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## RESTRICTED ## 

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”/“เรา”) ให้ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งม่ันท่ีจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีมีการบังคับใช้ใน

ประเทศไทย ท่ีก าหนดภาระหน้าท่ีทางกฎหมายให้ธนาคารปฏิบัติตาม 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ฉบับน้ีอธิบาย 

• ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราท าการเก็บรวมและเหตุผลของการเก็บรวม ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านท่ีท่าน

แจ้งเราและท่ีเราทราบจากการท่ีท่านเป็นลูกค้าของธนาคาร เช่น  เน้ือหาทางการตลาดและการโฆษณาท่ีท่านอยากให้เราส่งไปหาท่าน 

• วิธีการใช้ข้อมลูส่วนบุคคล 

• ประเภทของหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงทางเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให ้ 

• ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ 

• สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองทางกฎหมายท่ีท่านพึงจะได้รับ  

 

 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 

ธนาคารมีการใชข้้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซ่ึงขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะของการบริการ

และธุรกรรมท่ีท่านได้ท า 

 

ท้ังน้ี ทางธนาคารอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งตา่งๆ ดังน้ี   

 

ขอ้มลูทีท่า่นให้แกธ่นาคาร เชน่: 

• ข้อมูลส่วนตัว: ซ่ึงรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ท่ีระบุตัวตนของท่านได้เช่น ชื่อ ชื่อท่ีท่านประสงค์จะให้ใช ้เพศ วันเกิด สถานภาพสมรส 

เลขและข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และ หมายเลขหรือรหัสอื่นใด ท่ีมีการออกโดยรัฐบาล เลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ใบขับขี ่ลายเซ็น ข้อมูลในการพิสูจน์ตัวตนต่างๆ (เช่น รหัสผ่าน นามสกุล

ก่อนสมรส รหัส PIN  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลสแกนใบหน้าและขอ้มูลจดจ าเสียง (facial and voice recognition 

data) และข้อมูลลายน้ิวมือ) รูปถา่ยและภาพ ข้อมูลการศึกษาและการท างาน ชื่อและข้อมูลติดตอ่ของสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่

ในความดูแลของท่าน หรือ ขอ้มูลอื่นๆ ท่ีระบุตัวบุคคล  

• ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล: ซ่ึงรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ท่ีท่านใหแ้ก่เราเพ่ือให้เราสามารถติดตอ่ท่านได้ เช่น ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล 

ข้อมูลสือ่โซเชียล หรือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ  

• ข้อมูลทางการเงิน: หมายถึงข้อมลูทางการเงินใดๆ ของท่านและข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร เช่น ข้อมูลการถือหุ้น

หรือข้อมูลการถือกรรมสิทธิ ์ 

• รายละเอียดของผู้อื่นที่ท่านให้ไว้: รวมถึงข้อมูลใดๆ ท่ีท่านได้ใหไ้ว้กับเราเกี่ยวกับบุคคลอื่นท่ีเราอาจมีหรือไม่มีความสัมพันธ์ทาง

กฎหมายโดยตรง เช่น รายละเอียดส่วนบุคคลหรือขอ้มูลการติดตอ่ส่วนบุคคลของบุคคลเหลา่น้ัน รายละเอียดของผู้อื่นอาจรวมไป

ถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค ้าประกัน ทรัสตี ผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ของท่าน เจ้าของบัญชีร่วมกับท่าน ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ท า

หน้าท่ี ในนามของท่าน หุ้นส่วนธุรกิจของท่าน และรวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีหรือตัวแทนและบุคคลท่ีท่านได้การแนะน ามาให้ธนาคาร เป็น

ต้น 

• ข้อมูลจากอุปกรณ์ดิจิทัล: ซ่ึงรวมไปถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีท่านใช้เพ่ือเข้าสู่ระบบช่อง

ทางการให้บริการ แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือ สื่อโซเชียล (“ไซต์”) ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของบุคคลภายนอกก็ตาม เพ่ือ
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## RESTRICTED ## 

วัตถุประสงค์ในการติดตอ่ สือ่สาร เข้าเย่ียมชม หรือ มีปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น รหัส IP address ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเน็ตเวิร์ค 

