17 พฤษภาคม 2564
สรุ ปการปรั บปรุ งประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice)
ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เพื่อความชัดเจนในการเก็บรวบ รวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิภัทรจึงได้ ทาการ
ปรับปรุงประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ให้ ครบถ้ วนตรงกับข้ อเท็จจริงที่มกี ารดาเนินการอยู่ในปั จจุบัน โดยได้สรุป
สาระสาคัญของการปรับปรุงแก้ ไขในครั ้งนี ดั้ งนี ้


กรณีการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นโดยอ้ อม โดยรวมถึง สื่อ Social ของท่านที่เปิ ดไว้ เป็นสาธารณะ



กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านการเข้ าร่วมกิจกรรมทางการตลาด



กรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจาเป็ นในการให้บริการของเรา อาจเป็ นผลให้ เราไม่สามารถให้บริการนั ้นแก่
ท่านได้ ทั ้งหมดหรือบางส่วน และกรณีที่ท่านเป็ นผู้ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ เรา ท่านมีหน้าที่
รับผิดชอบในการแจ้ งรายละเอียดตามประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนีห้ รือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตามแต่กรณีให้ บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั ้นหากเป็ นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่เรา



แก้ ไขเพิ่มเติมวัตุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย การอบรมสัมมนา การบันทึกภาพบรรยากาศหรือวิดีโอในการจัดกิจกรรมเพื่อใช้ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การติดตามหนี ้และการสืบทรัพย์ การนาทรัพย์สินออกประมูลหรือขายทอดตลาด การจัดการต่างๆ
ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหลักทรัพย์ รวมถึงฐานทางกฎหมายในการประมวลผลที่เกี่ยวข้ อง



การเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาที่นานขึ ้นหากเป็ นการจาเป็นเพื่อการก่อตั ้งสิทธิเรียกร้ อง การปฏิบัติตามหรือ
การใช้ สิทธิเรียกร้ อง หรือการยกขึ ้นต้ อสู้สิทธิเรียกร้ องตามกฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ โดยเมือ่ พ้ นระยะเวลาความจาเป็นตาม
วัตถุประสงค์แล้ ว จะลบทาลายหรือทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้



การเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปี ที่เริ่มและสิ ้นสุดความสัมพันธ์ เป็ นต้น ไว้ เป็ น
ประวัติในฐานข้ อมูล (Archive) เท่านั ้น โดยจะไม่นาไปใช้ หรือเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ทัง้ นี ้ ท่ านสามารถพิจารณารายละเอียดของการแก้ ไขปรั บปรุงตามข้ อความตัวหนา Bold
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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์ เกีย รติ น าคิ น ภั ท ร
จากัด (มหาชน) (“บล. เกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด (“บลจ. เกียรตินาคิน
ภัทร”) บริษัท เคเคพี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัทในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
การเงินเกียรตินาคินภัทร” “เรา” หรือ “ของเรา”) รวมถึงกองทุนต่าง ๆ ภายใต้ การจัดการหรือการจัดตั ้งของเรา ตระหนักถึง
ความสาคัญของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงออกประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี เพื
้ ่อให้ ท่านได้ทราบแนวทางของเรา
ในการรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้ อมู ล ส่ ว น
บุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ และเพื่ออธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงช่องทางใน
การใช้ สิทธิดังกล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้ บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
1.

ภาพรวม
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น

เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตามที่จะได้กล่าวต่อไปในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ หรือวัตถุประสงค์
อื่นใดตามที่ได้ กล่าวไว้ ในเอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เกี่ยวกับการให้ ความยินยอมเพื่ อ เก็ บ รวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเท่านั ้น
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ใช้บังคับกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปยังต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน (Application) หรือช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรือของพันธมิตรทางธุรกิจเรา โดยประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้จะ
ไม่ใช้ บังคับกับการใช้ บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เราไม่ได้ เป็ นเจ้ าของหรือไม่อยู่ในความควบคุมของเรา ทั ้งนี ้ ประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ใช้ บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2 ข้ างล่างนี ้) ของ (1) ลูกค้ าบุคคลธรรมดาของ
เรา ทั ้งที่เป็ นลูกค้ าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็ นลูกค้ าในอนาคต) ลูกค้ าปั จจุบัน และลูกค้ าในอดีต รวมถึง บุ ค คลธรรมดาที่
เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าบุคคลธรรมดาดังกล่าว (2) พนักงาน บุคลากร เจ้ าหน้ าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอานาจ กรรมการ ผู้
ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่กล่าวข้ างต้ น ทั ้งที่เป็ นลูกค้ า
เป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็ นลูกค้ าในอนาคต) ลูกค้ าปั จจุบัน และลู กค้ าในอดีต (3) บุคคลธรรมดาที่เคยเป็ น เป็ น หรื อจะเป็ น
ผู้ให้ บริ การภายนอกหรื อคู่ค้าของเรา และบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่เคยเป็ น เป็ น หรือจะเป็ นผู้ให้ บริการ
ภายนอกหรือคู่ค้าของเรา และ (4) บุคคลอื่นใดที่ติดต่ อกับเราผ่านช่ องทางต่ าง ๆ ทั ้งนี ้ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราได้นามา
ประมวลผลแล้ ว จะถือเป็ นกรรมสิทธิข์ องเรา
บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน" ส่วนลูกค้ าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิตบิ ุคคลจะรวมเรียกว่า
"ลูกค้ า"
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ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นเป็ นภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งหากกรณีมีข้อความที่
ขัดกัน ให้ ถือประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับแนวทางของเราในการรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรือหากท่านต้ องการใช้ สิทธิของท่านตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี ้
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของเรา (Group Data Protection Officer)
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
หรือ
DPO@kkpfg.com
2.

บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอะไรบ้าง

"ข้ อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่านหรือทาให้ สามารถระบุตัวท่านได้ ตามที่ระบุไว้
ข้ างล่างนี ้ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั ้งที่เราได้ รับจากท่านโดยตรง เช่น ผ่านทางพนั ก งาน หรื อ
ศูนย์บริการข้ อมูลลูกค้ า (call center) หรือช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรือจากแหล่งอื่นโดยอ้ อม เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทร แหล่งสาธารณะ สื่อ Social Media ของท่ านที่เปิ ดไว้ เป็ นสาธารณะ ผู้ให้ บริการภายนอก ที่
ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร บุคคลใด ๆ ที่มีสัญญากับเรา เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็ นบุคคลภายนอก
ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หน่วยงานรัฐทั ้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บุคคลที่ทา่ นแต่งตั ้ง
หรือให้ เป็ นตัวแทนของท่าน และ บุคคลที่มีสิทธิโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรือได้ รับอนุญาตหรือได้ รับความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังเรา โดยบุคคลดังกล่าวได้ ปฏิบัติถูกต้ องตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
แล้ ว ทั ้งนี ้ ประเภทของข้ อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของลูกค้ าหรือนิติบุคคล กับเรา และบริ ก ารหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ าต้ องการจากเรา
"ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็ นข้ อมู ล ที่ มี ค วาม
อ่อนไหว
กรณีลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ รวมถึง
ก)

ข้ อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ เลขประจาตัวประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้ าว) สถานภาพการสมรส การศึกษา ข้ อมูลการทางาน (เช่น
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อาชีพ ชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่ง เงินเดือน) ลายมือชื่อ รูปถ่าย ทะเบียนบ้ าน รวมถึ ง ข้ อมู ล ส่ ว น
บุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กาหนดด้ านล่าง
ข)

ข้ อมูลการติดต่อ (Contact Details) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้ น

ค)

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับครอบครัวของท่าน วิถีในการดาเนินชีวิตและสถานภาพทางสังคม (Status Data) เช่น
สถานภาพสมรส จานวนบุตร

ง)

ข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมู ล การท าธุ ร กรรมกั บ เรา (Financial and Transaction Data) เช่ น
หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้ อมูลพร้ อมเพย์ ข้ อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรม ประวัติทางการเงิ น
ข้ อมูลจากฐานข้ อมูลของกรมบังคับคดี ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน (เช่น รายได้ ความมั่ง
คั่ง ทรัพย์สินและหนี ้สิน หลักฐานของรายรับหรือรายจ่าย ข้ อมูลเครดิต ประวัติการกู้ยืมเงิน ประวั ติ
สินเชื่อ และข้ อมูลการชาระหนี)้ ความต้ องการและจุดมุ่งหมายทางการเงิน

จ)

ข้ อมูลภาพและเสียงที่ได้ จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น สาเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง ภาพ และ/หรือ เสียงจากกล้ องวงจรปิ ด จากการสนทนาทาง
โทรศัพท์ หรือจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา

ฉ)

ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพัน ธ์กับเรา เช่น ข้ อมูล
ที่ท่านให้ แก่เราในสัญญา แบบฟอร์ม แบบสารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้ อมูลที่เก็บรวบรวมเมือ่ ท่าน
เข้ าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา และ

ช)

ข้ อมูลทางออนไลน์ ข้ อมูลความชื่นชอบของลูกค้ าในการค้ นหาข้ อมูล หรื อ ใช้ ข้ อมู ล ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้ อมูลและกิจกรรมใน Social Media ซึ่งรวมถึง ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมู ล การเข้ าสู่
ระบบสมาชิก เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ข้ อมูลอุปกรณ์ อั จ ฉริ ย ะ การ
ยืนยันตัวตน การค้ นข้ อมูล (Browsing) สถานที่ตั ้ง (Location) การเข้ าเว็บไซต์ และ รูปแบบการใช้
จ่าย (Spending Patterns) หรือ การค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา จาก
การใช้ คุกกี ้หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้ าไปใช้ บริการ

กรณีลูกค้ านิติบุคคล หรือ ผู้ให้ บริการภายนอกหรือคู่ค้าต่าง ๆ
ข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ รวมถึง
ก)

ข้ อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด สัญชาติ เลขประจาตัวประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้ าว) ข้ อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้ อมูลการทางาน
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(เช่น อาชีพ ชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่ง ความเป็ นเจ้ าของหรืออัตราส่วนการถือหุ้น) ลายมือชื่อ รูปถ่าย
ทะเบียนบ้ าน รวมถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กาหนดด้ านล่าง
ข)

ข้ อมูลการติดต่อ (Contact Details) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้ น

ค)

ข้ อมูลที่สร้ างขึ ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับเรา เช่น การเปิ ดบั ญ ชี การบริ ห ารจั ด การ การ
ดาเนินงาน การชาระเงิน การชาระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลู ก ค้ า ข้ อมู ล
ดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับเรา

