ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) สาหรับลูกค้า TMRW

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”/“เรา”) ให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและมุง
่ มั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการบังคับใช้ใน
ประเทศไทย ที่กาหนดภาระหน้าที่ทางกฎหมายให้ธนาคารปฏิบัติตาม
ประกาศความเป็นส่วนตัว (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้อธิบาย
•

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทาการเก็บรวมและเหตุผลของการเก็บรวม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่ท่าน
่ ่านอยากให้เราส่งไปหาท่าน
แจ้งเราและที่เราทราบจากการที่ท่านเป็นลูกค้าของธนาคาร เช่น เนื้อหาทางการตลาดและการโฆษณาทีท

•

วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

•

ประเภทของหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งทางเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

•

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ

•

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองทางกฎหมายที่ท่านพึ งจะได้รับ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะของการบริการ
และธุรกรรมที่ท่านได้ทา
ทั้งนี้ ทางธนาคารอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
่ า่ นให้แก่ธนาคาร เช่น:
ข้อมูลทีท
•

ข้อมูลส่วนตัว: ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวตนของท่านได้เช่น ชื่อ ชื่อที่ทา่ นประสงค์จะให้ใช้ เพศ วันเกิด สถานภาพสมรส
เลขและข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และ หมายเลขหรือรหัสอื่นใด ที่มีการออกโดยรัฐบาล เลข
ประจาตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ลายเซ็น ข้อมูลในการพิ สูจน์ตัวตนต่างๆ (เช่น รหัสผ่าน นามสกุล
ก่อนสมรส รหัส PIN ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสแกนใบหน้าและข้อมูลจดจาเสียง (facial and voice recognition
data) และข้อมูลลายนิ้วมือ) รูปถ่ายและภาพ ข้อมูลการศึกษาและการทางาน ชื่อและข้อมูลติดต่อของสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่
ในความดูแลของท่าน หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุตัวบุคคล

•

่ ยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล
ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล: ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราเพื่ อให้เราสามารถติดต่อท่านได้ เช่น ทีอ
่ โซเชียล หรือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลสือ

•

ข้อมูลทางการเงิน: หมายถึงข้อมูลทางการเงินใดๆ ของท่านและข้อมูลความสัมพั นธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร เช่น ข้อมูลการถือหุ้น
หรือข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์

•

รายละเอียดของผู้อื่นที่ท่านให้ไว้: รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่เราอาจมีหรือไม่มีความสัมพั นธ์ทาง
กฎหมายโดยตรง เช่น รายละเอียดส่วนบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้น รายละเอียดของผู้อื่นอาจรวมไป
ถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้าประกัน ทรัสตี ผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ของท่าน เจ้าของบัญชีร่วมกับท่าน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทา
หน้าที่ ในนามของท่าน หุ้นส่วนธุรกิจของท่าน และรวมไปถึงเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนและบุคคลที่ท่านได้การแนะนามาให้ธนาคาร เป็น
ต้น

•

ข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิทัล: ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิ วเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ท่านใช้เพื่ อเข้าสู่ระบบช่อง
ทางการให้บริการ แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือ สื่อโซเชียล (“ไซต์”) ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของบุคคลภายนอกก็ตาม เพื่ อ
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่ สาร เข้าเยี่ยมชม หรือ มีปฏิสัมพั นธ์กับเรา เช่น รหัส IP address ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเน็ตเวิร์ค
วัตถุประสงค์ในการติดต่อ สือ
ประเภทและเวอร์ชน
ั่ ของเวปเบราว์เซอร์ คุกกี้ บันทึกกิจกรรมการใช้งาน ตัวระบุออนไลน์ (online identifier) รหัสอุปกรณ์
เฉพาะตัว (unique device identifier) ข้อมูลตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geo-location data) ภาพถ่าย วีดีโอ และ การ
บันทึกเสียง ประเภทและฟังก์ชันของอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นที่อยู่ในอุปกรณ์ ฯลฯ
•

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์/ข้อมูลการสื่อสาร: ในขณะที่ท่านใช้งานไซต์ของธนาคาร เราจะมีการใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
อัตโนมัติ (ซึ่งหมายถึง คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacon) หรือ ระบบติดตามของบุคคลภายนอก เพื่ อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
เพื่ อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) เพื่ อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เช่น ลิงก์ที่ท่านกดคลิ๊ก เพจ
และเนื้อหาที่ท่านอ่าน ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนองกับเนื้อหา (content response times) การดาวน์โหลดที่ไม่สาเร็จ และ
ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ (สาหรับรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของธนาคาร ท่านสามารถเข้าไป
อ่านได้ในเว็บไซต์ของเรา)

•

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (account login information): ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ต้องใช้เพื่ อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้
ของท่าน เช่น ประเภทเครือข่ายและข้อมูล Wi-Fi, ล็อคอิน ID อีเมล ข้อมูลการสมัครสมาชิก (subscription data) screen
name และ รหัสผ่านในลักษณะทีไ่ ม่สามารถกู้คืนได้ คาถามรักษาความปลอดภัย (security questions) และคาตอบ ข้อมูล
ประจาตัวสาหรับเข้าสู่ระบบ (login credentials) เพื่ อการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์ และ/หรือบริการธนาคารออนไลน์ และ
แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ

•

ข้อมูลเชิงประชากรและความสนใจของท่าน: ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่อธิบายลักษณะกลุ่มประชากรและพฤติกรรมของท่าน
เช่น วันเกิด ช่วงอายุ เพศ ถิ่นที่อยู่ ผลิตภัณฑ์โปรด งานอดิเรกและความสนใจ ข้อมูลไลฟ์สไตล์และครอบครัว วิธีการที่ท่านใช้
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมไปถึงข้อมูลการจ่ายและรับเงินของท่าน เช่น วันที่ จานวน สกุลเงิน และรายละเอียดของคู่สัญญา
ในการทาธุรกรรม หรือ ความชื่นชอบส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ

•

การวิจัยทางการตลาดและข้อติชมจากท่าน: ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านแชร์กับเราโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการกับเรา เช่น ความต้องการและความสนใจของท่าน ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านที่ให้เมื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมการทาวิจัยและ/หรือสารวจความคิดเห็นทางการตลาด หรือ ข้อมูลการติดต่อของท่านซึ่งท่านให้เราไว้เพื่ อใช้ส่ง
ข่าวสารและการอัพเดทต่างๆ ของเรา

•

เนื้อหาจากทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: หมายถึงเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ท่านทาขึ้นและแชร์ให้เราบนสื่อโซเชียลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
หรือ ได้มีการอัพโหลดโดยท่านเข้าสู่ไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย วีดีโอ เรื่องราวส่วนตัว หรือ สื่อและเนื้อหาอื่นๆ ที่มล
ี ักษณะ
คล้ายคลึงกัน

•

บริการช่วยเหลือลูกค้าของเรา: หมายถึงการสื่อสารใดๆ ถึงเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่ อการให้บริการต่าง ๆ เช่น บันทึกการติดต่อ
การร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิ พาท อีเมล หรือ จดหมายที่ท่านส่งให้เรา และบันทึกข้อติชมของท่านและคาปรึกษาใด ๆ ที่เราได้ให้แก่
ท่าน และ

•

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิ เศษ (ข้อมูลอ่อนไหว): คือข้อมูลอ่อนไหวใดๆ ที่จาเป็นเพื่ อใช้ในการพิ จารณาการอนุมัติผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการแก่ท่านและเพื่ อใช้ประกอบการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
ข้อมูลการกระทาความผิดอาญา และ ข้อมูลชีวมิติ (biometrics) ของท่าน

้ เกีย
่ วกับตัวท่าน เช่น
ข้อมูลทีเ่ ราเก็บรวบรวมหรือทีเ่ ราหรือทีเ่ ราสร้างขึน
•

ข้อมูลทางการเงิน: หมายถึงข้อมูลทางการเงินใดๆ ของท่านและข้อมูลความสัมพั นธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการของธนาคาร (เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย กองทุนรวม หรือ ผลิตภัณฑ์ การลงทุนอื่น ๆ) ซึ่งท่านได้สมัครมีหรือเคย
่ ่านใช้ในการติดต่อกับธนาคาร ความสามารถของท่านในการบริหารเครดิต ประวัติเครดิตและ
มีมาก่อน รวมถึงข้อมูลช่องทางทีท
การกู้ยืม ประวัติการชาระเงิน บันทึกคาสั่ง บันทึกธุรกรรม ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของท่าน บันทึกรายรับเข้าบัญชี

304TH-v.3.0
## RESTRICTED ##

2

ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) สาหรับลูกค้า TMRW

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ของท่าน รวมถึงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน ที่อยู่สาหรับเรียกเก็บเงิน เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิตหรือเดบิต
ชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือบัตรหรือเจ้าของบัญชี ข้อมูลเครดิต ข้อมูลจัดชัน
้ ความเสี่ยง ข้อมูลคู่สัญญา ข้อมูล
ความสัมพั นธ์ระหว่างท่านและธนาคารในฐานะลูกค้า ข้อมูลการชาระเงินและนิติกรรมซื้อขาย ข้อมูลทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ หนี้สิน
ส่วนบุคคลของท่าน หลักฐานรายได้และรายจ่าย และ ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
•

ข้อมูลการขายและการตลาด: เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้รับและที่ท่านเลือก

•

บันทึกการตรวจสอบ: เช่น การตรวจสอบสถานะทางธุรกิจ ประวัตก
ิ ารเป็นบุคคลต้องห้ามทางการทาธุรกรรม และ การตรวจสอบ
เพื่ อป้องกันการฟอกเงิน รายงานข้อมูลภายนอกองค์กร เนื้อหา และเมตะดาต้า (metadata) ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างบุคคลทั่วไปหรือระหว่างองค์กร รวมถึง อีเมล voicemail และ live chat

•

บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสาร: เช่น อีเมล live chat เมสเซจหรือระบบส่งข้อความทันที และ การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียล

•

หน้าที่ตามกฎหมาย: หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เรามีความจาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลการ
่ วกับบุคคลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านหรือกับธุรกรรม
ทาธุรกรรม การตรวจธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่ปกติ และ ข้อมูลเกีย
เหล่านี้ และ

•

่ นไหวที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดบริเวณสถานที่ทาการของ
ข้อมูลทางโสตทัศน์และภาพถ่าย: เช่น ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลือ
ธนาคาร และ/หรือสาขาของธนาคาร หรือ ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในสถานการณ์อื่นโดยธนาคาร

่ เช่น
ข้อมูลทีเ่ ราเก็บรวบรวมจากแหล่งอืน
•

ข้อมูลเฉพาะ: หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ขอหรืออนุญาตให้เราเก็บรวบรวมให้ท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านหรือการถือ
่ ชอบของท่านที่มีการเก็บรวบรวมจากองค์กรอื่นในกรณีที่
หุ้นในบริษัทต่าง ๆ และรวมถึงข้อมูลทางธุรกรรม และข้อมูลความชืน
องค์กรเหล่านั้นมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

•

ข้อมูลจากสื่อโซเชี่ยลที่เป็นบุคคลภายนอก: หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านแชร์ลงบนสื่อโซเชียลบุคคลภายนอกโดยตั้งค่าเป็น
สาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรไฟล์ของท่านบนสื่อโซเชี่ยลและข้อมูลใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้สื่อโซเชี่ยลนั้นเปิดเผยให้แก่ธนาคาร
เช่น ข้อมูลพื้ นฐานเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้สื่อโซเชียลของท่าน (ซึ่งรวมถึง ชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด เมืองที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน รูป
่ ผู้ใช้ (user ID) และ รายชื่อเพื่ อนบนสื่อโซเชียลของท่าน ฯลฯ )และข้อมูลเพิ่ มเติมหรือข้อมูลกิจกรรฒอื่นๆ ที่ท่าน
โปรไฟล์ ชือ
อนุญาตให้สื่อโซเชียลดังกล่าวเปิดเผย