ประเภทและเวอร์ชั่นของเวปเบราว์เซอร์ คุกกี้ บันทึกกิจกรรมการใช้งาน ตัวระบุออนไลน์ (online identifier)  รหัสอุปกรณ์

เฉพาะตัว (unique device identifier) ขอ้มูลต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geo-location data) ภาพถ่าย วีดีโอ และ การ

บันทึกเสียง ประเภทและฟงัก์ชันของอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นท่ีอยู่ในอุปกรณ์ ฯลฯ  

• ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์/ข้อมูลการส่ือสาร: ในขณะท่ีท่านใช้งานไซต์ของธนาคาร เราจะมีการใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

อัตโนมัติ (ซ่ึงหมายถึง คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacon) หรือ ระบบติดตามของบุคคลภายนอก เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เช่น ลิงก์ท่ีท่านกดคลิ๊ก เพจ

และเน้ือหาท่ีท่านอา่น ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตอบสนองกับเน้ือหา (content response times) การดาวน์โหลดท่ีไม่ส าเร็จ และ 

ระยะเวลาท่ีท่านใช้ในการเย่ียมชมเว็บไซต์ต่างๆ (ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของธนาคาร ท่านสามารถเข้าไป

อ่านไดใ้นเว็บไซต์ของเรา)  

• ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (account login information): ซ่ึงจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ท่ีต้องใช้เพ่ือเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้

ของท่าน เช่น ประเภทเครือข่ายและข้อมลู Wi-Fi, ล็อคอิน ID อีเมล ข้อมลูการสมัครสมาชิก (subscription data) screen 

name และ รหัสผ่านในลักษณะท่ีไม่สามารถกู้คืนได ้ค าถามรักษาความปลอดภัย (security questions) และค าตอบ ขอ้มูล

ประจ าตัวส าหรับเข้าสู่ระบบ (login credentials) เพ่ือการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์ และ/หรือบริการธนาคารออนไลน์ และ

แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ 

• ข้อมูลเชิงประชากรและความสนใจของท่าน: ซ่ึงจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ท่ีอธิบายลักษณะกลุ่มประชากรและพฤติกรรมของท่าน 

เช่น วันเกิด ช่วงอายุ เพศ ถิ่นท่ีอยู่ ผลิตภัณฑ์โปรด งานอดิเรกและความสนใจ ขอ้มูลไลฟส์ไตล์และครอบครัว วิธีการท่ีท่านใช้

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมไปถึงข้อมูลการจ่ายและรับเงินของท่าน เช่น วันท่ี จ านวน สกลุเงิน และรายละเอียดของคู่สัญญา

ในการท าธุรกรรม หรือ ความชื่นชอบส่วนบุคคลของท่านท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมน้ัน ๆ  

• การวิจัยทางการตลาดและข้อติชมจากท่าน: ซ่ึงจะรวมไปถึงข้อมูลใดๆ ท่ีท่านแชร์กับเราโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของ

ท่านในการใช้ผลติภัณฑ์และ/หรือบริการกับเรา เช่น ความต้องการและความสนใจของท่าน ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านท่ีให้เม่ือ

เข้าร่วมกิจกรรมการท าวิจัยและ/หรือส ารวจความคิดเห็นทางการตลาด หรือ ข้อมูลการติดต่อของท่านซ่ึงท่านให้เราไว้เพ่ือใช้ส่ง

ข่าวสารและการอัพเดทต่างๆ ของเรา     

• เนื้อหาจากทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: หมายถึงเน้ือหาข้อมูลใดๆ ท่ีท่านท าขึ้นและแชร์ให้เราบนสื่อโซเชียลซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

หรือ ได้มีการอัพโหลดโดยท่านเข้าสู่ไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย วีดีโอ เร่ืองราวส่วนตัว หรือ สื่อและเน้ือหาอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน 

• บริการช่วยเหลือลูกค้าของเรา: หมายถึงการสื่อสารใดๆ ถึงเจ้าหน้าท่ีของธนาคารเพ่ือการให้บริการตา่ง ๆ เช่น บันทึกการติดต่อ 

การร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิพาท อีเมล หรือ จดหมายท่ีท่านส่งให้เรา และบันทึกขอ้ติชมของท่านและค าปรึกษาใด ๆ ท่ีเราได้ให้แก่

