ประกาศความเป็ นส่วนตัวของผูส้ มัครงาน
เรียน ผูส้ มัครงาน
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “เรา”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัว และมุ่งมันที
่ ่
จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย ท่านได้สมัครงานกับธนาคาร ซึง่ มีฐานะ
เป็ น ”ผูค้ วบคุมข้อมูล” สาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่าง และเพื่อวัตถุประสงค์
ในขัน้ ตอนการพิจารณาสรรหาบุคคลากร
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่ธนาคารเก็บรวบรวม โดยที่ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่
ธนาคารเกีย่ วกับตัวท่านเอง (“ท่าน”) และข้อมูลทีธ่ นาคารรับทราบผ่านขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากร
 ธนาคารใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใดบ้าง
 ทางเลือกทีธ่ นาคารนาเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธกี ารเข้าถึง และดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ น
ปจั จุบนั
 สิทธิทท่ี ่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนัน้ ปกป้องคุม้ ครองท่านอย่างไร
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารใช้นนั ้ ขึน้ อยู่กบั แต่ละ
สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วกับขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากร
ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายดังต่อไปนี้ แต่ไม่จากัดเพียง
 ข้อมูลทีไ่ ด้จากท่านโดยตรง ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากร (เช่น แบบฟอร์มสมัครงาน
ผ่านระบบออนไลน์/ระบบออฟไลน์ หรืออื่น ๆ หรือประวัตยิ ่อ)
 ข้อมูลทีธ่ นาคารได้รบั จากการสัมภาษณ์งาน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือประชุมผ่านทางวิดโี อ
 เอกสารระบุตวั ตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
 ข้อมูลทีธ่ นาคารได้รบั เมื่อท่านใช้ระบบ เครื่องมือ และเว็บไซต์ของธนาคาร
 แบบฟอร์มทีท่ ่านกรอกเมื่อเริม่ ต้น หรือในระหว่างสมัครงาน (เช่น แบบฟอร์มการเสนอผลประโยชน์) และ/หรือ
 การติดต่อกับท่านผ่านการสัมภาษณ์ การประชุม หรือการประเมินผ่านทางอื่น เช่น กล้องวงจรปิ ด อุปกรณ์
บันทึกภาพ เป็ นต้น
ในบางกรณี ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับท่านจากบุคคลทีส่ าม เช่น การอ้างอิงจากนายจ้าง
เดิม (เช่น ระยะเวลาของการจ้างงานทีผ่ ่านมา ประสิทธิภาพในการทางานทีผ่ ่านมา เป็ นต้น) ข้อมูลทีส่ ามารถเข้าถึงได้
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็ นต้น ข้อมูลจากผูใ้ ห้บริการตรวจสอบประวัตกิ ารทางาน
ข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต และข้อมูลประวัตอิ าชญากรรม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีธ่ นาคารประมวลผลภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนี้ แต่ไม่จากัดเพียง
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 ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง ทีอ่ ยู่ ช่องทางการติดต่อ (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ โซเชียลมีเดีย เป็ นต้น)
สัญชาติ สิทธิในการทางานในประเทศไทย รูปทีป่ รากฏในหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ รูปภาพ
และ ภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
 ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกีย่ วกับประวัตกิ ารศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการ
จบการศึกษา
 ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว: ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว
 ข้อมูลการทางาน: รายละเอียดเกีย่ วกับอาชีพ การเป็ นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้าง
คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวัตกิ ารทางาน
 ข้อมูลทางการเงิ น: ข้อมูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของผูส้ มัครงาน (เช่น โบนัส เงินบานาญ และสิทธิตาม
กรมธรรม์ประกันภัย)
 ข้อมูลอื่น ๆ : ข้อมูลทีธ่ นาคารได้รบั จากการสัมภาษณ์
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data):
o เชือ้ ชาติ หรือชาติพนั ธุ์
o ข้อมูลความเชื่อทางศาสนา
o ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลชีวภาพ และ
o ข้อมูลประวัตอิ าชญากรรม
ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ละเอียดอ่อนของท่านบางประเภทเพื่อ ปรับเปลีย่ นบางประการให้เหมาะสมกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์
งานกับเราได้ เพื่อให้ท่านมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ าน (หากท่านได้รบั การคัดเลือก) และเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ การจ้างงาน โดยธนาคารจะไม่ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีทก่ี ฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทาได้
