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สรุ ปการปรับปรุ งประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice)
ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เพื่อความชัดเจนในการเก็บรวบ รวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิภทั รจึงได้ ทาการ
ปรับปรุงประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ให้ ครบถ้ วนตรงกับข้ อเท็จจริงทีม่ ีการดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั โดยได้ สรุป
สาระสาคัญของการปรับปรุงแก้ ไขในครัง้ นี ้ ดังนี ้
•

ปรับชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จากัด ให้ เป็ นไปปั จจุบนั

•

ปรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ให้ รวมถึงข้ อมูลหลอดเลือดในนิ ้วมือ และข้ อมูลเสียงพูด

•

ปรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล และฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
ให้ เป็ นปั จจุบนั

•

ปรับเพิ่มการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยการใช้ เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบนั หรื ออาจมีเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง Cloud Computing, Block Chain, Artificial Intelligence (AI), Biometric Comparison

•

เพิ่มการระบุถึงการใช้ ข้อมูลร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกั นภัย เพื่อ
ประโยชน์ในการกากับดูแลและส่งเสริ มธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้ วยคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มธุรกิจ
ประกันภัย กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย โดยสามารถศึกษานโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของสานักงานฯ ได้ ที่ https://www.oic.or.th ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัยภัยกาหนด

ทัง้ นี ้ ท่ านสามารถพิจารณารายละเอียดของการแก้ ไขปรับปรุ งตามข้ อความตัวหนา
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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร”) บริ ษัทหลักทรั พย์ เกียรตินาคินภัทร
จากัด (มหาชน) (“บล. เกียรตินาคินภัทร”) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด (“บลจ. เกียรตินาคิน
ภัทร”) บริ ษัทหลักทรั พย์ เคเคพี ไดม์ จากัด บริ ษัท เคเคพี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัท เคเคพี ทาวเวอร์
จากัด (รวมเรี ยกว่า “บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” “เรา” หรื อ “ของเรา”) รวมถึงกองทุนและกองทรัสต์ต่างๆ
ภายใต้ การจัดการหรื อการจัดตั ้งของเรา ตระหนักถึงความสาคัญของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงออกประกาศความ
เป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ เพื่อให้ ท่านได้ ทราบแนวทางของเราในการรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตุผลและวิธีการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่ออธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้ สิทธิดงั กล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้ บริการหรื อผลิตภัณฑ์
ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ
1.

ภาพรวม
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์

ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตามที่จะได้ กล่าวต่อไปในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ หรื อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้ กล่าวไว้ ใน
เอกสารหรื อวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เกี่ยวกับการให้ ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเท่านัน้
ประกาศความเป็ นส่วนตัว ฉบับนีใ้ ช้ บังคับกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (Application) หรื อ
ช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรื อของพันธมิตรทางธุรกิจเรา โดยประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้จะไม่ใช้ บงั คับกับการใช้
บริการหรื อผลิตภัณฑ์อื่นใดทีเ่ ราไม่ได้ เป็ นเจ้ าของหรื อไม่อยู่ในความควบคุมของเรา ทังนี
้ ้ ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
ใช้ บงั คับกับข้ อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2 ข้ างล่างนี ้) ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
(1) ลูกค้ าบุคคลธรรมดาของเรา ทัง้ ที่เป็ นลูกค้ าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็ นลูกค้ าในอนาคต) ลูกค้ าปั จจุบัน และ
ลูกค้ าในอดีต รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าบุคคลธรรมดาดังกล่าว
(2) พนักงาน บุคลากร เจ้ าหน้ าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอานาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน รวมถึงบุคคล
ธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาดังกล่าว ทัง้ ที่เป็ นลูกค้ าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็ นลูกค้ าใน
อนาคต) ลูกค้ าปั จจุบนั และลูกค้ าในอดีต
(3) บุคคลธรรมดาที่เคยเป็ น เป็ น หรื อจะเป็ นผู้ให้ บริ การภายนอกหรื อคู่ค้า ของเรา รวมถึง บุคคลธรรมดาที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่เคยเป็ น เป็ น หรื อจะเป็ นผู้ให้ บริการภายนอกหรื อคู่ค้าของเรา
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(4) ผู้ถือหลักทรัพย์ ของเรา หรื อที่เราเกี่ยวข้ อง รวมถึงผู้รับมอบอานาจหรื อผู้รับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว
และ
(5) บุคคลอื่นใดที่ติดต่อกับเราผ่านช่องทางต่าง ๆ หรื อเราเป็ นผู้ให้ บริการไม่ว่าจะเป็ นผู้ให้ บริการเองหรื อผ่านคู่ค้า
หรื อตัวแทนของเรา
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ นามาประมวลผลแล้ ว จะถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของเรา
บุคคลธรรมดาจะรวมเรี ยกว่า "ท่าน" หรื อ "ของท่าน" ส่วนลูกค้ าบุคคลธรรมดาและลูกค้ านิติบคุ คลจะรวมเรี ยกว่า
"ลูกค้ า"
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นเป็ นภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งหากกรณีมีข้อความที่
ขัดกัน ให้ ถือประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.

เราเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอะไรบ้ าง
"ข้ อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับท่านซึง่ ระบุถึงตัวท่านหรื อทาให้ สามารถระบุตวั ท่านได้ ตามที่ระบุไว้

ข้ างล่างนี ้ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ ที่เราได้ รับจากท่านโดยตรง เช่น ผ่านทางพนักงาน หรื อ
ศูนย์บริ การข้ อมูลลูกค้ า (Call Center) หรื อช่องทางบริ การอื่นใดของเรา หรื อจากแหล่งอื่นโดยอ้ อม เช่น บริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แหล่งสาธารณะ สื่อ Social Media ของท่านที่เปิ ดไว้ เป็ นสาธารณะ ผู้ให้ บริ การภายนอก ที่
ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร บุคคลใด ๆ ที่มีสญ
ั ญากับเรา เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็ นบุคคลภายนอก
ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หน่วยงานรัฐทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ บุคคลที่ท่านแต่งตั ้ง
หรื อให้ เป็ นตัวแทนของท่าน และบุคคลที่มีสิทธิโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อได้ รับอนุญาตหรื อ ได้ รับความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังเรา โดยบุคคลดังกล่าวได้ ปฏิบตั ิถูกต้ องตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว ทังนี
้ ้ ประเภทของข้ อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ ของท่านกับเรา
"ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อ นไหว" หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็ น ข้ อมูลที่ มี ค วาม
อ่อนไหว
กรณีลกู ค้ 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
อาชีพ ชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่ง เงินเดือน) ลายมือชื่อ รู ปถ่าย ทะเบียนบ้ าน รวมถึง ข้ อมูล ส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กาหนดด้ านล่าง
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ข)

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

ค)

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับครอบครัวของท่าน วิถีในการดาเนินชีวติ และสถานภาพทางสังคม (Status Data) เช่น
สถานภาพสมรส จานวนบุตร

ง)

ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลการทาธุรกรรมกับเรา (Financial and Transaction Data) เช่น หมายเลข
บัญชีและประเภทของบัญชี ข้ อมูลพร้ อมเพย์ ข้ อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรม ประวัติทางการเงิน ข้ อมูลจาก
ฐานข้ อมูลของกรมบังคับคดี ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน (เช่น รายได้ ความมัง่ คัง่ ทรัพย์สนิ
และหนีส้ ิน หลักฐานของรายรับหรื อรายจ่าย ข้ อมูลเครดิต ประวัติการกู้ ยืมเงิน ประวัติสินเชื่อ และ
ข้ อมูลการชาระหนี ้) ความต้ องการและจุดมุ่งหมายทางการเงิน

จ)

ข้ อมูลภาพและเสียงที่ได้ จากการติดต่อกับ เรา (Communication Data) เช่น สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสื อ เดิน ทาง ภาพ และ/หรื อ เสี ย งจากกล้ อ งวงจรปิ ด จากการสนทนาทาง
โทรศัพท์ หรื อจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรื อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา

ฉ)

ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์กบั เรา เช่น ข้ อมูล
ที่ท่านให้ แก่เราในสัญญา แบบฟอร์ ม แบบสารวจหรื อแบบสอบถาม หรื อข้ อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่าน
เข้ าร่ วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนา หรื อกิจกรรมทางสังคมของเรา ข้ อมูลจากการ
วิเคราะห์ วิจัย และทาชุดข้ อมูลต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับท่ านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ที่เรา
ได้ รับมาจากการเฝ้ าสังเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรื อ ตาแหน่ งที่ตัง้ (Location) โดย
อาศัยคุกกี ้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้ บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

ช)

ข้ อมูลทางออนไลน์ ข้ อมูลความชื่นชอบของลูกค้ าในการค้ น หาข้ อมูล หรื อใช้ ข้ อมูล ผ่านช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้ อมูลและกิจกรรมใน Social Media ซึ่งรวมถึง ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลการเข้ าสู่
ระบบสมาชิก เลขที่อยู่ไอพีหรื ออินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ข้ อมูลอุปกรณ์ อัจฉริ ยะ การ
ยืนยันตัวตน การค้ นข้ อมูล (Browsing) สถานที่ตั ้ง (Location) การเข้ าเว็บไซต์ และรู ปแบบการใช้
จ่าย (Spending Patterns) หรื อการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา จาก
การใช้ คกุ กี ้ (Cookies) หรื อการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้ าไปใช้ บริการ

กรณีลกู ค้ านิติบคุ คล หรื อ ผู้ให้ บริการภายนอกหรื อคู่ค้าต่าง 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
4
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(เช่น อาชีพ ชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่ง ความเป็ นเจ้ าของหรื ออัตราส่วนการถือหุ้น) ลายมือชื่อ รูปถ่าย
ทะเบียนบ้ าน รวมถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กาหนดด้ านล่าง
ข)

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

ค)

ข้ อมูลที่สร้ างขึน้ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับเรา เช่น การเปิ ดบัญชี การบริ หารจัดการ การ
ดาเนินงาน การชาระเงิน การชาระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้ า ข้ อมูล
ดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับเรา

ง)

ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์กบั เรา เช่น ข้ อมูลที่
ท่านให้ แก่เราในสั ญญา แบบฟอร์ ม แบบสารวจหรื อแบบสอบถาม หรื อข้ อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่าน
เข้ าร่ วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนาหรื อกิจกรรมทางสังคมของเรา ข้ อ มู ล จากการ
วิเคราะห์ วิจัย และทาชุดข้ อมูลต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับท่ านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ที่เรา
ได้ รับ มาจากการเฝ้ าสั ง เกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรื อ ต าแหน่ ง ที่ตั ง้ (Location) โดย
อาศัยคุกกี ้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้ บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