ง)

ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้ อมูลที่
ท่านให้ แก่เราในสัญญา แบบฟอร์ม แบบสารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้ อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้ า
ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา และ

จ)

ข้ อมูลภาพและ/หรือเสียงที่ได้จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้ องวงจรปิ ด จากการสนทนาทางโทรศัพท์
หรือจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา

ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของท่านที่เราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยัง ต่ า งประเทศ
ได้ แก่
ก)

ข้ อมูลจาลองลายนิ ้วมือ ข้ อมูลภาพจาลองใบหน้ า หรื อ ข้ อมู ล ภาพจ าลองม่ า นตาของท่ า นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและการทาธุรกรรมใด ๆ ของท่าน ผ่านบริ ก ารพิ สู จ น์ แ ละ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ข)

ข้ อมูลศาสนา ข้ อมูลหมู่โลหิต เพียงเท่าที่ปรากฏในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่ า นเพื่ อ เป็ น
หลักฐานสาหรับการก่อตั ้งสิทธิเรียกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการเรียกร้ องตามกฎหมาย
หรือการยกขึ ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้ องตามกฎหมายต่อไปเท่านั ้น

ค)

ข้ อมูลประวัติอาชญากรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกัน รับ มื อ และลดความเสี่ ย งที่ อ าจ
เกิดขึ ้นจากการกระทาต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อการร้ าย หรือการฉ้ อโกงประชาชน
และ

ง)

ข้ อมูลความพิการ ข้ อมูลสุขภาพ หรือข้ อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพื่อ ให้ เราใช้
เป็ นข้ อมูลในการดูแลและให้ บริการแก่ท่านตามที่กฎหมายกาหนด
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ทั ้งนี ้เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหวของท่านไปยังต่างประเทศ
เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้ อ 3. โดยเราจะจัดให้ มมี าตรการที่เ หมาะสมเพือ่
คุ้มครองสิทธิขั ้นพื ้นฐานและประโยชน์ของท่าน
ในกรณีท่ ีท่านปฏิเสธไม่ให้ ข้อมูลที่มีความจาเป็ นในการให้ บริการของเรา อาจเป็ นผลให้ เราไม่สามารถ
ให้ บริ การนัน้ แก่ ท่านได้ ทงั ้ หมดหรื อบางส่ วน และกรณี ท่ ี ท่ านเป็ นผู้ ให้ ข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คลของ
บุคคลภายนอกแก่ เรา ท่ านมีหน้ าที่รับผิดชอบในการแจ้ งรายละเอียดตามประกาศความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับนีห้ รื อประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริ การตามแต่ กรณีให้ บุคคลดังกล่ าวทราบ ตลอดจนขอความ
ยินยอมจากบุคคลนัน้ หากเป็ นกรณีท่ ตี ้ องได้ รับความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ เรา

3.

บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านด้ วย
วัตถุประสงค์ อะไรบ้ าง
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ตามที่ปรากฏ