ท่าน และ  

• ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ข้อมูลอ่อนไหว): คือข้อมูลอ่อนไหวใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ในการพิจารณาการอนุมัติผลิตภัณฑ์และ/

หรือบริการแก่ท่านและเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

ข้อมูลการกระท าความผิดอาญา และ ขอ้มูลชีวมิติ (biometrics) ของท่าน    

 

ขอ้มลูทีเ่ราเกบ็รวบรวมหรอืทีเ่ราหรอืทีเ่ราสรา้งขึน้เกีย่วกบัตวัทา่น เชน่ 

• ข้อมูลทางการเงิน: หมายถึงข้อมูลทางการเงินใดๆ ของท่านและข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์

และ/หรือบริการของธนาคาร (เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย กองทุนรวม หรือ ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ) ซ่ึงท่านได้สมัครมีหรือเคย

มีมาก่อน รวมถึงข้อมูลช่องทางท่ีท่านใช้ในการติดตอ่กับธนาคาร ความสามารถของท่านในการบริหารเครดิต ประวัติเครดิตและ

การกู้ยืม ประวัติการช าระเงิน บันทึกค าสั่ง บันทึกธุรกรรม ข้อมูลการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ของท่าน บันทึกรายรับเข้าบัญชี



ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) ส าหรบัลกูคา้ TMRW 

วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 

304TH-v.3.0 3 

## RESTRICTED ## 

ของท่าน รวมถึงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน ท่ีอยู่ส าหรับเรียกเก็บเงิน เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิตหรือเดบิต 

ชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือบัตรหรือเจ้าของบัญชี ข้อมูลเครดิต ข้อมูลจัดชั้นความเสี่ยง ขอ้มูลคู่สัญญา ข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและธนาคารในฐานะลูกคา้ ขอ้มูลการช าระเงินและนิติกรรมซ้ือขาย ข้อมูลทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ หน้ีสิน

ส่วนบุคคลของท่าน หลักฐานรายได้และรายจ่าย และ ขอ้มูลทางการเงินอื่น ๆ         

• ข้อมูลการขายและการตลาด: เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการท่ีท่านได้รับและท่ีท่านเลือก 

• บันทึกการตรวจสอบ: เช่น การตรวจสอบสถานะทางธุรกิจ ประวัตกิารเป็นบุคคลต้องห้ามทางการท าธุรกรรม และ การตรวจสอบ

เพ่ือป้องกันการฟอกเงิน รายงานข้อมูลภายนอกองค์กร เน้ือหา และเมตะดาต้า (metadata) ท่ีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างบุคคลท่ัวไปหรือระหว่างองค์กร รวมถึง อีเมล voicemail และ live chat   

• บันทึกการโต้ตอบและการส่ือสาร: เช่น อีเมล live chat เมสเซจหรือระบบส่งข้อความทันที และ การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียล 

• หน้าที่ตามกฎหมาย: หมายถึงข้อมูลใดๆ ท่ีเรามีความจ าเป็นต้องใชส้ าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงรวมไปถึงข้อมูลการ

ท าธุรกรรม การตรวจธุรกรรมท่ีน่าสงสัยหรือไม่ปกติ และ ข้อมูลเกีย่วกับบุคคลต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับท่านหรือกับธุรกรรม

เหล่าน้ี และ   

• ข้อมูลทางโสตทัศน์และภาพถ่าย: เช่น ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลือ่นไหวท่ีบันทึกจากกล้องวงจรปิดบริเวณสถานท่ีท าการของ

ธนาคาร และ/หรือสาขาของธนาคาร หรือ ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกในสถานการณ์อื่นโดยธนาคาร  

 

ขอ้มลูทีเ่ราเกบ็รวบรวมจากแหล่งอืน่ เชน่  

• ข้อมูลเฉพาะ: หมายถึงข้อมูลใดๆ ท่ีท่านได้ขอหรืออนุญาตให้เราเก็บรวบรวมให้ท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านหรือการถือ

หุ้นในบริษัทต่าง ๆ และรวมถึงข้อมูลทางธุรกรรม และข้อมูลความชืน่ชอบของท่านท่ีมีการเก็บรวบรวมจากองค์กรอื่นในกรณีท่ี