จ)

ข้ อมูลภาพและ/หรื อเสียงที่ได้ จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง ภาพและ/หรื อเสียงจากกล้ องวงจรปิ ด จากการสนทนาทางโทรศัพท์
หรื อจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรื อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว ให้ รวมถึง
ก)

ข้ อมูลจาลองลายนิว้ มือ ข้ อ มู ล ภาพหลอดเลื อดในนิ ว้ มื อ ข้ อมูลภาพจาลองใบหน้ า ข้ อมูลภาพ
จาลองม่านตา ข้ อ มู ล เสี ย งพู ด รวมถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหวอื่น ใดในท านอง
เดียวกัน ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสจู น์และยืนยันตัวตน หรื อการทาธุรกรรมใด ๆ ของท่าน

ข)

ข้ อมูลศาสนา ข้ อมูลหมู่โลหิต เพียงเท่าที่ปรากฏในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่านเพื่อเป็ น
หลักฐานสาหรับการก่อตั ้งสิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมายต่อไปเท่านัน้

ค)

ข้ อมูลประวัติอาชญากรรม เพื่อประโยชน์ สาธารณะในการป้อ งกัน รั บมือ และลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการกระทาต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อการร้ าย หรื อการฉ้ อโกงประชาชน
และ

ง)

ข้ อมูลความพิการ ข้ อมูลสุขภาพ หรื อข้ อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางร่ างกายของท่าน เพื่อ ให้ เราใช้
เป็ นข้ อมูลในการดูแลและให้ บริการแก่ท่านตามที่กฎหมายกาหนด
5
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ทังนี
้ ้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้ อ 3 โดยเราจะจัดให้ มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ น้ ฐาน
และประโยชน์ของท่าน
ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ ข้อมูลที่มีความจาเป็ นในการให้ บริ การกับเรา อาจส่งผลให้ เราไม่สามารถให้ บริ การนัน้
แก่ท่านได้ ทัง้ หมดหรื อบางส่วน และกรณี ที่ท่านเป็ นผู้ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่ นแก่เรา ท่านมีหน้ า ที่
รับผิดชอบในการแจ้ งรายละเอียดตามประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนีห้ รื อประกาศของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ตามแต่กรณีให้ บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้ หากเป็ นกรณีที่ต้องได้ รับความ
ยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่เรา
3.

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านด้ วยวัตถุประสงค์ อะไรบ้ าง
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน

ตารางต่ อ ไปนี ้ โดยเราจะอาศั ย ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful Basis) ตามที่ ก าหนดไว้ ภายใต้
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ หรื อความสัมพันธ์
ใด ๆ ของท่านกับเรา
วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
การจัดการและการให้ บริการหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแต่
ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรื อบริษัท
พันธมิตรของเราแก่ท่าน เช่น การเปิ ดบัญชี การให้ บริ การ
วางแผนทางการเงิ น การขอสิ น เชื่ อ การติ ด ต่ อที่
เกี่ ย วข้ องกั บ บริ ก าร การติ ด ต่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น การ
ให้ บริการหรื อผลิตภัณฑ์อื่นใด
การแนะนาบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรื อ ของบริ ษัทพันธมิตร
ของเรา ทีใ่ กล้ เคียงหรื อเกี่ยวเนื่องกับบริการหรื อผลิตภัณฑ์
ที่ท่านมีอยู่ ในกรณี ที่ท่านไม่ได้ แสดงเจตนาในการห้ า ม
ติดต่อทางโทรศัพท์ หรื อหากเราไม่ได้ ถูกห้ ามติดต่อโดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอื่นใด รวมถึงการการวิจัย จัดทา
ข้ อมูลทางสถิติ และ วิเคราะห์ ข้อมูลของท่ านเพื่อใช้
ในการในการแนะนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ ดังกล่ าว
การแนะนาบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรหรื อ ของบริ ษัทพันธมิตร
ของเรา ที่ ไม่ ใ กล้ เ คี ย งหรื อ ไม่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ บริ ก ารหรื อ

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
• เป็ นการจาเป็ นเพื่อ ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest) ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห รื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ องกั บ ความ
ต้ องการของท่าน
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมา ยของเรา
(Legitimate Interest)

• เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
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วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ รวมถึงการการวิจัย จัดทาข้ อมูล
ทางสถิติ และ วิเคราะห์ ข้อมูลของท่ านเพื่อใช้ ในการ
ในการแนะนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ ดังกล่ าว
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล
และข้ อ มูลในการติ ดต่อ กับท่ าน ไปยัง ผู้รั บ ข้ อมูลต่ าง ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
การดาเนินการตามที่ท่านได้ แสดงเจตนาเข้ าร่ วมกิจกรรม
หรื อ โครงการต่าง ๆ อาทิ กิ จ กรรมการส่ งเสริ มการขาย
การอบรม การสัมมนา การรับข่ าวสาร
การอานวยความสะดวกให้ แก่ ท่านและเพื่อประโยชน์ใน
การให้ บริ การสาหรับการเรี ยกดูข้อมูลต่าง ๆ ของท่านที่มี
อยู่ กั บ ทุ ก บริ ษั ท ของเรา รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับบริการหรื อผลิตภัณฑ์ทที่ ่านมีหรื อจะมีอยู่กับ
เรา
การรู้ จัก และพิ สูจน์ ท ราบข้ อเท็จจริ ง ลูกค้ า (Know Your
Customer / Customer Due Diligence) ให้ ถู ก ต้ องตาม
ความเป็ นจริงและเป็ นปั จจุบนั
การรายงานข้ อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐที่กากับดูแล
การประกอบธุรกิจของเรา หรื อเมื่อได้ รับหมายเรี ยกหรื อ
หมายอายัดจากหน่วยงานรัฐหรื อศาล เป็ นต้ น
การป้องกัน และตรวจจับความผิดปกติของธุ รกรรม
เพื่อรับมือ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ หรื อนาไปสู่
การกระท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ผิด กฎหมาย รวมถึ ง การ
แบ่ ง ปั น ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการ
ทางานของเรา เพื่อการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
ข้ างต้ น
การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเรา เช่น เมื่อท่าน
เปิ ดบัญชีหรื อทาธุรกรรมใด ๆ กับเรา เราจะต้ องตรวจสอบ
และยืนยัน ตัวตนว่าเป็ นเจ้ าของบัญชีจริ งหรื อไม่ รวมทัง้
เ รา อ าจจะ ต้ อ งตรวจ สอ บข้ อเท็ จ จริ งอื่ น ใด เ พื่ อ
ประกอบการขอทาธุรกรรมของท่าน

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)

• เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)

• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
• เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)

• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation)

• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation)

• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)
• เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นการ
ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการใช้ อ านาจรั ฐที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (Substantial Public Interest)
• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)
• เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นการ
ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือการ
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16 พฤศจิ กายน 2565
วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาพฤติกรรมของท่าน
เช่น การทาแบบจาลองคะแนนเครดิต (Credit scoring)
เป็ นต้ น

การทาประกันภัยทรั พย์ หลักประกัน การทาประกันชีวิต
ของท่านโดยยกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้ แก่ธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร การทาประกันภัยความเสี่ยงจากกลุ่ม
ลู ก ค้ าสิ น เชื่ อ เช่ น การขอให้ บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็ นผู้ค ้าประกันกลุ่มลูกหนี ้สินเชื่อ
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร การซื ้อประกันความเสี่ยง
จากการผิดนัดชาระหนีก้ ับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อ
การนาเข้ าและส่งออก
การด าเนิ น การเพื่ อ สร้ างความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า
ผู้ให้ บริ การภายนอก หรื อคู่ค้าต่าง ๆ ที่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ของท่ า นมายัง เรา อาทิ การท าสัญ ญากับ ลูก ค้ า บุค คล
ธรรมดาหรื อลูกค้ านิติบุคคล บริ ษัทพันธมิตรของเรา คู่ค้า
หรื อ ผู้ให้ บริการภายนอกของเรา เช่น การตรวจสอบข้ อมูล
เพื่อประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้ านิติบุคคล ซึ่งเราอาจ
ต้ องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านหรื อของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย หรื อกรณีที่เราเข้ าทา
สัญญากับนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านหรื อของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วยโดยนิติบคุ คลเหล่านี ้ได้
ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและ
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้อย่างครบถ้ วนแล้ ว
การรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ กั บ ท่ า น เช่ น การจั ด การข้ อ
ร้ องเรี ยน การจัดการกับคาขอใช้ สิทธิตามกฎหมาย การ
สารวจความพึงพอใจ หรื อการเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษ
อื่น

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการใช้ อ านาจรั ฐที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (Substantial Public Interest)
• เป็ นการจาเป็ นเพื่อ ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
• เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับ เรา (Consent) แล้ ว
เราจะเก็บ รวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลผ่ า นช่องทาง
ต่าง ๆ ซึง่ รวมถึง ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร (Contractual Basis)

• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)

• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)
• เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
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16 พฤศจิ กายน 2565
วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสถิติโดยผล
การวิเคราะห์ดงั กล่าวจะไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้
การวิจัย จัดทาข้ อมูลทางสถิติ และ วิเคราะห์ ข้อมูล
ของท่ านเพื่ อใช้ ในการให้ บริ การ และ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ของเรา และบริ ษัทพันธมิตรของเราให้
เหมาะสมกับความต้ องการของท่ าน รวมถึงการขยาย
สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ของท่ าน
การบันทึกภาพของบุคคลที่เข้ ามาภายในอาคารสานักงาน
สาขา หรื อพืน้ ที่ของเรา รวมถึงเพื่อการตรวจสอบการทา
ธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา ด้ วยกล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย
การบั น ทึ ก ภาพและ/หรื อ เสี ย งทางโทรศัพ ท์ หรื อ ด้ ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบคาขอ
ค าสั่ง หรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย นต่ า ง ๆ ของท่ า น หรื อ เพื่ อ การ
วิเคราะห์ ปรั บปรุ ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ การ
ให้ บริ การของเรา รวมถึงการอบรมพนักงานของเราเพื่อ
ประโยชน์ข้างต้ น
การสัมภาษณ์ เพื่อนาใช้ ในการจัดทาสื่อไม่ว่ารู ปแบบใด
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
อาทิ เว็บไซต์ของเรา สื่อโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายใน
สาหรับพนักงานของเรา เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และการโฆษณาต่าง ๆ เป็ นการทัว่ ไป
การบันทึกภาพบรรยากาศหรื อวิดีโอการอบรม สัมมนา
หรื อกิจกรรมอื่นใดที่เราเป็ นผู้จดั หรือผู้สนับสนุน เช่น
การจัดประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เพือ่ นาไปใช้ ในการจัดทาสื่อ
ไม่ว่ารูปแบบใด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ของเรา สื่อโซเชียลมีเดีย
และอีเมลภายในสาหรับพนักงานของเรา เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต่าง ๆ เป็ นการทัว่ ไป
การใช้ ข้อมูลจาลองลายนิว้ มือ ข้ อมูลภาพหลอดเลือด
ในนิ ้ว มื อ ข้ อมู ล ภาพจ าลองใบหน้ า หรื อ ข้ อมู ล ภาพ
จาลองม่านตา ข้ อมูลเสียงพูด รวมถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
ที่มีความอ่ อนไหวอื่นใดในทานองเดียวกัน ของท่าน

