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Internal Use 

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคล (Privacy Notice) 
ส าหรับผู้สมัครงาน 

 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จ ากัด และ 
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั ("บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" "เรา" หรือ "ของเรา") ซึ่งเป็นบริษัทผู้
วา่จ้าง ให้ค ามัน่ท่ีจะคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สมคัรงาน ทัง้ในปัจจุบนั ใน
อดีต และที่หมดสัญญาแล้ว ("คุณ" หรือ "ของคุณ") โดยประกาศความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคลฉบับนี ้("
ประกาศ") มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่คณุเก่ียวกับวิธีการที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล
ของคณุ (ตามที่นิยามไว้ด้านลา่งนี)้ และสทิธิตา่ง ๆ เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ 
 
เรามีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ เพื่อท่ีจะด าเนินการเก่ียวกบัการรับสมคัร
งาน การสมัภาษณ์งานและการพิจารณาการจ้างงานกบัคณุ โดยหากเราไม่สามารถด าเนินการที่เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม 
ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัต่างประเทศตามที่ระบใุนประกาศฉบบันี ้เราอาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการเก่ียวกบัการรับสมคัรงาน การสมัภาษณ์งานและการพิจารณาการจ้างงานกบัคณุ เราอาจปรับปรุงประกาศฉบบั
นีเ้ป็นครัง้คราว กรุณาตรวจสอบประกาศฉบบัลา่สดุที่  http://adcnewspage.com โดยเราจะแจ้งเตอืนให้คณุทราบหรือขอ
ความยินยอมจากคุณอีกครัง้หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญในประกาศฉบับนี ้หรือหากเรามีความจ าเป็นตาม
กฎหมายที่จะต้องท าการแจ้งเตือนให้คณุทราบหรือขอความยินยอมจากคณุอีกครัง้ 
 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบัคณุซึง่ระบถุึงตวัคณุหรือข้อมลูซึง่ท าให้สามารถระบตุวัคณุได้ ตามที่

ระบไุว้ด้านลา่งนี ้ทัง้นี ้ในการจ้างงานคณุ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมลูของคณุด้วยวิธีการตา่ง ๆ  เช่น เราอาจร้องขอ
ข้อมลูสว่นบคุคลจากคณุโดยตรง หรือจากแหลง่ต่าง ๆ โดยอ้อม  (เช่น ผู้บงัคบับญัชาเก่าของคณุ หน่วยงานรัฐ   
ผู้ ให้บริการภายนอกด้านทรัพยากรบุคคล สื่อสงัคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และแหลง่ข้อมลูสาธารณะ  
อื่น ๆ เป็นต้น) 

 
 ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลสว่นบคุคล

ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อมลูระบุตวับุคคลและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ ที่อยู่ อีเมล 
หมายเลขโทรศพัท์ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน และเลขหนงัสอืเดินทาง 

 ข้อมลูสว่นตวัอื่น ๆ เช่น [น า้หนกั สว่นสงู] สถานภาพทางการสมรส ข้อมลูที่ปรากฏในส าเนาทะเบียน
บ้าน ข้อมลูเก่ียวกบั[บิดามารดา] [พี่น้อง] คู่สมรส คู่ครอง คู่ชีวิต บตุร บุคคลอ้างอิง รายละเอียดการ
ติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน  

 ข้อมลูเก่ียวกบังาน เช่น ความสามารถ ประวตัิการท างาน และใบอนญุาต 
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 ข้อมลูเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชน์ของคณุ เช่น ข้อมลูค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิที่
จะได้รับผลประโยชน์ รวมทัง้สทิธิประโยชน์ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

 ประวตัิการศกึษา เช่น ประวตัิการเรียน ใบรับรองผลการศกึษา ประกาศนียบตัร 

 สถานภาพทางทหาร 

 ประวตัิด้านการเงินและธุรกรรมอื่น ๆ 

 ภาพถ่าย ข้อมลูบนัทกึภาพและ/หรือเสยีง ในขณะรับการสมัภาษณ์ หรือ 

 ข้อมลูอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการรับสมคัรงาน การสมัภาษณ์งานและการพิจารณาการจ้างงาน 
 