•

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลหรือองค์กรภายนอก: หมายถึงข้อมูลใดๆ จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลหรือองค์กรภายนอก เช่น ข้อมูลที่
ช่วยทางธนาคารป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพั นธ์ทางสังคมของท่าน (เช่นการ
่ โซเชียล ระหว่างบุคคลหรือองค์กร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
ติดต่อสื่อสารผ่านสือ

ซึ่งมีการได้มาผ่านทาง

บริษัทที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล)
•

หน่วยงานข้อมูลเครดิต: เช่นข้อมูลที่ได้มาจากทางหน่วยงานข้อมูลเครดิต (credit reference agency) ต่าง ๆ และจาก
ฐานข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ และ

•

แหล่งข้อมูลสาธารณะ: หมายถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ

หากท่านไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลทีเ่ ราแจ้งแก่ท่านว่าจาเป็น เราอาจจะไม่สามารถอนุมต
ั ิผลิตภัณฑ์หรือ
ให้บริการที่ท่านต้องการได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีต่อท่าน หรือไม่สามารถเข้าทาสัญญากับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายของเราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การไม่ให้ขอ
้ มูลหรือไม่ให้ความยินยอมที่จาเป็นนี้ อาจส่งผลให้การให้บริการของเรามีข้อจากัด ถูก
ระงับ ถูกยกเลิก หรือถูกต้องห้าม แล้วแต่กรณี
หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่เราหรือท่านได้ทาการร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ท่านยืนยัน
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กับเราว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเข้าใจถึงเงื่อนไขในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลโดยธนาคารและท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคาร
ทางธนาคารจะทาการเก็บรวบรวมรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาติ หรือ เพื่ อใช้เป็นฐานการ
ประมวลผลตามที่ อธิบายไว้ในข้อ 2 ของ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามที่ปรากฎข้างล่าง

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและเพื่ อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (“ฐานการประมวลผล”) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารได้จากัดสิ่งที่ธนาคารสามารถกระทาได้เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจะต้องเป็นไปเพื่ อวัตถุประสงค์ท่ก
ี ฎหมายอนุญาตเท่านั้น ข้อจากัดนีไ้ ม่ได้มีความมุ่งหมายห้ามไม่ให้ธนาคารนา
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล แต่เป็นไปเพื่ อให้ธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของท่าน
ฐานการประมวลผลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้ มีอยู่หลายฐานขึ้นอยู่กบ
ั พฤติการณ์และวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล และประเภทของข้อมูลที่จะนาไปประมวลผล
เราอาจจะอ้างฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:
เมื่อเป็นการจาเป็นเพื่ อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่ธนาคารมีต่อท่านหรือเพื่ อดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนที่จะเข้าทาสัญญา

•

กับท่าน
•

เพื่ อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร

•

เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร

•

เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ

•

เมื่อเป็นกรณีที่จาเป็นเพื่ อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของท่าน

ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิ เศษ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากฐานการประมวลผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่นๆ ที่กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
กิจกรรมการประมวลผลบางกิจกรรมอาจอาศัยฐานการประมวลผลมากกว่าหนึ่งฐาน ในกรณีเช่นนี้ เราอาจจะอาศัยฐานการประมวลผลฐาน
ใดฐานหนึ่งเเพื่ อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
วัตถุประสงค์ที่เราอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงไปถึงวัตถุประสงค์ในตารางดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผล

การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับธนาคาร
•
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เพื่ อยืนยันและพิ สูจน์ตัวตนของท่าน
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เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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•

เพื่ อการให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

•

เพื่ อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราแก่ท่าน

•

เพื่ อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านมีกับธนาคารหรือคาขอก่อน

•

ธนาคารมีต่อ ท่า นหรือ เพื่ อด าเนิน การตามคาขอของ
ท่านก่อนที่จะเข้าทาสัญญากับท่าน หรือ

เข้าทาสัญญาดังกล่าว
•

เมื่อเป็นการจาเป็นเพื่ อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่

•

เพื่ อบริหารจัดการความสัมพั นธ์ระหว่างเราและท่านหรือ

เพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร

ธุรกิจของท่าน
•

เพื่ อดาเนินการตามคาสั่งของท่าน (ซึ่งเราอาจติดตามและ
่ สารระหว่างเรากับท่าน ซึ่งรวมถึงการ
บันทึกการสือ
สนทนาทางโทรศัพท์ด้วย)

•

เพื่ อดาเนินการตรวจสอบประวัติเครดิต และประเมิน
่ ถือทางด้านเครดิตของท่าน
ความน่าเชือ

•

เพื่ อประกอบการพิ จารณาอนุมัติสน
ิ เชื่อให้แก่ท่านตามคา
่ ของท่าน
ขอสินเชือ

•

เพื่ อการตามหนี้ที่ค้างชาระต่อเรา

•

เพื่ อเป็นการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของ
่ ๆ โดยท่าน
เราหรือขององค์กรอืน

•

เพื่ อเป็นการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการบริการหรือเป็นการ
่ ่านได้รับ
แจ้งเตือนถึงสิทธิประโยชน์ทีท

•

เพื่ อเป็นการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการต่าง ๆ

•

เพื่ อเป็นการอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประกันภัยและบริการทางการเงิน และ

•

เพื่ อการให้บริการลูกค้าพริวิเลจ/เวลท์ แบงก์กิ้งของ
ธนาคาร ผู้ดูแลความสัมพั นธ์ของท่านอาจทาการติดต่อ
่ วกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการพริวิเลจ/เวลท์
ท่านเกีย
แบงก์กิ้ง อื่น ๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับ

การให้บริการลูกค้า
•

เพื่ อดาเนินการชาระเงินและจัดการการชาระเงินให้แก่
ลูกค้า

•

•

ธนาคารมี ต่ อ ท่ า นหรื อ เพื่ อด าเนิ น การตามคาขอของท่า น

เพื่ อบริหารค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ ดอกเบี้ยพึ งชาระ

ก่อนที่จะเข้าทาสัญญากับท่าน

ในบัญชีของลูกค้า
•

เพื่ อเป็นการบริหารจัดการและให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์

เมื่ อ เป็ น การจ าเป็ น เพื่ อปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ หน้ า ที่ ที่

•

เพื่ อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร หรือ

•

เพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร

และผลิตภัณฑ์การลงทุน และ
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ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) สาหรับลูกค้า TMRW

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
•

เพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพและการทางานของเว็บไซต์
ของธนาคาร (เว็บไซต์คุกกี้)

กิจกรรมการตลาด และการสื่อสาร
•

เพื่ อทาการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า

•

เพื่ อนาเสนอข้อความทางการตลาดที่เราได้วิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

•

•

เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

•

เพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร

•

เพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร

•

เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล

เพื่ อประชาสัมพั นธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการของธนาคาร และ/หรือ กลุ่มธนาคาร และ/
หรือ พั นธมิตรของธนาคารที่ท่านอาจสนใจแก่ท่าน

•

เพื่ อประชาสัมพ้ นธ์แบรนด์ของธนาคาร

•

เพื่ อทาการสื่อสารภายใน และ/หรือภายนอกองค์กรของ
ธนาคาร

•

เพื่ อใช้คุกกี้ขององค์กรภายนอกในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ

•

เพื่ อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ (รวมไปถึงทาง
่ โซเชียล ไปรษณีย์ หรือ ต่อ
อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ สือ
่ สารดังกล่าวจะต้องถูกต้อง
หน้า) โดยมีเงื่อนไขว่าการสือ
ตามกฎหมาย และ

•

เพื่ อจัดเก็บรักษาและอัพเดทข้อมูลติดต่อท่านในกรณีที่
สมควร

กิจกรรมการตลาดและการสื่อสารผ่านผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
•
•

เพื่ อสื่อสารกับท่านผ่านผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
่ วกับ
เพื่ อให้ผใู้ ห้บริการโซเชียลมีเดียส่งข้อมูลเกีย
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจสนใจ
แก่ท่าน และ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
•

เพื่ อให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้
บริการโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่ อเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทางการเงินผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่ อการตลาดของบุคคลภายนอกดังกล่าว
•

เพื่ อให้พันมิตรทางธุรกิจของเราสามารถนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของตนให้แก่ท่าน (เราจะไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ อวัตถุประสงค์นี้

•

เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมแก่เราอย่างชัดแจ้ง)
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ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) สาหรับลูกค้า TMRW

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
การพั ฒนาธุรกิจ
•

เพื่ อทาความเข้าใจและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ

•

ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเพื่ อพั ฒนา

ธนาคารมีต่อท่านหรือเพื่ อดาเนินการตามคาขอของ
่ ะเข้าทาสัญญากับท่าน
ท่านก่อนทีจ

ประสิทธิภาพทางธุรกิจของเรา
•

เพื่ อทดสอบ ทาการวิจัย วิเคราะห์ และพั ฒนา รูปแบบ
การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการใหม่

•

เมื่อเป็นการจาเป็นเพื่ อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่

•

เพื่ อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร หรือ

•

เพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร

เพื่ อทาความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการและความ
พึ งพอใจของท่าน

•

เพื่ อค้นหาปัญหาของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ

•

เพื่ อวางแผนการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ

•

เพื่ อทาการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน รวมถึงการวิเคราะห์
และให้คะแนนเครดิตและพฤติกรรม

•

เพื่ อจัดการข้อร้องเรียนของท่าน

•

เพื่ อทาความเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของท่านเพื่ อช่วย
ท่านในการวางแผนการออม

•

เพื่ อทารายงานสถิติ หรือการวิจัยทางการตลาด

•

เพื่ อจัดจ้างผู้ให้บริการเพื่ อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
อันเป็นการสนับสนุนธุรกิจของธนาคาร

•

เพื่ อทารายงานและทาการตรวจสอบภายใน และ

•

เพื่ อทาแบบสารวจหรือรับฟังความเห็นของท่านเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของธนาคาร
•

เพื่ อยืนยันและพิ สูจน์ตัวตนของท่าน

•

เพื่ อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร

•

เพื่ อป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการต่อต้านการ

•

เพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร

•

เมื่ อ เป็ น การจ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการด าเนิ น

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
•

เพื่ อยื่นรายงานตามกฎหมายให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

•

เพื่ อจัดเก็บรายงานต่างๆ ตามที่กหมายกาหนด

•

เพื่ อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

•

เพื่ อปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาร้องขอของหน่วยงานรัฐที่

ภารกิจเพื่ อประโยชน์สาธารณะ หรือ
•

เมื่อ เป็นการจาเป็นในการปฏิบัติต ามกฎหมายเพื่ อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกั บ ประโยชน์ ส าธารณะที่
สาคัญ

เกี่ยวข้อง และ
•

เพื่ อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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ประกันภัย เพื่ อประโยชน์ในการกากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ตามนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสานักงานฯ ที่
https://www.oic.or.th
การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
•

เพื่ อเป็นการป้องกันอาชญากรรมและจัดการความ

•

ปลอดภัยของบริเวณสถานที่ทาการของธนาคาร (เช่น
ธนาคารอาจติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งในและ
่ าการของธนาคาร ซึ่งอาจทาการ
รอบๆ บริเวณสถานทีท
เก็บภาพถ่าย วีดีโอ หรือบันทึกเสียงของท่าน และของ
่ ีความเกี่ยวข้องกับท่านหรือกับธุรกิจของท่าน)
บุคคลทีม
•

เมื่อเป็นการจาเป็นเพื่ อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ที่
ธนาคารมีต่อท่านหรือเพื่ อดาเนินการตามคาขอของ
่ ะเข้าทาสัญญากับท่าน
ท่านก่อนทีจ