ในตารางต่อไปนี ้โดยเราจะอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful Basis) ซึ่งจะแตกต่างกันขึ ้นอยู่กับบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ลูกค้ า ผู้ให้ บริการภายนอก หรือคู่ค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว เคยมี จะมี หรือมีอยู่กับเรา
วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
และ/หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
การจัดการและการให้ บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่ทา่ น  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่า น
เช่น การเปิ ดบัญชี การให้ บริการวางแผนทางการเงิน การ
กับเรา (Contractual Basis)
ขอสินเชื่อ การให้ บริการต่าง ๆ
 เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
(Legitimate Interest) ใ น การใ ห้ บ ริ การห รื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ ความ
ต้ องการของท่าน
การแนะนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม  เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือ ของบริษัทพั น ธมิ ต ร
(Legitimate Interest)
ของเรา ที่ ใ กล้ เคี ย งหรื อเกี่ ยวเนื่ องกั บ บริ ก ารหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ ในกรณีที่ทา่ นไม่ได้ แสดงเจตนาใน
การห้ ามติดต่อทางโทรศัพท์ หรือหากเราไม่ ไ ด้ ถู ก ห้ าม
ติดต่อโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอื่นใด
การแนะนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม  เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรหรือ ของบริ ษั ทพั น ธมิ ต ร
ของเรา ที่ ไ ม่ ใ กล้ เคี ย งกั บ บริ ก ารหรื อ ไม่ เกี่ ยวเนื่ อง
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่
6
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วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
และ/หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุ ล  เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
และข้ อมูลในการติดต่อกับท่าน ไปยังผู้ รั บ ข้ อมู ล ต่ า ง ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
การติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น การส่งอีเมล จดหมาย หรือ  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่า น
เอกสารใด ๆ ให้ แก่ท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
การดาเนินการตามที่ท่านได้ แ สดงเจตนาเข้ าร่ วม  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่ าง
กิจกรรมหรื อโครงการต่ าง ๆ อาทิ กิ จ กรรมการ
ท่ านกับเรา (Contractual Basis)
ส่ งเสริ มการขาย การอบรม การสัมมนา
การอานวยความสะดวกให้ แก่ท่านและเพื่อประโยชน์ ใ น  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่า น
การให้ บริการสาหรับการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของท่านที่ มี
กับเรา (Contractual Basis)
อยู่กับทุกบริษัทของเรา รวมถึ ง การให้ บริ ก ารต่ า ง ๆ ที่  เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
เกี่ยวเนื่องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทที่ ่านมีหรือจะมีอยู่กบั
เรา
การรู้จักและพิสูจน์ทราบข้ อเท็จจริ ง ลู ก ค้ า (Know Your  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
Customer / Customer Due Diligence) ให้ ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริงและเป็ นปั จจุบัน
การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่อ าจ  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
นาไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิ น การก่ อ
การร้ าย หรือการฉ้ อโกงประชาชน เป็ นต้ น
การรายงานข้ อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐที่กากับดูแล  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
การประกอบธุรกิจของเรา หรือเมื่อได้ รับหมายเรี ย กหรื อ
หมายอายัดจากหน่วยงานรัฐหรือศาล เป็ นต้ น
การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงที่อ าจเกิ ด ขึ น้ จาก  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
การกระทาต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึง การแบ่งปั นข้ อมูล  เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
ส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานของเรา เพื่อ
(Legitimate Interest)
การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงข้ างต้ น
การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเรา เช่น เมื่อท่ า น  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่า น
เปิ ดบัญชีหรือทาธุรกรรมใด ๆ กับเรา เราจะต้ องตรวจสอบ
กับเรา (Contractual Basis)
และยืนยันตัวตนว่าเป็ นเจ้ าของบัญชีจริงหรือไม่ รวมทั ง้  เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
เราอ าจ จะต้ อ งต รวจสอบ ข้ อ เท็ จจ ริ ง อื่ น ใด เ พื่ อ
(Legitimate Interest)
ประกอบการขอทาธุรกรรมของท่าน
 เป็ นการจาเป็ นในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะที่สาคั ญ (Substantial Public
Interest)
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17 พฤษภาคม 2564
วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
และ/หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาพฤติกรรมของท่ า น  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่า น
เช่น การทาแบบจาลองคะแนนเครดิต (Credit scoring)
กับเรา (Contractual Basis)
เป็ นต้ น
 เมื่อท่านได้ ให้ความยินยอมกับเรา (Consent) แล้ ว
เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุ ค คลผ่ า นช่ อ งทาง
ต่ าง ๆ ซึ่ ง รวม ถึ ง ผ่ าน ช่ อ ง ท าง อุ ป กร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
การทาประกันภัยทรัพย์หลักประกัน การท าประกั น ชี วิ ต  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่า น
ของท่านโดยยกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้ แก่ธนาคาร
กับเรา (Contractual Basis)
เกียรตินาคินภัทร การทาประกันภัยความเสี่ย งจากกลุ่ ม
ลู ก ค้ าสิ น เชื่ อ เช่ น การขอให้ บรรษั ทประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็ นผู้ค ้าประกันกลุ่มลูกหนี ้สินเชื่อ
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร การซื ้อประกันความเสี่ ย ง
จากการผิดนัดชาระหนีก้ ับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่ อ
การนาเข้ าและส่งออก
การด าเนิ น การเ พื่ อ สร้ างความสั มพั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ผู้  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัตติ ามสัญญาระหว่างลูกค้า
ให้ บริการภายนอก หรือคู่ค้าต่าง ๆ ที่ได้ เปิ ดเผยข้อมูลของ
หรือนิติบุคคลอื่น กับเรา (Contractual Basis)
ท่านมายังเรา อาทิ การทาสัญญากับลูกค้ าบุคคลธรรมดา  เพื่อประโยชน์ อันชอบด้ วยกฎหมายของเรา
หรือลูกค้ านิติบุคคล บริษัทพันธมิตรของเรา คู่ค้า หรื อ ผู้
(Legitimate Interest)
ให้ บริการภายนอกของเรา เช่น การตรวจสอบข้ อมู ล เพื่ อ
ประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้ านิติบุคคล ซึ่งเราอาจต้อง