2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจะเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีท่ี ธนาคารมีเหตุ ผลที่เหมาะสมในการ
ดาเนินการเช่นว่านัน้ และเมื่อการดาเนินการเช่นว่านัน้ ถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้ นี้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้กบั บุคคลภายนอก
ธนาคารจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการประมวลผล หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 เมื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในสัญญาทีธ่ นาคารทาไว้ หรือกาลังจะทากับท่าน (ฐานสัญญา)
 เมื่อเป็ นหน้าทีต่ ามกฎหมายของธนาคาร (ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย)
 เมื่อท่านให้ความยินยอม (ฐานความยินยอม)
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ เป็ นไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมายที่
ธนาคารอาจเลือกใช้
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วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

กระบวนการสรรหาบุคลากร







เพื่อดาเนินการใด ๆ อันเกีย่ วข้องกับการสมัครงานของท่าน
เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
เพื่อดาเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ้างอิง ในกรณีท่ี
สามารถกระทาได้
เพื่อ ติ ด ต่ อ สื่อ สารกับ ท่ า นเกี่ย วกับ กระบวนการสรรหา
บุคลากร
เพื่อจัดทาบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้า งของธนาคาร
และ/หรือ
เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย





ฐานสัญญา
ฐานหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ฐานความยินยอม

การทีธ่ นาคารจะพิจารณาคัดเลือกท่านให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งใด ๆ หรือไม่ ถือเป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของธนาคารบนฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์อนั ชอบธรรมของธนาคาร เนื่องจากการประมวลผลดังกล่าว
เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของธนาคาร ในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับตาแหน่ งนัน้ ๆ ธนาคารจึงจาเป็ นต้อง
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่า ธนาคาร จะว่าจ้างท่านให้ทางานกับ ธนาคาร
หรือไม่
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอาจรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนของ
ท่าน โดยธนาคารจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนจากผูส้ มัครงานทุกคน แต่ ธนาคารอาจอาศัย
ข้อกาหนดทางกฎหมาย หรือความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนดังกล่าว
หรือในกรณีทท่ี ่านเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อธนาคารในระหว่างระยะเวลาทีท่ ่าน และธนาคารมีความเกีย่ วข้องกัน
ธนาคารอาจเก็บรวบรวมประวัตยิ ่อ จดหมายสมัครงาน และผลสอบใด ๆ ของท่าน เพื่อประเมินว่าท่านมีคุณสมบัติ
พืน้ ฐานเพียงพอสาหรับตาแหน่งนัน้ ๆ หรือไม่ หากท่านมีคุณสมบัตพิ น้ื ฐานตามทีธ่ นาคารกาหนด ธนาคารจะพิจารณา
ต่อว่าท่านเหมาะสมทีจ่ ะเข้ารับการสัมภาษณ์งาน หรือไม่ หากธนาคารตัดสินใจเรียกท่านเข้ารับการสัมภาษณ์ ธนาคาร
จะใช้ขอ้ มูลทีท่ ่านมอบให้แก่ธนาคารในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาว่าจะเสนอตาแหน่ งงานให้กบั ท่าน หรือไม่
หากธนาคารตัดสินใจเสนอตาแหน่ งงานให้ท่านแล้ว ธนาคารอาจตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง และ/หรือ ดาเนินการ
ตรวจสอบใด ๆ ก่อนทีจ่ ะยืนยันการแต่งตัง้ หรือว่าจ้างท่านให้เข้าทางานในตาแหน่งนัน้
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการภายในให้กบั บุคคลดังต่อไปนี้
 พนักงานของธนาคาร ทีมหี น้าทีด่ แู ลจัดการการสมัครงานของท่าน หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นนามพนักงานดังกล่าว
(เช่น ผูบ้ ริหารสาย/ฝา่ ย ทีม่ คี วามต้องการและมีหน้าทีพ่ จิ ารณารับผูส้ มัครงานเข้าทางาน)
 พนักงานฝา่ ยทรัพยากรบุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินกระบวนการทางทรัพยากรบุคคล (เช่น การสรรหา
บุคลากร การประเมิน การตรวจสอบก่อนเข้ารับทางาน เป็ นต้น)
 เจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ บริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผูส้ มัครงาน
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ธนาคารอาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
 บุคคลอ้างอิง
 สถาบันการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็ นต้น) เพื่อตรวจสอบข้อมูลทีท่ ่านให้ไว้กบั ธนาคาร