•

เพื่ อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร หรือ

•

เพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร

เพื่ อทาการค้นหา สืบสวน รายงาน และดาเนินการเพื่ อ
ป้องกันการทุจริตและอาชญากรรมทางการเงิน

•

เพื่ อจัดการความเสี่ยงสาหรับเรา องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
เรา และลูกค้าของเรา และ

•

เพื่ อขายหรือซื้อสินทรัพย์ ธุรกิจ หรือ สิทธิเรียกร้องใน
หนี้กับบุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ฐานการประมวลผล

การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับธนาคาร
•

เพื่ อยืนยันและพิ สูจน์ตัวตนของท่านโดยใช้ข้อมูลชีวมิติ

•

และ
•

เพื่ อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านมีกับธนาคารหรือคาขอก่อน

เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ

•

เมื่อเป็นการจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่ อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่

เข้าทาสัญญาดังกล่าว

สาคัญ

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของธนาคาร
•

เพื่ อยืนยันและพิ สูจน์ตัวตนของท่าน

•

เพื่ อป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการต่อต้านการ

•

บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกั บ ประโยชน์ ส าธารณะที่
สาคัญ หรือ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
•

เพื่ อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ เป็นการจาเป็นในการปฏิบัติต ามกฎหมายเพื่ อให้

•

เมื่อ เป็นการจาเป็นเพื่ อการก่อ ตั้งสิทธิเรียกร้อ งตาม
กฎหมาย การปฏิ บั ติ ต ามหรื อ การใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
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ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมายของธนาคาร
การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
•

เพื่ อเป็นการป้องกันอาชญากรรมและจัดการความปลอดภัย

•

่ าการของธนาคาร โดยการใช้เทคโนโลยี
ของบริเวณสถานทีท
การจดจาใบหน้า (facial recognition) ทั้งในและรอบๆ
่ าการของธนาคาร
บริเวณสถานทีท

เมื่อเป็นการจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ หรือ

•

เมื่อเป็นการจาเป็นเพื่ อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสูส
้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ของธนาคาร

การเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารเพื่ อใช้เป็นหลักฐาน
เพื่ อเก็บรักษาเอกสารไว้ใช้เป็นหลักฐาน (เช่น ธนาคาร

•

•

เมื่อเป็นการจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่ อให้

อาจเก็บสาเนาบัตรประชาชนของท่านเพื่ อไว้ใช้เป็น

บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่

หลักฐานยืนยันการทาธุรกรรมของท่านกับธนาคาร และ
่ ออกโดยรัฐบาลไทยอาจมีข้อมูลส่วน
บัตรประชาชนซึง

สาคัญ หรือ
•

บุคคลอ่อนไหวเช่น ศาสนา และ หมู่โลหิต โดยธนาคาร

เมื่อเป็นการจาเป็นเพื่ อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
้ ต่อสูส
ตามกฎหมาย หรือการยกขึน
้ ิทธิเรียกร้องตาม

อาจทาการขีดฆ่า/คาดดาข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
่ มควรเพื่ อปกป้องข้อมูลของท่าน ทั้งนี้
ดังกล่าวเท่าทีส

กฎหมายของธนาคาร

โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีก) และ
เพื่ อเก็บรักษาเอกสาร สัญญา และแบบฟอร์มใบสมัคร
่ น่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนด (เช่น
ต่างๆ ตามทีห

•

เอกสารบางประเภทของกรมที่ดินอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับ
้ ชาติ)
เชือ

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ

ฐานการประมวลผล

เพื่ อดาเนินการประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
่ ะบุไว้ในตารางนี้
วัตถุประสงค์ทีร

•

•

ฐานการประมวลผลเดียวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าว

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเฉพาะใน
กรณีที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ทางธนาคาร หรือบุคคลภายนอก
•

จาเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ อจะให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านร้องขอ (เช่น เพื่ อการดาเนินการชาระเงิน)

•

มีหน้าที่ต่อสาธารณะหรือหน้าที่ทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม (เช่น เพื่ ออานวยความสะดวกในการสืบหา และป้องการการทุจริต
การหนีภาษี และอาชญากรรมทางการเงิน)
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•

จาเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ อวัตถุประสงค์ในการทารายงานตามกฎหมาย การดาเนินคดีหรือการก่อตั้งหรือ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องและผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก

•

มีเหตุผลทางธุรกิจอันชอบธรรมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น การบริหารความเสี่ยง การยืนยันตัวตน หรือการทาให้บริษัท
อื่นสามารถให้บริการท่านตามที่ทา่ นร้องขอ หรือสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการสาหรับท่าน)

•

มีความจาเป็นเพื่ อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน และ/หรือ

•

ได้มีการขออนุญาตจากท่านหรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านเพื่ อที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและท่านหรือ
บุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมกับเรา

สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิ เศษภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
่ ๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
นอกจากฐานการประมวลผลที่ได้กล่าวมาแล้ว ธนาคารอาจจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อกาหนดอืน
บุคคลกาหนด
การเปิดเผยข้อมูลในบางกรณีอาจต้องอาศัยฐานการประมวลผลมากกว่าหนึ่งฐาน ในกรณีดังนี้ ทางธนาคารอาจใช้ฐานการประมวลผลที่ระบุ
ไว้ฐานใดก็ได้ในการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านเพื่ อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้นให้แก่ผู้อื่นซึ่งรวมไปถึง
•

บริษัทอื่นในกลุ่มยูโอบี และผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ทางานให้เราหรือที่ให้บริการแก่เราหรือแก่บริษัทอื่นในกลุ่มยู
โอบี (ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวด้วย)

•

ผู้ให้บริการ cloud service

•

ทรัสตี ผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือผู้จัดการกองมรดก

•

ผู้ค้าประกันหรือผู้ให้หลักประกันอื่นๆ เพื่ อเป็นประกันหนี้ที่ท่านค้างชาระแก่ธนาคาร รวมถึงบุคคลที่อาจจะเข้ามาเป็นผู้ค้าประกันหรือ
ผู้ให้หลักประกันดังกล่าวด้วย