องค์กรเหล่าน้ันมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลในส่วนน้ี   

• ข้อมูลจากส่ือโซเชี่ยลที่เป็นบุคคลภายนอก: หมายถึงข้อมูลใดๆ ท่ีท่านแชร์ลงบนสื่อโซเชียลบุคคลภายนอกโดยตั้งค่าเป็น

สาธารณะ หรือ ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโปรไฟล์ของท่านบนสื่อโซเชี่ยลและข้อมูลใดๆ ท่ีท่านอนุญาตให้สื่อโซเชี่ยลน้ันเปิดเผยให้แก่ธนาคาร 

เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้สื่อโซเชียลของท่าน (ซ่ึงรวมถึง ชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด เมืองท่ีท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน รูป

โปรไฟล์  ชือ่ผู้ใช้ (user ID) และ รายชื่อเพ่ือนบนสื่อโซเชียลของท่าน ฯลฯ )และขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือข้อมูลกิจกรรฒอื่นๆ ท่ีท่าน

อนุญาตใหส้ื่อโซเชียลดังกลา่วเปิดเผย 

• ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลหรือองค์กรภายนอก: หมายถึงข้อมูลใดๆ จากผู้ให้บริการท่ีเป็นบุคคลหรือองค์กรภายนอก เช่น ข้อมูลท่ี

ช่วยทางธนาคารป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน (เช่นการ

ติดต่อสื่อสารผ่านสือ่โซเชียล ระหว่างบุคคลหรือองค์กร กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ   ซ่ึงมีการได้มาผ่านทาง

บริษัทท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูล)   

• หน่วยงานข้อมูลเครดิต: เช่นข้อมูลท่ีได้มาจากทางหน่วยงานข้อมูลเครดิต (credit reference agency) ต่าง ๆ และจาก

ฐานข้อมูลอา้งอิงอื่นๆ และ 

• แหล่งข้อมูลสาธารณะ: หมายถึงข้อมูลท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะอื่นๆ  

 

หากท่านไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลท่ีเราแจ้งแก่ท่านว่าจ าเป็น เราอาจจะไม่สามารถอนุมตัิผลิตภัณฑ์หรือ

ให้บริการท่ีท่านต้องการได ้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเรามีต่อท่าน หรือไม่สามารถเข้าท าสัญญากับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม

กฎหมายของเราได้ ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม การไม่ให้ขอ้มูลหรือไม่ให้ความยินยอมท่ีจ าเป็นน้ี อาจส่งผลใหก้ารให้บริการของเรามีข้อจ ากดั ถกู

ระงับ ถูกยกเลิก หรือถูกต้องห้าม แล้วแต่กรณี 

 

หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใหแ้ก่เราหรือท่านไดท้ าการร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม ท่านยืนยัน
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กับเราว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน้ันเข้าใจถึงเง่ือนไขในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลโดยธนาคารและทา่นยืนยันว่าท่านมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลแก่ธนาคาร 

 

ทางธนาคารจะท าการเก็บรวบรวมรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาติ หรือ เพ่ือใช้เป็นฐานการ

ประมวลผลตามท่ี อธิบายไว้ในข้อ 2 ของ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี ตามท่ีปรากฎข้างลา่ง 

 

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ (“ฐานการประมวลผล”) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีผลบังคับใช้กับธนาคารได้จ ากดัสิ่งท่ีธนาคารสามารถกระท าได้เกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจะตอ้งเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายอนุญาตเท่าน้ัน ขอ้จ ากัดน้ีไม่ได้มีความมุ่งหมายห้ามไม่ใหธ้นาคารน า

ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล แต่เป็นไปเพ่ือให้ธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของท่าน 

 

ฐานการประมวลผลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการบังคับใช้ มีอยู่หลายฐานขึ้นอยู่กบัพฤติการณ์และวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล และประเภทของข้อมูลท่ีจะน าไปประมวลผล  

 

เราอาจจะอา้งฐานการประมวลผลฐานใดฐานหน่ึงดังต่อไปน้ีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าท่ีท่ีธนาคารมีต่อท่านหรือเพ่ือด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนท่ีจะเข้าท าสัญญา

กับท่าน 

• เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร 

• เม่ือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 

• เม่ือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ 

• เม่ือเป็นกรณีท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของท่าน  

 

ในกรณีท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลออ่นไหว หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกเหนือจากฐานการประมวลผลท่ีได้กล่าวมาขา้งต้นแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

