและมหีน้าทีพ่จิารณารบัผูส้มคัรงานเขา้ท างาน) 
 พนกังานฝา่ยทรพัยากรบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการด าเนินกระบวนการทางทรพัยากรบุคคล (เช่น การสรรหา

บุคลากร การประเมนิ การตรวจสอบก่อนเขา้รบัท างาน เป็นตน้) 
 เจา้ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศซึง่บรหิารจดัการการเขา้ถงึขอ้มลูของผูส้มคัรงาน 
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ธนาคารอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 
 บุคคลอา้งองิ 
 สถาบนัการศกึษา (เช่น มหาวทิยาลยั วทิยาลยั เป็นตน้) เพื่อตรวจสอบขอ้มลูทีท่่านใหไ้วก้บัธนาคาร 
 ผูใ้หบ้รกิาร (หรอืผูใ้หบ้รกิารในอนาคต) ในนามของธนาคาร และ/หรอื 
 บุคคลภายนอกที่ด าเนินการตรวจสอบประวตัิในนามของธนาคาร  (เช่น บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงาน

ตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม เป็นตน้) 

เว้นแต่ได้ก าหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้  ธนาคารจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

นอกเหนือจากวตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หากธนาคาร จะเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืส่งขอ้มูล

เพิม่เตมิซึง่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี้ ธนาคารจะแจง้ใหท้่านทราบ และขอความยนิยอมจากท่านก่อน

การเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย เวน้แต่ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาตให้ธนาคารด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ต้องอาศยั

ความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธใิหค้วามยนิยอม หรอืปฏเิสธการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน 

ธนาคารจะปฏบิตัติามประกาศความเป็นสว่นตวันี้อย่างเคร่งครดัต่อขอ้มูลทีอ่ยู่ในความครอบครองของธนาคาร ซึง่
เกีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรงานในอนาคต ปจัจุบนั และในอดตี 

 

4. การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จ าเป็นเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดงักล่าว กล่าวคอื เพื่อการสรรหาบุคลากร เพื่อการจา้งแรงงาน เพื่อเหตุผลทางกฎหมาย หรอืเพื่อปฏบิตัิ
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธนาคารจะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้มคัรงานไวต้ลอดระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร เวน้แต่ใน
กรณีทีม่เีหตุผลทางกฎหมาย หรอืเหตุผลทางเทคนิครองรบั ธนาคารอาจเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานไว้
นานกว่าระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร หากธนาคารไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลของผู้สมคัร
งานตามกฎหมายแล้ว ธนาคารจะท าลาย ลบ หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็น
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได ้(เพื่อทีข่อ้มลูดงักล่าวจะไม่มคีวามเชื่อมโยงถงึท่านอกีต่อไป) 

5. ความถกูต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านจะต้องท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน มคีวามเป็นปจัจุบนั สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจง้ธนาคารเมื่อ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ โดยตดิต่อธนาคารผ่านทางช่องทางทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10 ของประกาศ
ความเป็นสว่นตวันี้ 

ธนาคารจะขอให้ท่านปรบัปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปจัจุบนัเป็นครัง้คราว เพื่อให้ข้อมูลดงักล่าวเป็นข้อมูลที่เป็น
ปจัจุบนั ถูกตอ้ง และสมบรูณ์ 

6. สิทธิความเป็นส่วนตวัของท่านคืออะไร และกฎหมายปกป้องคุ้มครองท่านอย่างไร 
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 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีทีธ่นาคารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัความ
ยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนความยนิยอมทีจ่ะให้ธนาคารประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านได้
ตลอดเวลา ทัง้นี้ ธนาคารอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากธนาคารมีฐานอื่นในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคาร 
และตรวจสอบว่าธนาคารประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  

 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ม่สมบูรณ์ หรอืไม่
ถูกตอ้งใหถู้กตอ้ง 

 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธริอ้งขอให้ธนาคาร ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มเีหตุผลอนัสมควรให้ธนาคารเกบ็ หรอืประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใชส้ทิธใินการขอให้ธนาคารลบขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไป
กบัสทิธใินการคดัคา้นในขอ้ถดัไป  

 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านมสีทิธคิดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารประมวลผล
ภายใต้ฐานผลประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคาร และสถาณการณ์บางอย่างของท่านท าให้ท่านต้องการ
คดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานการประมวลผลนี้ นอกจากนี้ ท่านยงัมสีทิธคิดัค้านการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน หากธนาคารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์าง
การตลาด และเกีย่วกบัการรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ (Profiling) 