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)
• เพื่ อปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาระหว่ างท่ านกั บ เรา
(Contractual Basis)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ ว ยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)
• เมื่อท่ านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)

• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)

• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)
• เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)

• เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
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วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรื อ การ
ทาธุรกรรมใด ๆ
การเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ของท่ า น อาทิ ข้ อ มูลศาสนาหรื อ ข้ อ มูลหมู่โลหิ ต เพี ย ง
เท่าที่ปรากฏในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)

• เพื่ อ เป็ น หลัก ฐานสาหรั บ การก่ อ ตัง้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง
ตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการเรี ยกร้ องตาม
กฎหมาย หรื อ การยกขึ น้ ต่ อ สู้สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องตาม
กฎหมาย

การเก็บรวบรวมข้ อมูลข้ อมูลความพิการ ข้ อมูลสุขภาพ
และ/หรื อ ข้ อมูลเกี่ ยวกับความผิดปกติทางร่ างกายของ
ท่าน เพื่อให้ เราใช้ เป็ นข้ อมูลในการดูแลและให้ บริ การแก่
ท่ า นเป็ น กรณี พิ เ ศษ หรื อ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของท่ า น ในการใช้ บริ ก ารหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ใดกับเราหรือผ่ านเรา
การบริ หารความเสี่ยง การกากับตรวจสอบ การบริ หาร
จัดการภายใน และการส่งต่อข้ อมูลระหว่างบริ ษัทในกลุ่ม
ธุ ร กิ จ การเงินเกี ยรติน าคิน ภัท รเพื่อ การดังกล่าวภายใต้
สัญญาที่บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้
ทาร่ วมกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวเราจะดาเนินมาตรการความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด

• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation)
• เมื่อท่านได้ ให้ ความยินยอมกับเรา (Consent)
• เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นการ
ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการใช้ อ านาจรั ฐที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (Substantial Public Interest)
• เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญา ระหว่ า ง ท่ า นกั บ เรา
(Contractual Basis)
• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)

การติดตามหนี ้และการบังคับการปฏิบตั ิตามสัญญา ภาระ
ผูกพัน สิทธิตามกฎหมาย การสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ การ
เข้ าครอบครองทรัพย์สิน การนาทรัพย์สินออกประมูลหรื อ
ขายทอดตลาด หรื อกิจกรรมอื่นใดในทานองเดียวกัน

• เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญา ระหว่ า ง ท่ า นกั บ เรา
(Contractual Basis)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)

การโอนขายกลุ่มลูกหนี ้ให้ แก่บุคคลอื่น เช่น การขายกลุ่ม
ลูกหนีส้ ินเชื่อด้ อยคุณภาพให้ แก่บริ ษัทบริ หารสินทรั พ ย์
เป็ นต้ น

• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest) ในการเปิ ด เผยข้ อ มูล ไปยัง
บุคคลอื่น

การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นเพื่ อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการโอนหรื อการจาหน่ายจ่ายโอน
ธุรกิจ สินทรัพย์ หรื อหุ้นทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเป็ นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อทา Due Diligence ซึง่ เป็ นปกติวิสยั ของ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ของเราที่ พึ ง กระท า ซึ่ ง เราจะจัด ให้ มี
มาตรการความปลอดภั ย ที่ เ หมาะสมตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest) ในการเปิ ดเผยหรื อรับข้ อมูล
จากบุคคลอื่น
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วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
การจัดการต่างๆ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับ ผู้ถือ
หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะ ผู้รั บ มอบอ านาจ หรื อ
สมาชิ ก กองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ หรื อ งานนายทะเบี ย น
หลักทรั พย์ งานนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน งานนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานก ากั บ
ต่ า งประเทศประกาศก าหนด หรื อตามกฎหมาย
ต่างประเทศหรื อสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis)
• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา หรื อระหว่างเรากับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์
ของท่าน (Contractual Basis)
• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation)
• เพื่ อ ประโยชน์ อั น ชอบด้ วยกฎหมายของเรา
(Legitimate Interest)
• เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา หรื อระหว่างเรากับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์
ของท่าน (Contractual Basis)
• เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ทัง้ นี ้ เราอาจมีการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านตามวัตถุประสงค์ ข้างต้ นด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
ที่มีอยู่ในปั จจุบันหรื ออาจมีเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่ จากัดเพียง การใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence : AI) คลาวด์ คอมพิวติง้ (Cloud Computing) บล็อกเชน (Block Chain) เทคโนโลยีการเปรียบเทียบอัต
ลักษณ์ ของข้ อมูลชีวมิติ (Biometric Comparison) เป็ นต้ น
ในบางกรณี หากเราไม่ได้ รับความยินยอมจากท่าน อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้ รับการให้ บริ การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ของเรา ความสะดวก หรื อการปฏิบัติ ตามสัญญา และท่านอาจได้ รับความเสียหายหรื อเสียโอกาส และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านหรื อเราต้ องปฏิบตั ิตาม
นอกจากนี ้ ในบางกรณี เราอาจโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศด้ วยวัตถุประสงค์ข้างต้ น โดยเรา
จะดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8 การโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ
4.

เราใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านร่ วมกับใครบ้ าง
หากท่านได้ ให้ ความยินยอม หรื อเป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การจาเป็ น

เพื่อการปฏิบัติหน้ าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรื อการปฏิบัติหน้ าที่ในการใช้ อานาจรั ฐที่
ได้ รับมอบหมาย หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของเรา เราอาจส่ง โอน และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปยังบุคคลอื่นดังต่อไปนี ้ ทัง้ ที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้ นี ้ เราจะดาเนินการภายใต้ กรอบที่กฎหมาย
กาหนดและจะจัดให้ มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอสาหรับการดาเนินการดังกล่าว
ก)

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของเรา เช่น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
เกี ยรตินาคิน ภัทร จากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน เกี ยรตินาคินภัทร จากัด บริ ษัท
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หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จากัด บริ ษัท เคเคพี แคปปิ ตอล จากัด(มหาชน) และ บริ ษัท เคเคพี ทาวเวอร์
จากัด
ข)

บริ ษัทพันธมิตรของเรา โดยเราอาจโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระทาการในนามของ
ท่าน หรื อเกี่ ยวข้ องในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การประเภทใดที่ ท่านได้ หรื อจะได้ รับจากเรา เช่น
บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภัย ผู้ รั บ เงิ น ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ผู้ แ ทนในบัญ ชี (Account
Nominees) ตัวกลาง (เช่น บริ ษัทหลักทรั พย์ ที่เป็ นบุคคลอื่น หรื อบริ ษัทบริ หารสินทรั พย์ ) ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่ วม (Co-brand Partners) คู่สญ
ั ญา (Market
Counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรื อระบบคลังข้ อมูลทางการค้ าโลก (Global Trade Repositories)
ที่เรามีสิทธิในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ แก่ ท่าน และ/หรื อที่
ท่านอนุญาตให้ เราเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้รับข้ อมูลเหล่านี ้ต้ องตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อ
ข้ อ มูลส่ ว นบุค คลของท่ า นโดยถูก ต้ องตามกฎหมายคุ้ม ครองข้ อ มูลส่ ว นบุคคล และสอดคล้ อ งกับ
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้

ค)

ผู้ให้ บริ การภายนอกของเรา เช่น บริ ษัทรั บจ้ างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทรั บจ้ างทา
กิจกรรมทางการตลาด บริ ษัทรั บจ้ างทาวิจัยให้ แก่ เรา บริ ษัทผู้ให้ บริ การเก็บข้ อมูลบนระบบ Cloud
บริษัทรับจ้ างทวงหนี ้ บริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพ สานักทนายความ เป็ นต้ น

ง)

สถาบันการเงินหรื อผู้ให้ บริการระบบชาระเงิน เช่น สถาบันการเงินแห่งอื่นที่ให้ บริการระบบการชาระเงิน
ในการทาธุรกรรมของท่าน เป็ นต้ น

จ)

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

ฉ)

บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี ้ โดยเราอาจมอบ โอน หรื อแปลงหนี ้ สิทธิ
หรื อภาระผูกพันของเราให้ แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้ รับอนุญาตตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาใด ๆ ที่เข้ าทาระหว่างท่านกับเรา เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับ
โอนสิทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี ้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี ้
แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้รับข้ อมูลเหล่านี ้ต้ องตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้ องตามกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้ องกับประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้

ช)

บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการโอนธุรกิจ โดยเราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสาคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน
หรื อบุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื ้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การควบ
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รวมกิจการ การเข้ าซื ้อกิจการ การขาย การซื ้อ กิจการร่วมค้ า การโอน การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์ใด
ในทานองเดียวกันที่เกี่ยวข้ องกับการโอนหรื อการจาหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรื อหุ้นทังหมดหรื
้
อ
ส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นเกิดขึ ้น ผู้รับข้ อมูลจะปฏิบตั ิตามประกาศความ
เป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ซ)

หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ ก ากับ ดูแ ลเราหรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากับ งานทะเบี ย น เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์
รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ สานัก หัก บัญ ชี สานัก งานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (เพื่อประโยชน์ ในการกากับดูแลและส่ งเสริ มธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่ าด้ วย
คณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม ธุ รกิ จ ประกั นภั ย กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั นชี วิต และ
กฎหหมายว่ าด้ วยการประกันวินาศภัย โดยท่ านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วน
บุคคลของสานักงานฯ ได้ ท่ี https://www.oic.or.th) ศาล สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า หรื อหน่วยงานรัฐอื่นใดที่มีหมายเรี ยกหรื อหมายอายัดให้ เราส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าหรื อ
นาส่งทรัพย์สิน เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร เป็ นต้ น

ฌ)

หน่วยงาน องค์กร หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่มีสญ
ั ญากับเรา หรื อทีเ่ ราเป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อที่เรามีความสัมพันธ์
ด้ วย เช่น บริษัทที่ท่านสนใจจะลงทุน

ญ)
5.