 "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมลูสว่นบคุคลที่กฎหมายจดัประเภทเป็นข้อมลูสว่นบคุคลที่
มีความอ่อนไหว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคณุ หรือ
ตอ่เมื่อกฎหมายอนญุาตให้กระท าได้ 

 
 ข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวของคณุซึง่เราจะเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ได้แก่ 

 ประวตัิสขุภาพ เช่น ประวตัิโรคติดตอ่ หรือโรคร้ายแรง ผลตรวจสุขภาพ หรือผลการทดสอบการใช้ยา 

 ประวตัิอาชญากรรม  

 ข้อมลูความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย 

 เชือ้ชาติและศาสนา หรือ 

 หมูโ่ลหิต 
 

หากคณุได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกแก่เรา (เช่น ช่ือ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ ความสมัพนัธ์กบั
คุณของบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส คู่ครอง คู่ชีวิต บุตร บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และบุคคล
อ้างอิง ) คณุขอรับรองวา่คณุมีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว และอนญุาตให้เรา
ใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามประกาศฉบบันีไ้ด้ อีกทัง้คณุจะรับผิดชอบในการแจ้งให้บคุคลภายนอกเหลา่นัน้
ทราบถึงประกาศฉบบันี ้และ/หรือขอรับความยินยอมจากบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้อง หากจ าเป็น 

 
2. วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย 
 
 เราเก็บรวบรวม และ/ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวของคณุ เพื่อด าเนิน

กิจกรรมตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจ้างงานของคณุ และเพื่อปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ของเราในฐานะนายจ้างหรือผู้
วา่จ้างของคณุและในการด าเนินธุรกิจ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 
 2.1 วัตถุประสงค์ที่ เราจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมของคุณส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความ

อ่อนไหว 
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  เราอาศัยความยินยอมของคุณในการเก็บรวบรวม ใช้  และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ออ่นไหวของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย ประวตัิสขุภาพ ข้อมลูเชือ้
ชาติ ศาสนา หรือหมูโ่ลหิต ท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารที่ข้าพเจ้าใช้ประกอบการยื่นใบสมคัร เพื่อการ
พิจารณาใบสมคัรและตดัสนิใจจ้าง การพิจารณาการจ้างอยา่งเหมาะสมโดยให้โอกาสอยา่งเทา่
เทียมและหลากหลาย การคดักรองประวตัิ การตดิตามตรวจสอบ และเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความปลอดภยัของสว่นรวม หรือ 

 ข้อมลูอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีจะมีการขอความยินยอมเป็นคราว ๆ ไป 
 
  ในกรณีที่หลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คณุมีสิทธิที่จะถอนความยินยอม

ของคุณเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ข้อมลูเหล่านัน้จะจ าเป็นต่อการจ้างงาน ซึ่งเราจะขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย จนกวา่คณุจะสิน้สดุความสมัพนัธ์และสิน้ผลผกูพนัตามกฎหมายกบัเรา 
โดยคณุสามารถติดต่อทีม Recruitment & Fulfillment ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-495 9016-18 เพื่อแจ้ง
ความประสงค์ในการถอนความยินยอม ทัง้นี ้การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วย
กฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ข้อมลูสว่นบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคณุก่อนที่
คณุจะขอถอนความยินยอม หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บ

รวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
  เราอาจอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีเ้พื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมลู

สว่นบคุคลของคณุ กลา่วคือ (ก) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา ส าหรับการเข้าท าสญัญา
จ้างงานหรือการปฏิบตัิตามสญัญาจ้างงานกบัคณุ (ข) เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย  (ค) เป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบคุคลภายนอก เพื่อให้สมดลุกบัประโยชน์
และสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานที่เก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ (ง) เพื่อการป้องกัน
หรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคล (จ) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ใน
การด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบตัิหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ และ (ฉ) เป็นการจ าเป็น
เพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 
  เราจะอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 การสรรหาและประมวลผลใบสมคัรของคุณส าหรับการทดลองงาน งานนอกเวลา งานชั่วคราว 
หรือการจ้างงาน 