 

กิจกรรมการประมวลผลบางกิจกรรมอาจอาศัยฐานการประมวลผลมากกว่าหน่ึงฐาน ในกรณีเช่นน้ี เราอาจจะอาศัยฐานการประมวลผลฐาน

ใดฐานหน่ึงเเพ่ือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

วัตถุประสงค์ท่ีเราอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงไปถึงวัตถุประสงค์ในตารางดังต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับธนาคาร 

• เพ่ือยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน 
• เม่ือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
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• เพ่ือการให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) 

• เพ่ือให้บริการและ/หรือผลติภัณฑข์องเราแก่ท่าน  

• เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีท่านมีกับธนาคารหรือค าขอกอ่น

เข้าท าสัญญาดังกลา่ว 

• เพ่ือบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเราและท่านหรือ

ธุรกิจของท่าน  

• เพ่ือด าเนินการตามค าสั่งของท่าน (ซ่ึงเราอาจติดตามและ

บันทึกการสื่อสารระหว่างเรากับท่าน ซ่ึงรวมถึงการ

สนทนาทางโทรศัพท์ด้วย)  

• เพ่ือด าเนินการตรวจสอบประวัติเครดิต และประเมิน

ความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิตของท่าน 

• เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติสนิเชื่อให้แก่ท่านตามค า

ขอสินเชื่อของท่าน 

• เพ่ือการตามหน้ีท่ีค้างช าระต่อเรา  

• เพ่ือเป็นการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของ

เราหรือขององค์กรอื่น ๆ โดยท่าน  

• เพ่ือเป็นการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการบริการหรือเป็นการ

แจ้งเตือนถึงสิทธิประโยชน์ท่ีท่านได้รับ 

• เพ่ือเป็นการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือ

บริการต่าง ๆ  

• เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ

ประกันภัยและบริการทางการเงิน และ 

• เพ่ือการให้บริการลูกค้าพริวิเลจ/เวลท์ แบงก์กิ้งของ

ธนาคาร ผู้ดูแลความสัมพันธ์ของท่านอาจท าการติดต่อ

ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการพริวิเลจ/เวลท์ 

แบงก์กิ้ง อื่น ๆ ท่ีท่านมีสิทธิได้รับ 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าท่ีท่ี

ธนาคารมีต่อท่านหรือเพ่ือด าเนินการตามค าขอของ

ท่านก่อนท่ีจะเข้าท าสัญญากับท่าน หรือ 

• เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 

การให้บริการลูกค้า 

• เพ่ือด าเนินการช าระเงินและจัดการการช าระเงินให้แก่

ลูกค้า  

• เพ่ือบริหารค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ ดอกเบ้ียพึงช าระ

ในบัญชีของลูกค้า  

• เพ่ือเป็นการบริหารจัดการและให้บริการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

และผลติภัณฑ์การลงทุน และ  

• เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าท่ีท่ี

ธนาคารมีต่อท่านหรือเพ่ือด าเนินการตามค าขอของท่าน

ก่อนท่ีจะเข้าท าสัญญากับท่าน 

• เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร หรือ 

• เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 



ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) ส าหรบัลกูคา้ TMRW 

วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 

304TH-v.3.0 6 

## RESTRICTED ## 

• เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและการท างานของเว็บไซต์

ของธนาคาร (เว็บไซต์คุกกี้)  

กิจกรรมการตลาด และการส่ือสาร 

• เพ่ือท าการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า  

• เพ่ือน าเสนอข้อความทางการตลาดท่ีเราได้วิเคราะห์ให้

เหมาะสมกับความต้องการของท่าน 

• เพ่ือประชาสัมพันธ์และใหข้้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/

หรือบริการของธนาคาร และ/หรือ กลุ่มธนาคาร และ/

หรือ พันธมิตรของธนาคารท่ีท่านอาจสนใจแก่ท่าน 

• เพ่ือประชาสัมพ้นธ์แบรนด์ของธนาคาร 

• เพ่ือท าการสื่อสารภายใน และ/หรอืภายนอกองค์กรของ

ธนาคาร 

• เพ่ือใช้คุกกี้ขององค์กรภายนอกในการน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการท่ีท่านอาจสนใจ  