•

บุคคลที่ท่านจ่ายเงินให้หรือที่จ่ายเงินให้ท่าน

•

ผู้ได้รับผลประโยชน์ของท่าน คนกลาง ผู้ที่ท่านทาการติดต่อด้วย และธนาคารตัวแทน สานักหักบัญชี ระบบหักบัญชีหรือระบบการ
ชาระดุล คู่สัญญาในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทใดๆ ที่ท่านได้รับบริการทางการลงทุนผ่านเรา

•

พั นธมิตรทางธุรกิจของเราที่เราให้บริการร่วมกัน (เช่น สายการบิน หรือโรงแรมที่เป็นพั นธมิตร ผลิตภัณฑ์/บริการร่วม พั นธมิตร
เครือข่ายผู้ให้บริการการทาธุรกรรมผ่านบัตร หรือพั นธมิตรผู้ร่วมโครงการลูกค้าสมาชิก (loyalty program partners) ซึ่ง
้ ้วย
รวมถึงตัวแทนและผู้ให้บริการของบุคคลเหล่านีด

•

พั นธมิตรที่ธนาคารเชื่อถือ (เช่น บริษัทสื่อโซเชียล หรือบริษัทผลิตโฆษณา) เพื่ อวัตถุประสงค์ในการทาการตลาดแบบตรงเพื่ อ
ธนาคารหรือบุคคลภายนอก

•

สถาบันการเงินอื่นๆ ผู้ให้กู้ และผู้ถอ
ื หลักประกันบนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดที่ท่านให้แก่ธนาคาร หน่วยงานด้านภาษี สมาคม
การค้า หน่วยงานข้อมูลเครดิตต่าง ๆ ผู้ให้บริการชาระเงิน และบริษัทติดตามทวงหนี้

•

ผู้บริหารกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ ผู้บริหารกองทรัสต์ ใดๆ ที่ให้บริการบริหารสินทรัพย์แก่ท่านและนายหน้าใดๆ ที่แนะนา
ท่านให้กับเราหรือเป็นตัวแทนท่านในการทาธุรกรรมกับเรา

•

บริษัทประกันภัย รวมถึงผู้รับประกัน นายหน้า ตัวแทนผู้รับประกันภัยต่อ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
ทดแทน (claim handler) โรงพยาบาล ศูนย์กู้ชีพ แพทยสภา ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผู้ให้บริการด้านการ

304TH-v.3.0
## RESTRICTED ##

10

ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) สาหรับลูกค้า TMRW

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
บริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (TPA) ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ชาระเบี้ยประกันภัย พยาน ผู้รับผลประโยชน์
้ องธนาคาร และบุคคลทีส
่ ามอื่นๆ
ทายาทโดยธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย คูพ
่ ิ พาท คู่กรณี ผู้เสียหาย ผู้รับมอบอานาจ เจ้าหนี้หรือลูกหนีข
ที่เกี่ยวข้อง
•

บุคคลหรือบริษัทใดๆ ซึ่งจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรการควบรวมกิจการ (merger and acquisition)
การซื้อกิจการ (takeover) การโอนสิทธิ การถ่ายโอน การจัดหาผู้ให้กู้ร่วม หรือ การจัดหาผู้ให้กู้แทนที่ (participation or subparticipation) ทั้งที่เกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ตา่ งๆ ของเราภายใต้สัญญาที่มีกับท่านทั้งที่ที่เกิดขึ้น
หรือน่าจะเกิดขึ้น

•

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิ พาท หน่วยงานกากับดูแลต่างๆ ของธนาคาร หน่ วยงานป้องกัน
การทุจริต หน่วยงานข้อมูลเครดิต หน่วยงานจัดเก็บภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ที่ได้รับการแต่งตัง
้ หรือร้องขอจากหน่วยงาน
กากับดูแลเพื่ อสืบสวนหรือตรวจสอบกิจกรรมของธนาคาร โดยหน่วยงานและองค์กรที่ได้กล่าวมานี้รวมไปถึงที่มีเขตอานาจทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศด้วย

•

บุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อพิ พาทใดๆ รวมถึงข้อพิ พาทเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ

•

หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน เพื่ อ
ตรวจหาและป้องกันการทุจริตและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ และเพื่ อยืนยันตัวตนของท่าน

•

บุคคลหรือองค์กรใดที่สั่งการหรือจัดการบัญชี ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ของท่านในนามท่าน (ผู้รับมอบอานาจ ทนายความ
คนกลาง ฯลฯ)

•

ที่ปรึกษาของท่าน (เช่น นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย นักวิชาชีพ ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาด้านภาษี) ที่ท่าน
ได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนของท่านหรือบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้แจ้งกับธนาคารว่ามีอานาจในการส่งคาสั่งแทนและในนามของท่าน และ/
หรือ

