
1 ตุลาคม 2563 
 

1 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคล (Privacy Notice) 
ส าหรับผู้สมัคร 

 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการ
กองทุน เกียรตินาคินภทัร จ ากัด บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร ์จ ากัด ("บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" "เรา" หรือ "ของเรา") ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับสมัคร ให้ค ามั่นที่จะคุม้ครองความเป็น
ส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ทั้งในปัจจุบัน และในอดีต ("คุณ" หรือ "ของคุณ") โดย
ประกาศความเป็นส่วนตัวดา้นทรพัยากรบุคคลฉบบันี ้("ประกาศ") มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหข้้อมูลแก่คุณเก่ียวกับวิธีการที่เรา
จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัต่างประเทศ (ตามที่นิยามไว้ดา้นล่างนี)้ และสิทธิ
ต่าง ๆ เก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 
 
เรามีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อที่จะ
ด าเนินการเก่ียวกับการรบัสมัคร การสมัภาษณ์ และการพิจารณาการจา้ง โดยหากเราไม่สามารถด าเนินการที่เก่ียวกับการ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศตามที่ระบุในประกาศฉบับนี ้เราอาจจะ
ไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกับการรบัสมคัร การสมัภาษณ ์และการพิจารณาการจา้งคุณได ้
 
เราอาจปรับปรุงประกาศฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว กรุณาตรวจสอบประกาศฉบับล่าสดุที่ www.adcnewspage.com/privacy-notice/ 

เป็นระยะ ๆ โดยเราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบหรือขอความยินยอมจากคุณอีกครัง้หากมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญใน
ประกาศฉบับนี ้หรือหากเรามีความจ าเป็นตามกฎหมายที่จะตอ้งท าการแจ้งเตือนให้คุณทราบหรือขอความยินยอมจาก
คุณอีกครัง้ 
 
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบับนีไ้ดจ้ัดท าขึน้เป็นภาษาไทยและฉบบัแปลภาษาองักฤษ ซึ่งหากกรณีมีขอ้ความที่ขดักัน ให้
ถือประกาศฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับคุณซึ่งระบุถึงตวัคุณหรือขอ้มลูซึ่งท าให้สามารถระบุตัวคุณได ้ตามที่

ระบุไว้ดา้นล่างนี ้ทั้งนี ้ ในการจ้างนั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เราอาจรอ้งขอ
ขอ้มูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือจากแหล่งต่าง ๆ โดยอ้อม  (เช่น ผู้บังคับบัญชาเก่าของคุณ หน่วยงานรัฐ    
ผู้ให้บริการภายนอกดา้นทรัพยากรบุคคล ส่ือสังคมออนไลน์ แพลตฟอรม์ออนไลน์ และแหล่งข้อมูลสาธารณะ  
อื่น ๆ เป็นตน้) 

 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียงขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปนี ้

• ขอ้มูลระบุตัวบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ อีเมล 
หมายเลขโทรศพัท ์เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน และเลขหนงัสือเดินทาง 
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• ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น น า้หนัก ส่วนสูง สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลที่ปรากฏในส าเนาทะเบียน
บา้น ข้อมลูเก่ียวกับบิดามารดา พี่นอ้ง คู่สมรส คู่ครอง คู่ชีวิต บุตร บุคคลอา้งอิง รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีฉุกเฉิน  

• ขอ้มลูเก่ียวกับงาน เช่น ความสามารถ ประวติัการท างาน และใบอนุญาต 

• ขอ้มลูเก่ียวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ของคุณ เช่น ข้อมูลค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิที่
จะไดร้บัผลประโยชน ์รวมทัง้สิทธิประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

• ประวติัการศึกษา เช่น ประวติัการเรียน ใบรบัรองผลการศึกษา ประกาศนียบตัร 

• สถานภาพทางทหาร 

• ประวติัดา้นการเงินและธุรกรรมอื่น ๆ 

• ภาพถ่าย ขอ้มลูบนัทึกภาพและ/หรือเสียง ในขณะรบัการสมัภาษณ ์หรือ 

• ขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการรบัสมัคร การสมัภาษณ ์และการพิจารณาการจ้าง 
 

 "ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจดัประเภทเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไปยัง
ต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากคุณ หรือก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้