 สิทธิในการขอให้มีการจ ากดัการประมวลผล: ท่านมสีทิธขิอให้ธนาคารระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านชัว่คราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้ธนาคารแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กต้อง หรอืเมื่อ
ท่านรอ้งขอใหธ้นาคารพสิจูน์เหตุผล หรอืฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคาร
ไดใ้นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์สทิธดิงักล่าวนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่านไดส้่งมอบใหแ้ก่
ธนาคาร และธนาคารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรอืในกรณีที่
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจ าเป็นต้องได้รบัการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏบิตัิตามภาระขอ้ผูกพนัภายใต้
สญัญาได ้

 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า ธนาคาร หรือพนักงานของธนาคาร หรือผู้
ใหบ้รกิารฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) หรอื
ประกาศอื่น ๆ ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 

การใชส้ทิธขิองท่านดงักล่าวขา้งต้นอาจถูกจ ากดัภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและอาจมบีางกรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่
ธนาคารอาจปฏเิสธหรอืไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธขิา้งตน้ของท่านไดซ้ึง่ธนาคารจะแจง้เหตุผลใหท้่าน
ทราบ นอกจากนัน้ท่านสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งตน้ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 เป็นตน้ไป 

การจดัการกบัเรือ่งรอ้งเรียน 
ในกรณีที่ท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกบัวิธีการที่ธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ

ธนาคาร และธนาคารจะพจิารณาค าขอของท่านโดยเรว็ทีส่ดุ ทัง้นี้ การรอ้งเรยีนต่อธนาคารนี้ไม่มผีลกระทบต่อสทิธขิอง
ท่านในการรอ้งเรยีนต่อเจา้หน้าทีร่ฐัทีม่อี านาจเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
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7. ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ขอ้มูลถอืเป็นทรพัยส์นิของธนาคาร ดงันัน้ ธนาคารจงึใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็นอย่างยิง่ ธนาคารจะตรวจสอบ และใช้มาตรการรกัษาความปลอดภยัขององค์กร ทัง้ทางกายภาพ และทาง
เทคนิคที่ทนัสมยัอยู่เสมอเมื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุม
ภายในเพื่อใหท้่านมัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกท าลายโดยไม่ตัง้ใจ ถูกน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ถูก
เปิดเผย และเขา้ถงึโดยบุคคลทัว่ไปทีไ่ม่ใช่พนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีข่องธนาคาร  โดยพนกังานของธนาคารนัน้ไดร้บัการ
อบรม และฝึกฝนให้จดัการกบัข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏบิตัิตามที่ได้รบัการอบรมฝึกฝน
ดงักล่าว พนกังานจะไดร้บัโทษทางวนิยั 

8. หน้าท่ีของท่าน 

ท่านมหีน้าทีต่รวจสอบว่าขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่านใหไ้วก้บัธนาคาร ไม่ว่าจะดว้ยตวัของท่านเอง หรอืในนามของท่าน 
มคีวามถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบนั และมหีน้าทีต่อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบโดยเรว็ทีส่ดุหากขอ้มลูดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลง 

เมื่อท่านเขา้ท าสญัญากบัธนาคารแล้ว ท่านจะมหีน้าที่ตามสญัญาในการส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคาร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะต้องรายงานการขาดงาน และอาจจ าเป็นต้องใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการลงโทษทางวนิัยหรอืเรื่อง
อื่น ๆ โดยสุจรติ ท่านยงัอาจจะต้องส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ธนาคารเพื่อใหท้่านสามารถใชส้ทิธทิางกฎหมายได ้
การไม่ปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าวอาจสง่ผลใหท้่านสญูเสยีสทิธทิางกฎหมาย 

ท่านมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลการตดิต่อ สทิธใินการท างานในประเทศไทย และ
ขอ้มลูการจ่ายเงนิใหก้บัธนาคาร เพื่อใหธ้นาคารสามารถเขา้ท าสญัญากบัท่านได ้หากท่านไม่ส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าว อาจท าใหธ้นาคารไมส่ามารถใชส้ทิธ ิและปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากสญัญาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

ธนาคารจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวัอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้ ประกาศความเป็นส่วนตวันี้จงึอาจมกีาร
แกไ้ขเปลีย่นแปลงตามทีธ่นาคารเหน็สมควร  

10. ช่องทางการติดต่อธนาคาร 

- ในกรณีที่ท่านมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืต้องการใช้สทิธใิด ๆ โปรดติดต่อ  
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคาร อเีมล DPOICBCT@th.icbc.com.cn  

- ตวัแทนพนกังานฝา่ยทรพัยากรบุคคลที ่02-663-9822 

 

 

 

การรบัทราบประกาศความเป็นส่วนตวั: 

โดยการลงชื่อดา้นล่างนี้ ท่านได้อ่าน และท าความเขา้ใจ และยอมรบัว่าธนาคารไดแ้จง้ใหท้่านทราบถงึประกาศความ
เป็นสว่นตวันี้แลว้ 

 

ลงชื่อ: ____________________________________ 

ชื่อ-สกุล: __________________________________ 

วนัที:่ ___________________________________ 