•

บุคคลอื่นใดที่ธนาคารได้รับคาสั่งจากท่านหรือบุคคลที่มีอานาจในการส่งคาสั่งหรือจัดการบัญชีใดๆ ของท่านแทนท่านให้เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในบางกรณีผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มีการระบุไว้ขา้ งต้นอาจอยู่นอกประเทศไทย เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ไปต่างประเทศจะเป็นไปตามข้อ 4 ด้านล่าง
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และฐานในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ด้านบน
ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เช่น
ข้อมูล advertising identifier หรือ การทา one-way coding (cryptographic hash) ของตัวระบุบัญชีทั่วไป (common account
identifier) (เช่นหมายเลขติดต่อหรืออีเมล) เพื่ อให้สามารถจัดทาโฆษณาเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้
เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ หากเรามีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้
ข้อมูลอื่นเพิ่ มเติมซึ่งไม่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบและ/หรือขอความยินยอมจากท่านก่อน เพื่ อให้
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
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ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งหรือโอนเพื่ อการประมวลผลในทุกๆ ประเทศที่บริษัทในเครือยูโอบี หรือผู้ให้บริการของบริษัทในเครือยูโอ
บี มีการดาเนินธุรกิจอยู่หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เราจะดาเนินการทุกขั้นตอนที่จาเป็นตามสมควรเพื่ อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้รับการเก็บดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึงข้อกาหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบางกรณี อาจรวมไปถึงการเข้าทาสัญญามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หรือมาตรการที่มีผลเทียบเท่า) กับคู่สัญญา
ที่อยู่นอกประเทศไทยด้วย
5. การปฏิเสธการทาการตลาดแบบตรง
ท่านมีสิทธิปฏิเสธการทากิจกรรมการตลาดแบบตรงจากเรา
่ จะ
หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลโฆษณาหรือการตลาดอื่นๆ จากเราท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ 'ยกเลิกการรับข่าวสาร' (“unsubscribe”) ซึง
อยู่ในอีเมลการตลาดและ/หรือจดหมายข่าวที่เราส่งให้ทา่ น นอกจากนี้ท่านยังสามารถกรอกแบบฟอร์ม 'ปฏิเสธ' (“Opt-out”) ที่สาขาของ
ธนาคาร หรือแจ้งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ 0-2285-1555
6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่าที่จาเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม เพื่ อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่ อประโยชน์อันชอบธรรมและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายของธนาคาร และเพื่ อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เราอาจเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปีหลังจากที่ท่านเลิกเป็นลูกค้าของเรา (ซึ่งหมายถึงหลังจากความสัมพั นธ์ของท่านกับ
่ าจเกิดขึ้นสามารถจัดการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ธนาคารได้สิ้นสุดลงแล้ว) เพื่ อให้แน่ใจว่าข้อพิ พาททางสัญญาใดๆ ทีอ
ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือเหตุผลทางเทคนิค เราอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้นานกว่า 10 ปี ซึ่งกรณีดังกล่าวรวมถึงกรณีที่เรา
เก็บบันทึกการใช้สิทธิตามกฎหมายของบุคคลใดๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่มีผู้ปฏิเสธการรับข่าวสารข้อมูล
การตลาดแบบตรงจากเราหรือร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากเราไม่จาเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานกว่า
ที่กฎหมายกาหนดไว้ เราจะทาลาย ลบ หรือทาให้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลนัน
้ ไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ ตามรอบการลบทาลายข้อมูลของธนาคาร
ในกรณีที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทประกันภัย) ผ่านการแนะนาของธนาคาร บุคคลภายนอก
เหล่านั้นอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านตามข้อกาหนดและเงื่อนไขเพิ่ มเติมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านัน
้
7. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราต้องการความร่วมมือจากท่านเพื่ อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ ดังนั้นจึงขอให้ท่านโปรดแจ้งให้
เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อเราที่ 0-2285-1555 หรือโดยการอัปเดตข้อมูลของท่านที่เคาน์เตอร์
สาขาธนาคาร
เราอาจจะขอให้ท่านอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานข้อมูลลูกค้าเป็นครั้งคราวและในบางกรณีเราอาจดาเนินการอัปเดตดังกล่าวโดย
ไม่จาเป็นจะต้องมีการร้องขอจากท่านก่อนเพื่ อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้นั้นตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง
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8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ข้อกาหนดและข้อยกเว้นของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้:
•

สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านสามารถถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่ก่อนที่การถอนความยินยอมของท่านจะมีผลบังคับ
ในกรณีที่ความยินยอมจากท่านไม่ใช่เงื่อนไขบังคับ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้เรามีขอ
้ จากัดในการมอบสิทธิประโยชน์
หรือประสบการณ์การใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้รับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ในกรณีที่ความยินยอมจากท่านเป็นเงื่อนไขบังคับ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้บริการของเรามีข้อจากัด ถูกระงับ
ยกเลิก หรือต้องห้ามภายใต้กฎหมาย ทั้งนี้ตามแต่กรณี ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับความรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ
ที่เกิดขึ้นและขอสงวนสิทธิตามกฎหมายของเราไว้อย่างชัดแจ้งทุกประการในกรณีที่การถอนความยินยอมของท่านนาไปสู่ การ
จากัด ถูกระงับ ยกเลิก หรือต้องห้ามภายใต้กฎหมาย
ผลของการถอนหรือการไม่ให้ความยินยอมแต่ละประเภท
o

หากท่านถอนหรือไม่ให้ความยินยอมเพื่ อเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินที่ธนาคารได้วิเคราะห์ให้เหมาะกับความ
ต้องการของท่าน (Personalized Offers) ท่านจะยังได้รับข้อเสนอทางการตลาดอยู่ แต่ข้อเสนอดังกล่าวจะไม่ได้ถูก
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของท่าน เว้นแต่ท่านจะได้แจ้งความประสงค์ปฏิเสธการตลาดแบบ
ตรงในช่องทางการติดต่อต่างๆ

o

หากท่านถอนความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมเพื่ อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ เพื่ อเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Online Marketing) ธนาคารจะไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการภายนอกโซเชียลมีเดียเพื่ อทาการโฆษณาออนไลน์โดยเจาะจงไปยังตัว
ท่าน

o

หากท่านถอนหรือไม่ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data Consent) ธนาคารจะไม่ใช้ข้อมูลชีวมิติ
ของท่านในการทาธุรกรรม

o

หากท่านถอนหรือไม่ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บค
ุ คลภายนอกเพื่ อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ
บุคคลภายนอก (Third Party Disclosure Consent) ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
บุคคลภายนอกใดๆ เพื่ อนาไปใช้สาหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลดังกล่าว

•

สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการได้รับสาเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และมีสิทธิใน
การตรวจสอบว่าเราได้ทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

•

สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมไว้โดยไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

•

สิทธิในการลบ: ท่านสามารถขอให้เราลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันใดที่เราจะดาเนินการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป นอกจานี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะขอให้เราลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ใช้สิทธิ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โปรดอ่านด้านล่าง)