 การยืนยนัตวับคุคลและการติดตอ่ 
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 การประเมินและให้คะแนนคณุ เพื่อการตดัสนิใจจ้าง 

 การพิจารณาเงินเดือนหรือคา่ตอบแทน รวมถึงการให้สวสัดิการ และการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  

 การคดักรองประวตัิ หากคณุได้รับการเสนอต าแหนง่งานกบัเรา 

 การติดตอ่ไปยงับคุคลที่คณุก าหนด หรือ 

 วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เราต้องการอย่างเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครงานหรือเอกสารที่
เก่ียวข้องใด ๆ 

 
  เราจะด าเนินการเพียงเทา่ที่กฎหมายอนญุาต โดยหากคณุไมใ่ห้ข้อมลูบางอยา่งแก่เราเมื่อมีการร้องขอ 

อาจมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ทางสญัญาหรือทางกฎหมายของเรา ซึ่งอาจกระทบต่อ
กระบวนการสรรหาบคุลากร การจ้างงาน หรือการตดัสนิใจจ้างงานคณุ หรือการถอนการเสนอจ้างงาน 

 
3. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ 
 
 เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคลภายนอก ดังต่อไปนี ้ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วน

บคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ตามประกาศฉบบันี ้ไม่ว่าจะเป็นการโอนภายในประเทศหรือโอนออกไปยงัต่างประเทศ 
โดยคุณสามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกเหล่านัน้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
วิธีการท่ีบคุคลภายนอกดงักลา่วประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุได้ 

 

 บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร: ข้อมลูสว่นบุคคลของคณุอาจถกูเข้าถึงโดยหรือแบ่งปัน
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของเรา เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การให้สิทธิประโยชน์หรือสวสัดิการ การ
ด าเนินงานหรือการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร การบริหาร
ความเสีย่ง หรือการตรวจสอบภายในกลุม่ของเรา 
 

 หน่วยงานรัฐ: เราแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลของคณุกบัหน่วยงานรัฐและองค์กรต่าง ๆ (เช่น ศาล ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพากร หน่วยงานภาษีอากรในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมบงัคบัคดี กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และส านกังานสง่เสริมและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ หรือ
ภาระหน้าที่ทางกฎหมาย  
 

 บุคคลภายนอกอื่น ๆ: เราอาจเปิดเผย โอนหรืออนญุาตให้บคุคลภายนอก (เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจและผู้
ให้บริการของเรา อาทิ ผู้จดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ สถาบนัการเงิน ผู้ให้บริการช าระเงิน บริษัทประกนัภยั 
โรงพยาบาล ตัวแทนยื่นขอวีซ่าหรือใบอนุญาตท างาน บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ ให้บริการ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล เช่น ผู้ ให้บริการ Cloud ผู้ ให้บริการแอปพลิเคชนัเพื่อการส ารวจความพึง
พอใจและ/หรือเพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงาน  ผู้ ให้บริการฝึกอบรม หรือผู้ ให้บริการทางการเงิน หรือ
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บุคคลภายนอกอื่นที่เก่ียวข้องกับการโอนธุรกิจ) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ส าหรับการประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์ตามที่ระบใุนข้อ 2 ของประกาศฉบบันี ้

 
เมื่อเราเปิดเผย หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลภายนอก เราจะด าเนินการเพื่อการคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลของคณุ เช่น การเข้าท าความตกลงการเก็บรักษาความลบั หรือการด าเนินมาตรการความปลอดภยัที่
เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 
 