 ผูใ้ ห้บริการ (หรือผูใ้ ห้บริการในอนาคต) ในนามของธนาคาร และ/หรือ
 บุคคลภายนอกที่ดาเนินการตรวจสอบประวัติใ นนามของธนาคาร (เช่ น บริษัทข้อมูลเครดิต หน่ วยงาน
ตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม เป็ นต้น)
เว้น แต่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศความเป็ น ส่ว นตัว นี้ ธนาคารจะไม่ ใ ช้ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์อ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ หากธนาคาร จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือส่งข้อมูล
เพิม่ เติมซึง่ ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อน
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย เว้นแต่ในกรณีทก่ี ฎหมายอนุ ญาตให้ ธนาคารดาเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัย
ความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน
ธนาคารจะปฏิบตั ติ ามประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัดต่อข้อมูลทีอ่ ยู่ในความครอบครองของธนาคาร ซึง่
เกีย่ วข้องกับผูส้ มัครงานในอนาคต ปจั จุบนั และในอดีต
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ว นบุ คคลของท่านไว้ต ราบเท่ าที่จ าเป็ นเพื่อการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าว กล่าวคือ เพื่อการสรรหาบุคลากร เพื่อการจ้างแรงงาน เพื่อเหตุผลทางกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานไว้ตลอดระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร เว้นแต่ใน
กรณีทม่ี เี หตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ ธนาคารอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานไว้
นานกว่าระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร หากธนาคารไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัคร
งานตามกฎหมายแล้ว ธนาคารจะทาลาย ลบ หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เพื่อทีข่ อ้ มูลดังกล่าวจะไม่มคี วามเชื่อมโยงถึงท่านอีกต่อไป)
5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านจะต้องทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน มีความเป็ นปจั จุบนั สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งธนาคารเมื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ โดยติดต่อธนาคารผ่านทางช่องทางทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10 ของประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวนี้
ธนาคารจะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั เป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่เป็ น
ปจั จุบนั ถูกต้อง และสมบูรณ์
6. สิ ทธิ ความเป็ นส่วนตัวของท่านคืออะไร และกฎหมายปกป้ องคุ้มครองท่านอย่างไร
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 สิ ทธิ ในการขอถอนความยิ นยอม: ในกรณีทธ่ี นาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความ
ยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะเพิกถอนความยินยอมทีจ่ ะให้ธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ธนาคารอาจประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของท่ า นต่ อ ไปหากธนาคารมีฐานอื่น ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคาร
และตรวจสอบว่าธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ ม่สมบูรณ์ หรือไม่
ถูกต้องให้ถูกต้อง
 สิ ทธิ ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิรอ้ งขอให้ธนาคาร ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณีท่ไี ม่มเี หตุผลอันสมควรให้ ธนาคารเก็บ หรือประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิ ธิในการขอให้ธนาคารลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไป
กับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป
 สิ ทธิ ในการคัดค้าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ธนาคารประมวลผล
ภายใต้ฐานผลประโยชน์ อนั ชอบธรรมของธนาคาร และสถาณการณ์ บางอย่างของท่านทาให้ท่านต้องการ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานการประมวลผลนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิคดั ค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การตลาด และเกีย่ วกับการรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ (Profiling)
 สิ ทธิ ในการขอให้มีการจากัดการประมวลผล: ท่านมีสทิ ธิขอให้ธนาคารระงับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านชัวคราว
่
เช่น เมื่อท่านต้องการให้ ธนาคารแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อ
ท่านร้องขอให้ธนาคารพิสจู น์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 สิ ทธิ ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคาร
ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิดงั กล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านได้ส่งมอบให้แก่
ธนาคาร และธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีท่ี
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รบั การประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามภาระข้อผูกพันภายใต้
สัญญาได้
 สิ ท ธิ ใ นการยื่ น ข้ อ ร้อ งเรี ย น: ท่ า นมีสิท ธิย่ืน ข้อ ร้อ งเรีย นต่ อ หน่ ว ยงานของรัฐที่เ กี่ย วข้อ ง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ที ่านเห็นว่า ธนาคาร หรือพนักงานของธนาคาร หรือผู้
ให้บริการฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) หรือ
ประกาศอื่น ๆ ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว
การใช้สทิ ธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจากัดภายใต้ก ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและอาจมีบางกรณีท่ีมเี หตุจาเป็ นที่
ธนาคารอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิขา้ งต้นของท่านได้ซง่ึ ธนาคารจะแจ้งเหตุผลให้ท่าน
ทราบ นอกจากนัน้ ท่านสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป
การจัดการกับเรือ่ งร้องเรียน
ในกรณีท่ีท่า นต้อ งการร้องเรีย นเกี่ยวกับ วิธีก ารที่ธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ าน กรุ ณาติดต่ อ
ธนาคาร และธนาคารจะพิจารณาคาขอของท่านโดยเร็วทีส่ ดุ ทัง้ นี้ การร้องเรียนต่อธนาคารนี้ไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิของ
ท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ อี านาจเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลถือเป็ นทรัพย์สนิ ของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็ นอย่างยิง่ ธนาคารจะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทัง้ ทางกายภาพ และทาง
เทคนิคที่ทนั สมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุม
ภายในเพื่อให้ท่านมันใจว่
่ าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทาลายโดยไม่ตงั ้ ใจ ถูกนาไปใช้ใ นทางทีผ่ ดิ ถูก
เปิ ดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่พนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีข่ องธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารนัน้ ได้รบั การ
อบรม และฝึ กฝนให้จดั การกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้รบั การอบรมฝึ กฝน
ดังกล่าว พนักงานจะได้รบั โทษทางวินยั
8. หน้ าที่ของท่าน
ท่านมีหน้าทีต่ รวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านให้ไว้กบั ธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน
มีความถูกต้อง และเป็ นปจั จุบนั และมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วทีส่ ดุ หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลง
เมื่อท่านเข้าทาสัญญากับ ธนาคารแล้ว ท่านจะมีหน้าที่ตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ธนาคาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะต้องรายงานการขาดงาน และอาจจาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการลงโทษทางวินัยหรือเรื่อง
อื่น ๆ โดยสุจริต ท่านยังอาจจะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ธนาคารเพื่อให้ท่านสามารถใช้สทิ ธิทางกฎหมายได้
การไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีด่ งั กล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย
ท่านมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ สิทธิในการทางานในประเทศไทย และ
ข้อมูลการจ่ายเงินให้กบั ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถเข้าทาสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว อาจทาให้ธนาคารไม่สามารถใช้สทิ ธิ และปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่วนตัว
ธนาคารจะตรวจสอบประกาศความเป็ นส่วนตัวอย่างสม่ าเสมอ ดังนัน้ ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้จงึ อาจมีการ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร
10. ช่องทางการติ ดต่อธนาคาร
-

ในกรณีท่ที ่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สทิ ธิใด ๆ โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร อีเมล DPOICBCT@th.icbc.com.cn
ตัวแทนพนักงานฝา่ ยทรัพยากรบุคคลที่ 02-663-9822

การรับทราบประกาศความเป็ นส่วนตัว:
โดยการลงชื่อด้านล่างนี้ ท่านได้อ่าน และทาความเข้าใจ และยอมรับว่า ธนาคารได้แจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศความ
เป็ นส่วนตัวนี้แล้ว
ลงชื่อ: ____________________________________
ชื่อ-สกุล: __________________________________
วันที:่ ___________________________________
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