•

สิทธิคัดค้าน: ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราอาศัยฐานการประมวลผลเพื่ อประโยชน์อัน
ชอบธรรมของเราหรือของบุคคลภายนอกหากมีกรณีที่ทาให้ทา่ นมีสท
ิ ธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
เหตุผลดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิในการคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ อวัตถุประสงค์ทาง
การตลาดแบบตรง
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•

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านประสงค์ให้เรา
ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเรากาลังดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องอยู่

•

สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น

•

สิทธิในการร้องเรียน: ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีเขตอานาจได้หากท่านเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กรุณากรอก "การถอนความยินยอม" หรือ "แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" ได้ที่สาขาของธนาคารและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในทุกๆ สาขาของธนาคาร โปรดทราบว่าเราจะขอให้ทา่ นแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของท่านต่อเราก่อนที่ธนาคารจะ
ดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของท่าน เราจะดาเนินการตามคาขอใช้สท
ิ ธิดังกล่าวของท่านโดยไม่ชักช้าและจะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าหากเรา
ต้องการเวลาเพิ่ มในการดาเนินการดังกล่าว
หากท่านเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าหรือคูส
่ ญ
ั ญาของเราก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยอาศัย
ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรามาก่อนแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบ
ั เราก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หาก
ท่านมีความประสงค์จะถอนความยินยอมดังกล่าว ท่านสามารถทาได้โดยกรอกแบบฟอร์ม “การถอนความยินยอม” ได้ทส
ี่ าขาธนาคารและยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในทุกๆ สาขาของธนาคารเพื่ อที่เราจะได้ดาเนินการตามคาขอของท่าน
โปรดทราบว่าสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่สท
ิ ธิเด็ดขาดเนื่องจากเป็นสิทธิที่ต้องคานึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของ
ทางธนาคารและข้อกาหนดของกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามคาขอของท่านตาม
ประกาศของธนาคาร
การจัดการข้อร้องเรียน
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคาร กรุณาติดต่อเราและเราจะพยายามพิ จารณาคา
ร้องเรียนของท่านโดยเร็วที่สุด คาร้องเรียนของท่านที่ท่านยื่นให้กับเราจะไม่กระทบถึงสิทธิใดๆ ของท่านในการยื่นเรื่องร้องเรียนกับ
หน่วยงานรัฐบาลที่มีอานาจในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นที่จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเราจึง
ทาการตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสมา่ เสมอ ทั้งด้านความพร้อมและเหมาะสมเชิงอุปกรณ์ เชิงเทคนิค และเชิง
องค์กร ในมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นอกจากนี้ พนักงานของเรายังได้รับการอบรมเพื่ อให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัวของ
ท่าน โดยหากเกิดความบกพร่องล้มเหลวอันใดทางเราจะทาการลงโทษทางวินัย
10. คุกกี้
เราใช้คุกกี้ในบางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราเพื่ อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าของผู้ใช้และการ
บันทึกข้อมูลเซสชั่น) คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นจะส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านเพื่ อเก็บข้อมูลบางประเภทไว้
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ในระบบของท่าน เราใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่ อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์
้ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านหรือภายในอุปกรณ์
ของท่านและปรับแต่งโฆษณาที่ทา่ นเห็นเพื่ อให้เหมาะสมกับท่านมากขึน
มือถือของท่านเพื่ อให้ทา่ นได้รับแจ้งเมื่อท่านได้รับคุกกี้ในระบบ อีกทั้งท่านยังสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการตั้งค่าใน
เบราว์เซอร์ของท่านซึ่งท่านยังสามารถทาได้ผ่านอุปกรณ์มือถือของท่านด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านท่าน
อาจไม่สามารถใช้ฟง
ั ก์ชั่นบางอย่างหรือเข้าเว็บไซต์ของเราได้บางส่วน
หากท่านประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราที่เราได้ทาการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา
่ าศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
11. ข้อตกลงสาหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีอ
ก. การประมวลผลอัตโนมัติ (Automated Processing)
เพื่ อเป็นการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเรา การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจรวมถึงการทา profilingเกี่ยวกับท่านโดย
การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่ อคานวนผลลัพธ์และความเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้เราอาจอาศัยการทา profilingและ/หรือวิธก
ี าร
อัตโนมัติอื่นๆ เพื่ อประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเราที่เกี่ยวกับท่านที่ตามที่ได้มีการระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับ
นี้
ข. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งหรือโอนเพื่ อการประมวลผลในทุกๆ ประเทศที่บริษัทในเครือยูโอบี หรือผู้ให้บริการของบริษัทในเครือยูโอ
บี มีการดาเนินธุรกิจอยู่หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เราจะดาเนินการทุกขั้นตอนที่จาเป็นตามสมควรเพื่ อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้รับการเก็บดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึงข้อกาหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบางกรณี อาจรวมไปถึงการเข้าทาสัญญามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป (หรือมาตรการ ที่มีผล
เทียบเท่า) กับคู่สัญญาที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วย (ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่ลิงก์นี้:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en)
เพื่ อให้ปราศจากข้อสงสัย ข้อ 11 นี้ไม่นามาใช้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป
12. ติดต่อเรา
หากท่านมีคาถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 0-2285-1555 ส่งอีเมลหา
เราได้ที่ UOBCallCentre@uob.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในทุกๆ สาขาของธนาคาร
นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยส่งถึง:
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
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690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หรือ
ท่านสามารถส่งอีเมลไปที่ TH-DPO@uob.co.th
13. การทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถขอสาเนาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้โดยใช้ช่องทางการติดต่อในข้อ 12 ข้างบนนี้ อย่างไรก็ตามเราจะมีการทบทวน
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เป็นประจา ดังนั้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้วันที่มีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของประกาศความเป็นส่วนตัว ครั้งล่าสุดจะปรากฎอยู่ที่ด้านบนของเอกสาร
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