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรือของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย หรือกรณีที่เราเข้ าทาสัญญา
กับนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุค คลของท่ า น
หรือของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วยโดยนิ ติ บุ ค คลเหล่ า นี ไ้ ด้
ปฏิบัติถูกต้ องตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและ
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้อย่างครบถ้ วนแล้ ว
การรักษาความสั ม พั น ธ์ กั บ ท่ า น เช่ น การจั ด การข้ อ  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่ าง
ลูกค้ าหรื อนิ ติ บุ ค คลอื่ นกั บ เรา (Contractual
ร้ องเรียน การจัดการกับคาขอใช้ สิทธิตามกฎหมาย
Basis)
การสารวจความพึงพอใจ หรือ การเสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน์
 เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
พิเศษโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้ แก่ลูกค้ า
(Legitimate Interest)
 เมื่อท่ านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
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17 พฤษภาคม 2564
วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
และ/หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อ มู ล เชิ ง สถิ ติ โ ดยผล  เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
การวิเคราะห์ดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
(Legitimate Interest)
การวิเคราะห์ วิจัย และทาชุดข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกั บ  เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่ า งท่ า นกั บ ธนาคาร
ท่านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ทีเ่ ราได้ รับมาจากการ
เกียรตินาคินภัทร บล. เกียรตินาคินภัทร หรือ บลจ.
เฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรือ ตาแหน่งที่ตั ้ง
เกียรตินาคินภัทร (Contractual Basis)
(Location) โดยอาศัยคุกกี ้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยี  เพื่อประโยชน์อันชอบด้ วยกฎหมายของ บล. เกียรติ
หรือวิธีการอื่นใด เพื่ อ พั ฒ นา และแนะน าบริ ก ารหรื อ
นาคิ น ภั ท ร ห รื อ บ ลจ . เ กี ย รติ น าคิ น ภั ท ร
ผลิตภัณฑ์ของเราและ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
(Legitimate Interest)
ให้ เหมาะสมกับความต้องการของท่านเป็ นรายบุคคลหรือ  เมื่อท่านได้ ให้ความยินยอมกับธนาคารเกียรตินาคิน
เ พื่ อ ข ย ายสิ ท ธิ ป ระโย ช น์ แ ก่ ท่ าน (Behavioral
ภัทร (Consent)
Advertising)
การบันทึกภาพของบุคคลที่มาติดต่อท าธุ ร กรรมกั บ เรา  เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
ด้ วยกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ขณะเข้ าอาคารสานักงานหรือ
(Legitimate Interest) ในการรักษาความปลอดภัย
พื ้นที่สาขา
ภายในบริเวณอาคารสานักงานหรือพื ้นที่สาขาของ
เรา
การบันทึกภาพและ/หรื อเสียงทางโทรศั พ ท์ หรื อ ด้ วย  เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบค าขอ
(Legitimate Interest)
คาสั่ง หรื อข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ ของท่าน หรื อ เพื่ อ การ
วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ/หรื อ การ
ให้ บริการของเรา รวมถึงการอบรมพนักงานของเราเพื่ อ
ประโยชน์ข้างต้ น
การสัมภาษณ์ เพื่อนาใช้ ในการจัดทาสื่อไม่ว่ารูปแบบใด  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่ าง
ท่ านกับเรา (Contractual Basis)
เช่ น สื่อสิ่งพิมพ์ หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง
ๆ อาทิ เว็บไซต์ของเรา สื่อโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายใน  เพื่อประโยชน์ อันชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)
สาหรับพนักงานของเรา เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพั น ธ์
 เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
และการโฆษณาต่าง ๆ เป็ นการทั่วไป
การบันทึกภาพบรรยากาศหรือวิดีโอการอบรม
 เพื่อประโยชน์ อันชอบด้ วยกฎหมายของเรา
สัมมนา หรื อกิจกรรมอื่นใด เพื่อนาไปใช้ ในการ
(Legitimate Interest)
จัดทาสื่อไม่ ว่ารู ปแบบใด เช่ น สื่อสิ่งพิมพ์ หรื อสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางต่ าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ ของ
เรา สื่อโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายในสาหรับ
พนักงานของเรา เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และการโฆษณาต่ าง ๆ เป็ นการทั่วไป
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17 พฤษภาคม 2564
วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
และ/หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
การใช้ ข้อมูลจาลองลายนิ ้วมือ ข้ อมูลภาพจาลองใบหน้ า  เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
หรือข้ อมูลภาพจาลองม่านตาของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนและการทาธุรกรรมใด ๆ ของ
ท่านผ่านบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
การเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  เพื่อเป็ นหลักฐานสาหรับการก่ อ ตั ง้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง
ของท่าน อาทิ ข้ อมูลศาสนาหรือข้ อมู ล หมู่ โ ลหิ ต เพี ย ง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการเรียกร้ องตาม
เท่าที่ปรากฏในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน
กฎหมาย หรือการยกขึ น้ ต่ อ สู้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องตาม
กฎหมาย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลข้ อมูลความพิก าร ข้ อมู ล สุ ข ภาพ  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
และ/หรือ ข้ อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางร่ า งกายของ  เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
ท่าน เพื่อให้ เราใช้ เป็ นข้ อมูลในการดูแลและให้ บริการแก่
ท่านเป็ นกรณีพิเศษ หรือเพื่อ ใช้ ประกอบการพิ จ ารณา
วิเคราะห์ความเสี่ยงของท่าน
การบริหารความเสี่ยง การกากับตรวจสอบ การบริ ห าร  เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่ า งเรา (Contractual
จัดการภายใน และการส่งต่อข้ อมูลระหว่างบริษัทในกลุ่ม
Basis)
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเพื่อการดั ง กล่ า วภายใต้  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
สัญญาที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัท รได้  เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
ทาร่วมกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวเราจะดาเนินมาตรการความ
(Legitimate Interest)
ปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด
การติดตามหนีแ้ ละการบังคับการปฏิบัติตามสัญญา
ภาระผูกพัน สิทธิตามกฎหมาย การสืบทรัพย์ และยึด
ทรั พย์ การเข้ าครอบครองทรัพย์ สนิ การนาทรัพย์ สนิ
ออกประมูลหรื อขายทอดตลาด หรื อกิจกรรมอื่นใด
ในทานองเดียวกัน