 
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ 

• ประวติัสขุภาพ เช่น ประวติัโรคติดต่อ หรือโรครา้ยแรง 

• ประวติัอาชญากรรม  

• ขอ้มลูความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย 

• เชือ้ชาติและศาสนา หรือ 

• หมู่โลหิต 
 

หากคุณไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์ความสมัพันธกั์บ
คุณของบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส คู่ครอง คู่ชีวิต บุตร บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และบุคคล
อา้งอิง ) คุณขอรบัรองว่าคุณมีอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายที่จะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว และอนุญาตใหเ้รา
ใชข้้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศฉบับนีไ้ด ้อีกทัง้คุณจะรบัผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลภายนอกเหล่านั้น
ทราบถึงประกาศฉบบันี ้และ/หรือขอรบัความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง หากจ าเป็น 

 
2. วัตถุประสงคแ์ละหลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย 
 
 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณไปยัง

ต่างประเทศ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาจ้างคุณ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ
เราในฐานะผูร้บัสมคัร เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้
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 2.1 วัตถุประสงคท่ี์เราจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมของคุณส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความ

อ่อนไหว 
 
  เราอาศัยความยินยอมของคุณในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความ

อ่อนไหวของคุณไปยงัต่างประเทศเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้
 

• ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย ประวัติสุขภาพ ขอ้มูลเชือ้
ชาติ ศาสนา หรือหมู่โลหิต ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ขา้พเจ้าใช้ประกอบการย่ืนใบสมัคร เพื่อการ
พิจารณาใบสมคัร และตัดสินใจจ้าง การพิจารณาการจ้างอย่างเหมาะสมโดยให้โอกาสอย่างเท่า
เทียมและหลากหลาย การคัดกรองประวัติ การติดตามตรวจสอบ และเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความปลอดภยัของส่วนรวม หรือ 

• ขอ้มลูอื่นใดในลกัษณะเดียวกันที่จะมีการขอความยินยอมเป็นคราว ๆ ไป 
 
  ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอม

ของคุณเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ ข้อมูลเหล่านั้นจะจ าเป็นต่อการจ้าง ซ่ึงเราจะขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ จนกว่าท่านจะสิน้สุดความสัมพันธ์และสิน้ผล
ผูกพันตามกฎหมายกับเรา โดยคุณสามารถติดต่อ ทีมอตัราก าลงัและสรรหา DSA ที่หมายเลขโทรศพัท ์                                
02 495 9016 -18 เพื่อแจ้งความประสงคใ์นการถอนความยินยอม ทั้งนี ้ การถอนความยินยอมจะไม่
กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณไปยังต่างประเทศตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะขอถอน หรือ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 2.2 วัตถุประสงคท่ี์เราอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ในการเก็บ

รวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ 
 
  เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนีเ้พื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ (ก) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 
ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาจา้ง (ข) เป็นการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎหมาย  (ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพ
ขัน้พื ้นฐานที่เก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ง) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบุคคล (จ) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ และ  (ฉ) เป็นการจ าเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิ
เรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิ
เรียกรอ้งตามกฎหมาย 
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  เราจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (ก) ถึง (ฉ) ข้างตน้ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้

• การสรรหาและประมวลผลใบสมัครของคุณส าหรับการฝึกงาน งานนอกเวลา งานชั่วคราว หรือ
การจา้ง 

• การยืนยนัตวับุคคลและการติดต่อ 

• การประเมินและใหค้ะแนนคุณ เพื่อการตดัสินใจจา้ง 

• การพิจารณาเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมถึงการใหส้วสัดิการ และการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  

• การคดักรองประวติั หากคุณไดร้บัการเสนอต าแหน่งงานกับเรา 

• การติดต่อไปยงับุคคลที่คุณก าหนด หรือ 

• วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ที่เราตอ้งการอย่างเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง  
ใด ๆ 

 
  เราจะด าเนินการเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยหากคุณไม่ใหข้้อมูลบางอย่างแก่เราเมื่อมีการรอ้งขอ 

อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางสญัญาหรือทางกฎหมายของเรา ซึ่งอาจกระทบต่อ
กระบวนการสรรหาบุคลากร การจา้ง หรือการตดัสินใจจา้งคุณ หรือการถอนการเสนอจา้ง 

 
3. บุคคลใดท่ีเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ 
 
 เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี ้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลเพื่อวัตถุประสงคต์ามประกาศฉบับนี ้ไม่ว่าจะเป็นการโอนภายในประเทศหรือโอนออกไปยงัต่างประเทศ 
โดยคุณสามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
วิธีการที่บุคคลภายนอกดงักล่าวประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้