บุคคลหรื อหน่วยงานอื่นใดอันจาเป็ น เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้ อ 3.

ท่ านมีสทิ ธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลอย่ างไรบ้ าง
ท่านมีสิทธิในการดาเนินการใช้ สทิ ธิดงั ต่อไปนี ้
5.1

สิทธิในการเข้ าถึงและรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อสิทธิในการขอให้ เราเปิ ดเผยถึงการได้ มา
ซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยที่ท่านไม่ได้ ให้ ความยินยอม (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบของเราหรื อ
ขอให้ เราเปิ ดเผยการได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่ท่านไม่ได้ ให้ ความยินยอมได้

5.2

สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Rectification)
ท่านมีสิทธิขอให้ เราดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้ ข้อมูลถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดได้

5.3

สิทธิในการลบหรื อทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Erasure)
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ท่านมีสิทธิขอให้ เรา ลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้ อมูลที่ไม่ สามารถระบุตวั บุคคลว่า
เป็ นท่านได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
-

ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยอีกต่อไป

-

ท่านได้ ถอนความยินยอมไปแล้ ว และเราไม่สามารถอ้ างฐานทางกฎหมายใดในการเก็ บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันได้
้ อีกต่อไป

5.4

-

ท่านได้ คดั ค้ านการประมวลผลในบางกรณีและเราไม่สามารถปฏิเสธคาขอดังกล่าวได้

-

ท่านได้ คดั ค้ านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

-

เป็ นการเก็บรวบรวมใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

สิทธิในการระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการชัว่ คราว (Right
to Restriction of Processing)
ท่านมีสทิ ธิในการห้ ามมิให้ เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเข้ าเงื่อนไขต่อไปนี ้
-

การประมวลผลไม่จาเป็ นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจาเป็ นเพื่อ
การใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย

-

เป็ น การประมวลผลข้ อ มูลส่ วนบุคคลอัน ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ ท่ า นต้ อ งการห้ ามมิให้
ประมวลผลแทนการลบหรื อทาลายข้ อมูลส่วนบุคคล

5.5

-

เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้ องขอ

-

เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสจู น์การปฏิเสธการใช้ สิทธิคดั ค้ าน

สิทธิในการขอให้ เราส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Data Portability)
ท่ า นมี สิท ธิ ขอรั บ ข้ อ มูลที่เกี่ ยวกับท่ านจากเรา ในกรณี ที่ เราได้ ท าให้ ข้ อมูลดังกล่ าวอยู่ ในรู ปแบบที่
สามารถอ่าน หรื อใช้ งานโดยทัว่ ไปได้ ด้วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้ โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้
หรื อเปิ ดเผยได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทัง้ (ก) มีสิทธิขอให้ เราส่งหรื อโอนข้ อมูลในรูปแบบดังกล่าวไป
ยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่ อสามารถทาได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรื อ (ข) ขอรับข้ อมูลที่เราส่ง
หรื อโอนข้ อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้ นแต่สภาพทางเทคนิค
ไม่สามารถทาได้
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5.6

สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Object)
ท่านมีสิทธิคดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
-

กรณีที่เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง

-

กรณีที่เป็ นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ เว้ นแต่การจาเป็ นเพื่อดาเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของเรา

-

กรณีเป็ นข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ด้วยเหตุจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของเรา หรื อจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมาย เว้ นแต่ เราจะแสดงให้ เห็นถึงเหตุอนั
ชอบด้ วยกฎหมายที่สาคัญกว่า หรื อเป็ นไปเพื่อก่อตั ้งสิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตาม หรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้เรี ยกร้ องตามกฎหมาย

5.7

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่ให้ ไว้ กับ เราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเมื่อใดก็ได้ เว้ นแต่ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะมีข้อจากัดโดยกฎหมายหรื อสัญญาที่ให้
ประโยชน์กบั ท่าน เช่น ท่านยังมีการใช้ บริ การหรื อผลิตภัณฑ์จากเราหรื อท่านยังมีภาระหนี ้ผูกพันอยู่กบั
เราอยู่ เป็ นต้ น

สิทธิของท่านดังกล่าวข้ างต้ นขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งในบางกรณีเราอาจไม่สามารถดาเนินการตาม
คาร้ องขอของท่านได้ เนื่องจากเรายังคงมีภาระหรื อหน้ าที่อนั ชอบด้ วยกฎหมายทีจ่ ะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เช่น ท่านยังมีบญ
ั ชีเงินฝาก บัญชีสินเชื่อ อยู่กบั เราหรื อมีการใช้ บริการด้ านอื่นกับเรา หรื อเราต้ องเก็บข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแม้ ว่าท่านจะยุติความสัมพันธ์กบั เราแล้ ว เป็ นต้ น
หากท่านประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ท่านสามารถติดต่อขอรั บแบบคารองขอใช้ สิทธิ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคล (Data
Subject Right Request Form) ได้ ที่ สาขา หรื อ KKP Contact Center และส่ ง แบบค าขอมาที่ สาขา KKP Contact
Center หรื อ DPO@kkpfg.com หรื อช่องทางอื่นใดตามที่กาหนดในแต่ละธุรกรรม ทังนี
้ ้ เราจะพิจารณาคาร้ องขอให้ เสร็จ
สิ ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับคาร้ องขอจากท่าน ซึ่งเราอาจขอขยายได้ อีกไม่เกิน 30 วัน เว้ นแต่
กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
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6.