 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่ างเรา (Contractual
Basis)
 เพื่อประโยชน์ อันชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)

การโอนขายกลุ่มลูกหนี ้ให้ แก่บุคคลอื่น เช่น การขายกลุ่ม
ลูกหนี ้สินเชื่อด้ อยคุณภาพให้ แก่บริษัทบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
เป็ นต้ น
การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลขอ งท่ า นเพื่ อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการโอนหรือการจ าหน่ า ยจ่ า ยโอน
ธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั ้งหมดหรือบางส่วน หรือเป็ นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อทา Due Diligence ซึ่งเป็ นปกติวิสัยของ
ธุรกิจของบริษัทของเราที่ พึ ง กระท า ซึ่ ง เราจะจั ด ให้ มี

 เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
(Legitimate Interest) ในการเปิ ดข้ อมูลไปยังบุคคล
อื่น
 เพื่ อ ประโยช น์ อั น ชอบ ด้ วยกฎห มายของ เรา
(Legitimate Interest) ในการเปิ ดหรือรับข้ อมูลจาก
บุคคลอื่น
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วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
และ/หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
มาตรการความปลอดภั ย ที่ เ หมาะสมตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด
การจัดการต่ างๆ ของผู้ออกหลักทรั พย์ ท่ เี กี่ ยวข้ อง  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่ าง
กับผู้ถือหลักทรั พย์ หรื อผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับ มอบ
ท่ านกับเรา หรื อระหว่ างเรากับบุคคลอื่น เพื่อ
อานาจ หรือสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ประโยชน์ ของท่ าน (Contractual Basis)
 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่องค์ กรหรือหน่วยงานกากับ  เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่ าง
ต่ างประเทศประกาศกาหนด หรื อ ตามกฎหมาย
ท่ านกับเรา หรื อระหว่ างเรากับบุคคลอื่น เพื่อ
ต่ างประเทศหรื อสนธิสัญญาระหว่ างประเทศ
ประโยชน์ ของท่ าน (Contractual Basis)
 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
ทั ้งนี ้ ในบางกรณีหากเราไม่ได้ รับความยินยอมจากท่าน อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้ รับการให้ บริก าร
หรือผลิตภัณฑ์ของเรา ความสะดวก หรือการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านหรือเราต้ องปฏิบัติตาม
นอกจากนี ้ ในบางกรณี เราอาจโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่ างประเทศด้ วยวัตถุประสงค์
ข้ างต้ น โดยเราจะดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8. การโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่ างประเทศ
4.

บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรใช้ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านร่ วมกับใครบ้ าง
หากท่านได้ ให้ ความยินยอม หรือเป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบัตติ ามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพือ่

ประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของเรา เราอาจส่ง โอน และ/หรือ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไปยั ง บุ ค คลอื่ น
ดังต่อไปนี ้ทั ้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั ้งนี ้ เราจะดาเนินการภายใต้ กรอบที่กฎหมายกาหนดและจะจัดให้ มี
มาตรฐานในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอสาหรับการดาเนินการดังกล่าว
ก)

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของเรา เช่น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด บริษัท เคเค
พี แคปปิ ตอล จากัด(มหาชน) และ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จากัด

ข)

บริษัทพันธมิต รของเรา โดยเราอาจโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระทาการในนามของ
ท่าน หรือเกี่ยวข้ องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ ท่านได้ หรือจะได้ รั บ จากเรา เช่ น
บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ รั บ เงิ น ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ผู้ แทนในบั ญ ชี ( Account
Nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นบุคคลอื่น หรือบริษัทบริหารสิ น ทรั พ ย์ ) ผู้ รั บ ฝาก
ทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (Co-brand Partners) คู่สัญญา (Market
11
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Counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้ อมูลทางการค้ าโลก (Global Trade Repositories)
ที่เรามีสิทธิในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ แก่ท่าน และ/หรื อ ที่
ท่านอนุญาตให้ เราเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ทั ้งนี ้ผู้รับข้ อมูลเหล่านี ้ต้องตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้ องตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คล และสอดคล้ องกั บ
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
ค)

ผู้ให้ บริการภายนอกของเรา เช่น บริษัทรับจ้ างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษั ทรั บ จ้ างท า
กิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้ างทาวิจัยให้ แก่ เรา บริษัทผู้ให้ บริการเก็ บ ข้ อมู ล บนระบบ Cloud
บริษัทรับจ้ างทวงหนี ้ บริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพ สานักทนายความ เป็ นต้ น

ง)

สถาบันการเงินหรือผู้ให้ บริการระบบชาระเงิน เช่น สถาบันการเงินแห่งอื่นที่ให้บริการระบบการชาระเงิน
ในการทาธุรกรรมของท่าน เป็ นต้ น

จ)

สื่อสังคม (Social Media) เช่น Facebook Line เพื่อการส่งข้ อความทางการตลาดไปหาท่าน การเก็บ
ข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เป็ นต้ น

ฉ)

บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้โดยเราอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี ้ สิทธิ
หรือภาระผูกพันของเราให้ แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาใด ๆ ที่เข้ าทาระหว่างท่านกับเรา เราอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับ
โอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้
แต่ทั ้งนี ้ผู้รับข้ อมูลเหล่านี ้ต้องตกลงที่จะปฏิบัตติ อ่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้ องตามกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้ องกับประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้

ช)

บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการโอนธุรกิจ โดยเราอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสาคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน
หรือบุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื น้ ฟูกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การควบ
รวมกิจการ การเข้ าซื ้อกิจการ การขาย การซื ้อ กิจการร่วมค้ า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใด
ในทานองเดียวกันที่เกี่ยวข้ องกับการโอนหรือการจาหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั ้งหมดหรือ
ส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นเกิดขึ ้น ผู้รับข้ อมูลจะปฏิบัติตามประกาศความ
เป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ซ)