 

• บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเข้าถึงโดยหรือเปิดเผย
ใหกั้บบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรของเรา เพื่อการวิเคราะหข์อ้มูล การใหสิ้ทธิประโยชน์หรือ
สวัสดิการ การด าเนินงานหรือการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน
ภทัร การบริหารความเส่ียง หรือการตรวจสอบภายในกลุ่มของเรา 
 

• หน่วยงานรัฐ: เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานรัฐและองคก์รต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ หรือภาระหนา้ที่ทางกฎหมาย  
 

• บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ: เราอาจโอนหรืออนุญาตใหบุ้คคลภายนอก (เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจและผูใ้ห้บริการ
ของเรา อาทิ บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้
ให้บริการ Cloud ผูใ้หบ้ริการแอปพลิเคชันเพื่อการส ารวจความพึงพอใจ หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เก่ียวข้อง
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กับการโอนธุรกิจ) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ
วตัถุประสงคต์ามที่ระบุในขอ้ 2 ของประกาศฉบบันี ้

 
เมื่อเราโอนขอ้มูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอก เราจะด าเนินการเพื่อการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น 
การเข้าท าความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือการด าเนินมาตรการความปลอดภัยที่ เหมาะสมตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

4.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ 
 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี ้
เราจะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าใหคุ้ณมั่นใจไดว้่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะ
โอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รบัโอนข้อมลูนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการ
โอนขอ้มลูนัน้ชอบดว้ยกฎหมาย 

 
5. ระยะเวลาท่ีเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท์ี่เราไดร้ับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี ้และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ทางกฎหมายและกฎขอ้บังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณนานขึน้หากจ าเป็นตาม
กฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

 
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 
 
 โดยทั่วไป กิจกรรมของเราไม่ไดม้ีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ คนเสมือนไรค้วามสามารถ และคนไรค้วามสามารถ เราไม่

เจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาวโ์ดยไม่ไดร้ับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือจากคน
เสมือนไรค้วามสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตาม
กฎหมาย ถ้าท่านเป็นผู้เยาว ์คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ ซึง่ประสงคจ์ะมีความสัมพันธ์
ทางสัญญากับเรา ท่านตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผู้ใชอ้ านาจปกครอง ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของ
ท่าน ก่อนที่จะติดต่อเราหรือใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 ภายใตบ้ทบัญญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง นบัตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คุณอาจ

มีสิทธิตามที่ระบุไวด้งัต่อไปนี ้
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• การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเก่ียวกับคุณ 
 

• การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเก่ียวกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบ
แลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น  
 

• การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิคัดคา้นวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบาง
กิจกรรม 
 

• การลบหรือท าลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณที่เราประมวลผลเก่ียวกับคุณ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หาก
ขอ้มลูนัน้ไม่จ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลอีกต่อไป 

 

• การจ ากัด: คุณอาจมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่
ถูกตอ้ง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเราไม่จ าเป็นตอ้งประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป 
 

• การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง 
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 
 

• การถอนความยินยอม: คุณอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่คุณไดใ้หแ้ก่เราเพื่อการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือมี
สญัญาที่ใหป้ระโยชนแ์ก่คุณ  
 

• การยื่นเร่ืองร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิย่ืนเร่ืองรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานที่มีอ านาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าเราท า
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกับกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลที่บงัคบัใช ้

 
หากคุณประสงคท์ี่จะใช้สิทธิ คุณสามารถติดต่อขอรับแบบฟอรม์ค าขอใช้สิทธิ (Data Subject Right Request 
Form) ไดท้ี่ ทีมอัตราก าลงัและสรรหา DSA ที่หมายเลขโทรศัพท ์02 495 9016 - 18 หรือช่องทางอื่นใดตามที่เรา
ก าหนด ทัง้นี ้เราจะพิจารณาค ารอ้งขอใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันท าการ นับจากวนัที่ไดร้บัค ารอ้ง
ขอจากคุณ ซึ่งเราอาจขอขยายไดอ้ีกไม่เกิน 30 วนัท าการ เวน้แต่ กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 
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8.  รายละเอียดการติดต่อเรา 
 
 หากคุณประสงคจ์ะย่ืนเร่ืองรอ้งเรียนหรือมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้ คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง
ต่อไปนี ้

 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)  
 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110  
 
หรือ 
 
DPO@kkpfg.com 
 