4.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัต่างประเทศ 
 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศไทย ทัง้นี ้
เราจะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าให้คณุมัน่ใจได้ว่าการโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุจะ
โอนอย่างปลอดภยัและบคุคลที่รับโอนข้อมลูนัน้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม และการ
โอนข้อมลูนัน้ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศยัข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย 

 
5. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมลูสว่นบุคคลนัน้มาตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบบันี ้และเพื่อปฏิบตัิตามภาระหน้าที่
ทางกฎหมายและกฎข้อบงัคบัตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของคณุนานขึน้หากจ าเป็นตาม
กฎหมายที่ใช้บงัคบั 

ทัง้นี ้ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  วันเดือนปีที่
เร่ิมและสิน้สุดความสัมพันธ์ เป็นต้น ไว้เป็นประวัติในฐานข้อมูล (Archive) ของเราเท่านัน้ และจะไม่
น าไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 

 
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 
 
 โดยทัว่ไป กิจกรรมของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ เราไม่

เจตนาเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลจากผู้ เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง หรือจากคน
เสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้ อนุบาลตาม
กฎหมาย ถ้าคณุเป็นผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ซึ่งประสงค์จะมีความสมัพนัธ์
ทางสญัญากบัเรา คณุต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาลตามกฎหมายของ
คณุ ก่อนที่จะติดตอ่เราหรือให้ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุแก่เรา 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
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 ภายใต้บทบญัญตัิแหง่กฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คณุมีสทิธิตามที่ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 การเข้าถงึ: คณุมีสทิธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลที่เราประมวลผลเก่ียวกบัคณุ 
 

 การโอนย้ายข้อมูล: คณุมีสทิธิขอรับข้อมลูสว่นบคุคลที่เรามีเก่ียวกบัคณุในรูปแบบที่มีการจดัระเบียบแล้ว
และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อสง่หรือโอนข้อมลูดงักล่าวไปยงัผู้ควบคมุข้อมูลสว่น
บคุคลอื่น  
 

 การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบาง
กิจกรรม 
 

 การลบหรือท าลายข้อมูล: คณุมีสิทธิขอให้เราด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลของ
คณุที่เราประมวลผลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลู เช่น หากข้อมลูนัน้ไม่จ าเป็น
ส าหรับวตัถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมลูอีกต่อไป 

 

 การจ ากัด: คณุมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเช่ือว่าข้อมูลนัน้ไม่ถูกต้อง 
หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนัน้เพื่อ
วตัถปุระสงค์อยา่งหนึง่อยา่งใดอีกตอ่ไป 
 

 การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไมเ่ป็นปัจจบุนั 
 

 การถอนความยนิยอม: คณุมีสทิธิที่จะถอนความยินยอมที่คณุได้ให้แก่เราเพื่อการประมวลผลข้อมลูสว่น
บคุคลของคณุ เว้นแตม่ีข้อจ ากดัเก่ียวกบัสทิธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีสญัญาที่
ให้ประโยชน์แก่คณุ  
 

 การยื่นเร่ืองร้องเรียน: คณุมีสทิธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหนว่ยงานท่ีมีอ านาจในกรณีที่คณุเช่ือวา่เราท าการ
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุโดยไมช่อบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลที่บงัคบัใช้ 

 
หากคณุประสงค์ที่จะใช้สิทธิ คณุสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิ (Data Subject Right Request 
Form) ได้ที่ โดยคณุสามารถติดต่อทีม Recruitment & Fulfillment  ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-495 9016-18  หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่เราก าหนด ทัง้นี ้เราจะพิจารณาค าร้องขอให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีได้รับค าร้องขอจากคณุ ซึง่เราอาจขอขยายได้อีกไมเ่กิน 30 วนั เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 
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8.  รายละเอียดการติดต่อเรา 
 
 หากคณุประสงค์จะยื่นเร่ืองร้องเรียนหรือมีข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง
ตอ่ไปนี ้

 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

 
กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพฯ 10110 
 

หรือ 
 

DPO@kkpfg.com 

 
 
 