หน่วยงานรัฐที่กากับดูแลเราหรือหน่วยงานที่กากับงานทะเบี ย น เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี สานักงานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
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ประกันภัย ศาล สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ หน่ ว ยงานรั ฐ อื่ น ใดที่ มี
หมายเรียกหรือหมายอายัดให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าหรือนาส่งทรัพย์สิน เช่น กรมบังคับคดี
กรมสรรพากร เป็ นต้ น
ฌ)

หน่วยงาน องค์กร หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ใดที่ มี สั ญ ญากั บ เรา หรื อ ที่ เ ราเป็ นคู่ สั ญ ญา หรื อ ที่ เ รามี
ความสัมพันธ์ด้วย เช่น บริษัทที่ท่านสนใจจะลงทุน

ญ)
5.

บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดอันจาเป็ น เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้ อ 3.

ท่ านมีสิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลอย่ างไรบ้ าง
ท่านมีสิทธิในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
5.1

สิทธิในการเข้ าถึงและรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสิทธิในการขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มา
ซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยที่ทา่ นไม่ได้ ให้ ความยินยอม (Right to Access)
ท่านอาจมีสิทธิขอทราบและขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือ
ขอให้ เราเปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้ อมูลที่ทา่ นไม่ได้ ให้ความยินยอมได้

5.2

สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Rectification)
ท่านอาจมีสิทธิขอให้ เราดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้ ข้อมูลถูกต้อง เป็ นปัจจุบัน และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ผิดได้

5.3

สิทธิในการลบหรือทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Erasure)
ท่านอาจมีสิทธิขอให้ เรา ลบหรือทาลาย หรือทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ตั ว
บุคคลว่าเป็ นท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี ้
-

ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยอีกต่อไป

-

ท่านได้ ถอนความยินยอมไปแล้ ว และเราไม่สามารถอ้ างเหตุผลใดในการเก็ บ รวบรวม ใช้
ข้ อมูลส่วนบุคคลนั ้นได้ อีกต่อไป

-

ท่านได้ คัดค้ านการประมวลผลในบางกรณีและเราไม่สามารถปฏิเสธคาขอดังกล่าวได้

-

ท่านได้ คัดค้ านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

13

17 พฤษภาคม 2564
5.4

เป็ นการเก็บรวบรวมใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

สิทธิในการระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการชั่วคราว (Right
to Restriction of Processing)
ท่านอาจมีสิทธิในการห้ ามมิให้ เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเข้ าเงื่อนไขต่อไปนี ้
-

การประมวลผลไม่จาเป็ นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจาเป็ นเพื่อ
การใช้ สิทธิเรียกร้ องตามกฎหมาย

-

เป็ นการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลอันไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ ท่ า นต้ องการห้ ามมิ ใ ห้
ประมวลผลแทนการลบหรือทาลายข้ อมูลส่วนบุคคล

5.5

-

เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้ องขอ

-

เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การปฏิเสธการใช้ สิทธิคัดค้ าน

สิทธิในการขอให้ เราส่งหรือโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Data Portability)
ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้ อมูลที่เกี่ยวกับท่านจากเรา ในกรณีที่เราได้ ทาให้ ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่าน หรือใช้ งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทที่ างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้
หรือเปิ ดเผยได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั ้ง (ก) มีสิทธิขอให้ เราส่งหรือโอนข้ อมูลในรูปแบบดังกล่าวไป
ยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทาได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้ อมูลที่เราส่ ง
หรือโอนข้ อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้ นแต่สภาพทางเทคนิค
ไม่สามารถทาได้

5.6

สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Object)
ท่านอาจมีสิทธิคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
-

กรณีที่เป็ นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ เ กี่ ย วกั บ
การตลาดแบบตรง

-

กรณีที่เป็ นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้ นแต่การจาเป็ นเพื่ อดาเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของเรา
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-

กรณีเป็ นข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ด้วยเหตุจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของเรา หรือ จาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้ นแต่ เราจะแสดงให้ เห็นถึงเหตุอัน
ชอบด้ วยกฎหมายที่สาคัญกว่า หรือเป็ นไปเพื่อก่อตั ้งสิทธิเรียกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตาม หรือการใช้ สิทธิเรียกร้ องตามกฎหมาย หรือการยกขึ ้นต่อสู้เรียกร้ องตามกฎหมาย

5.7

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านอาจมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่ให้ไว้ กับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้ นแต่ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะมีข้อจากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาทีใ่ ห้
ประโยชน์กับท่าน เช่น ท่านยังมีการใช้ บริการหรือผลิตภัณฑ์จากเราหรือท่านยังมีภาระหนี ้ผูกพันอยู่กับ
เราอยู่ เป็ นต้ น