เรามีมาตรการปกป้ องข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
เรามีมาตรการรั กษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้ านการบริ หารจัดการที่ออกแบบมา

เพื่อให้ ความคุ้มครองที่เหมาะสมสาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การใช้ ในทางที่ผิด การเข้ าใช้ โดยไม่ได้
รับอนุญาต การเปิ ดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข ได้ แก่ ไฟร์ วอลล์ การเข้ ารหัสข้ อมูล การควบคุมการเข้ าถึงทางกายภาพ
เมื่อเข้ าสู่ศนู ย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้ เข้ าถึงข้ อมูล ทังนี
้ ้ ในขณะที่เรารักษาความปลอดภัยระบบและ
บริ การของเรา ท่านมีหน้ าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็ นส่วนตัวของรหัสผ่านและข้ อมูล
เกี่ยวกับบัญชีของท่าน และตรวจสอบว่าข้ อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านนันถู
้ กต้ องและเป็ นปั จจุบนั
เรากาหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขันต
้ ่าในการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเราได้ มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขันต
้ ่าดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ พนักงาน ลูกจ้ าง พันธมิตรทางธุรกิจ หรื อผู้ให้ บริ การภายนอกมีหน้ าที่ต้องรักษาความลับของข้ อมูล
ส่วนบุคคลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้ กบั เรา
7.

คุกกี ้ (Cookies)
เราเก็บรวบรวมและใช้ เทคโนโลยีคกุ กี ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งานเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของท่านกับ

เราให้ มีความปลอดภัยปลอดภัยยิ่งขึ ้น และเพื่อพัฒนาบริการหรื อผลิตภัณฑ์ของเราให้ เหมาะสมกับความต้ องการของท่าน
หรื อเพื่อขยายสิทธิประโยชน์แก่ท่าน โดยคุกกี ้คือแฟ้มข้ อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บนั ทึกลงบนฮาร์ ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์
หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรื อเพื่อเก็บข้ อมูลสิ่งที่ท่านกรอกโดยไม่ได้ บันทึกข้ อมูล
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้ งานของคุกกี ้ หรื อปฏิเสธการใช้ งานของคุกกี ้ใน
เบราว์เซอร์ ของท่านได้ ที่ นโยบายการใช้ คกุ กี ้ (Cookies Policy)
8.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านระหว่ างประเทศ
เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อเครื่ องแม่ข่ายที่ตั ้งอยู่ในต่างประเทศ

ซึง่ ประเทศปลายทางอาจมี หรื ออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลในลักษณะเดียวกัน กับประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์
ที่กล่าวมาข้ างต้ นในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ เราได้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทาให้
ท่านมั่นใจได้ ว่าการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้ อมูลนัน้ มีมาตรฐานการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้ อมูลนันชอบด้
้
วยกฎหมายโดยอาศัยข้ อยกเว้ นตามที่ได้ รับอนุญาตตาม
กฎหมาย
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9.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ และคนไร้ ความสามารถ
โดยทัว่ ไป กิจกรรมของเราไม่ได้ มีเป้าหมายที่ผ้ เู ยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ และคนไร้ ความสามารถ เราไม่มี

เจตนาเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครอง หรื อ จากคนเสมือนไร้
ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถโดยไม่ได้ รับความยิ นยอมจากผู้พิทักษ์ หรื อ ผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้ าท่านเป็ น
ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อคนไร้ ความสามารถ ซึง่ ประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา ท่านต้ องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครอง ผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะติดต่อเราหรื อให้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านแก่เรา
10.

เราจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไว้ อย่ างไรและนานเท่ าใด
เราจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนันยั
้ งมีความจาเป็ นอย่างสมเหตุสมผล ตาม

วัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้ ในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ และเพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ทางกฎหมายและกฎข้ อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึน้ หากเป็ นการจาเป็ นเพื่อการก่อตั ้งสิทธิเรี ยกร้ อง การ
ปฏิบตั ิตามหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง หรื อการยกขึ ้นต่ อสู้สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ โดยเมื่อพ้ นระยะเวลาและ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ ้นความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ ว เราจะทาการลบทาลายหรื อทาให้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั ตนได้ ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมายจะได้ ประกาศกาหนดหรื อตามมาตรฐานสากล
ทังนี
้ ้ ในบางกรณี เราอาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปี ที่เริ่ มและ
สิน้ สุดความสัมพันธ์ เป็ น ต้ น ไว้ เป็ นประวัติในฐานข้ อมูล (Archive) ของเราเท่านัน้ และจะไม่นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใด
11.

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัว
เพื่อปรับปรุ งการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวตามที่เราเห็นสมควร โดยประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับที่ประกาศในหน้ าเว็บไซต์
ของเราจะเป็ นฉบับที่ปรับปรุ งล่าสุด ทัง้ นี ้ เราจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ท่านทราบหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญกับการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
12.

ช่ องทางการติดต่ อ
หากท่านมีข้อสงสัย หรื อมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับแนวทางของเราในการรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หรื อหากท่านต้ องการใช้ สิทธิของท่านตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี ้
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เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของเรา (Group Data Protection Officer)
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
หรื อ
DPO@kkpfg.com
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