สิทธิของท่านดังกล่าวข้ างต้ นขึ ้นอยู่กับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเราอาจไม่สามารถดาเนินการตามคาร้ องขอ
ของท่านได้ หากเรามีประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ เช่น ท่านยังมีบัญชีเงินฝาก บัญชีสินเชื่อ
อยู่กับเราหรือมีการใช้ บริการด้ านอื่นกับเรา หรือเราต้ องเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
แม้ ว่าท่านจะยุติความสัมพันธ์กับเราแล้ ว เป็ นต้ น
หากท่านประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบคารองขอใช้ สิทธิเจ้ า ของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค ล (Data
Subject Right Request Form) ได้ ที่ สาขา หรือ KKP Contact Center และส่งแบบคาขอมาที่ สาขา KKP Contact
Center หรือ DPO@kkpfg.com หรือช่องทางอื่นใดตามที่กาหนดในแต่ละธุรกรรม ทั ้งนี ้ เราจะพิจารณาคาร้ องขอให้ เสร็จ
สิ ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับคาร้ องขอจากท่าน ซึ่งเราอาจขอขยายได้ อีกไม่เกิน 30 วัน เว้ นแต่
กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
6.

บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้ านการบริห ารจั ด การที่ อ อกแบบมา

เพื่อให้ ความคุ้มครองทีเ่ หมาะสมสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การใช้ ในทางทีผ่ ิด การเข้ าใช้ โดยไม่ได้
รับอนุญาต การเปิ ดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ ารหัสข้ อมูล การควบคุมการเข้ าถึงทางกายภาพ
เมื่อเข้ าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้ เข้ าถึงข้ อมูล ทั ้งนี ้ในขณะที่เรารักษาความปลอดภัยระบบและ
บริการของเรา ท่านมีหน้ าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็ นส่วนตัวของรหั ส ผ่ า นและข้ อมู ล
เกี่ยวกับบัญชีของท่าน และตรวจสอบว่าข้ อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านนั ้นถูกต้ องและเป็ นปั จจุบัน
เรากาหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั ้นต่าในการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเราได้ มกี ารปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั ้นต่าดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด
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นอกจากนี ้ พนักงาน ลูกจ้ าง พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้ บริการภายนอกมีหน้ าที่ต้องรักษาความลับของข้ อมู ล
ส่วนบุคคลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้ กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
7.

คุกกี ้ (Cookies)
เราเก็บรวบรวมและใช้เทคโนโลยีคกุ กี ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งานเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของท่าน

กับเราให้ มีความปลอดภัยปลอดภัยยิ่งขึน้ และเพื่อพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้ เหมาะสมกับความต้ องการ
ของท่านหรือเพื่อขยายสิทธิประโยชน์แก่ท่าน โดยคุกกี ้คือแฟ้มข้ อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของ
คอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งทีท่ ่านกรอกโดยไม่ได้
บันทึกข้ อมูลบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยเฉพาะ ทั ้งนี ้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้ งานของคุกกี ้หรือปฏิเสธการใช้ งาน
ของคุกกี ้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้ ที่ นโยบายการใช้ คุกกี ้ (Cookies Policy)
8.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่านระหว่ างประเทศ
เราอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั ้งอยู่ในต่างประเทศ

ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มมี าตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์
ที่กล่าวมาข้ างต้ นในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ทั ้งนี ้ เราได้ ดาเนินการตามขั ้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทาให้
ท่านมั่นใจได้ ว่าการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้ อ มู ล นั น้ มี ม าตรฐานการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้ อมูลนั ้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้ อยกเว้ นตามทีไ่ ด้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย
9.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ และคนไร้ ความสามารถ
โดยทั่วไป กิจกรรมของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผ้ เู ยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ และคนไร้ ความสามารถ เราจะ

ไม่เจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครอง หรือ จากคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ ความสามารถโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้ าท่ า นเป็ น
ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรือคนไร้ ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา ท่านต้ องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านแก่เรา
10.

บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ อย่างไรและนาน
เท่ าใด
เราจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ในระยะเวลาเท่าทีข่ ้ อมูลนั ้นยังมีความจาเป็ นอย่างสมเหตุสมผล ตาม

วัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้ ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี และเพื
้
่อปฏิบัตติ ามภาระหน้ าทีท่ างกฎหมายและกฎข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ ้นหากเป็ นการจาเป็นเพื่อการก่ อตัง้ สิทธิเรี ยกร้ อง การ
16
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ปฏิบัติตามหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง หรื อการยกขึน้ ต่ อสู้สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมายที่ใช้ บังคับ โดยเมื่ อพ้ น
ระยะเวลาและข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านสิน้ ความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ ดังกล่ าวแล้ ว เราจะทาการลบ ทาลาย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ ต่อไป ตามรู ปแบบและ
มาตรฐานการลบทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลที่คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลหรือกฎหมายจะได้ ประกาศ
กาหนดหรื อตามมาตรฐานสากล
ทัง้ นี ้ ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ างของท่ าน เช่ น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปี ที่
เริ่ มและสิน้ สุดความสัมพันธ์ เป็ นต้ น ไว้ เป็ นประวัติในฐานข้ อมูล (Archive) ของเราเท่ านัน้ และจะไม่ นาไปใช้
หรื อเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ อ่ นื ใด
11.

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัว
เพื่อปรับปรุงการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เราขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ

เปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวตามที่เราเห็นสมควร โดยประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับที่ประกาศในหน้ าเว็บไซต์
ของเรา จะเป็ นฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด ทั ้งนี ้ เราจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ท่านทราบหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่ ง ผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญกับการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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