• เพ่ือสื่อสารกับท่านผ่านชอ่งทางต่าง ๆ (รวมไปถึงทาง 

อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ สื่อโซเชยีล ไปรษณีย์ หรือ ต่อ

หน้า) โดยมีเง่ือนไขว่าการสือ่สารดังกล่าวจะตอ้งถูกต้อง

ตามกฎหมาย และ 

• เพ่ือจัดเก็บรักษาและอัพเดทข้อมูลติดต่อท่านในกรณีท่ี

สมควร 

• เม่ือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

• เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 

กิจกรรมการตลาดและการส่ือสารผ่านผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย 

• เพ่ือสื่อสารกับท่านผ่านผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย  

• เพ่ือใหผู้้ให้บริการโซเชียลมีเดียส่งข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารท่ีท่านอาจสนใจ

แก่ท่าน และ 

• เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย 

• เพ่ือให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้

บริการโซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ

ทางการเงินผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 

• เม่ือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพ่ือการตลาดของบุคคลภายนอกดังกล่าว 

• เพ่ือให้พันมิตรทางธุรกิจของเราสามารถน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของตนให้แก่ท่าน (เราจะไม่

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์น้ี 

ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมแก่เราอย่างชัดแจ้ง) 

• เม่ือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
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การพัฒนาธุรกิจ 

• เพ่ือท าความเข้าใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ

ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพทางธุรกิจของเรา 

• เพ่ือทดสอบ ท าการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนา รูปแบบ

การใช้งาน ผลิตภัณฑ ์และ/หรือ บริการใหม่  

• เพ่ือท าความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการและความ

พึงพอใจของท่าน 

• เพ่ือค้นหาปัญหาของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ 

• เพ่ือวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ 

• เพ่ือท าการวิเคราะหข์้อมูลของท่าน รวมถึงการวิเคราะห์

และให้คะแนนเครดิตและพฤติกรรม 

• เพ่ือจัดการข้อร้องเรียนของท่าน 

• เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของท่านเพ่ือช่วย

ท่านในการวางแผนการออม 

• เพ่ือท ารายงานสถิติ หรือการวิจัยทางการตลาด 

• เพ่ือจัดจ้างผู้ให้บริการเพ่ือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

อันเป็นการสนับสนุนธุรกิจของธนาคาร 

• เพ่ือท ารายงานและท าการตรวจสอบภายใน  และ 

• เพ่ือท าแบบส ารวจหรือรับฟงัความเห็นของท่านเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าท่ีท่ี

ธนาคารมีต่อท่านหรือเพ่ือด าเนินการตามค าขอของ

ท่านก่อนท่ีจะเข้าท าสัญญากับท่าน 

• เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร หรือ 

• เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 

 

 

 

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของธนาคาร 

• เพ่ือยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน  

• เพ่ือป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการตอ่ต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

• เพ่ือย่ืนรายงานตามกฎหมายให้หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

• เพ่ือจัดเก็บรายงานต่างๆ ตามท่ีกหมายก าหนด 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

• เพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าร้องขอของหน่วยงานรัฐท่ี

เกี่ยวข้อง และ 

• เพ่ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

• เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร  

• เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนิน

ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือ 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะท่ี

ส าคัญ 
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ประกันภัย เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและส่งเสริม

ธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการก ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่า

ด้วยการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ตามนโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานฯ ท่ี 

https://www.oic.or.th 

การจัดการความเส่ียงและความปลอดภัย 

• เพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรมและจัดการความ

ปลอดภัยของบริเวณสถานท่ีท าการของธนาคาร (เช่น 

ธนาคารอาจติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ท้ังในและ

รอบๆ บริเวณสถานท่ีท าการของธนาคาร ซ่ึงอาจท าการ

เก็บภาพถ่าย วีดีโอ หรือบันทึกเสียงของท่าน และของ

บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับท่านหรือกับธุรกิจของท่าน)   

• เพ่ือท าการค้นหา สืบสวน รายงาน และด าเนินการเพ่ือ

ป้องกันการทุจริตและอาชญากรรมทางการเงิน 

• เพ่ือจัดการความเสี่ยงส าหรับเรา องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ

เรา และลูกค้าของเรา และ 

• เพ่ือขายหรือซ้ือสินทรัพย์ ธุรกิจ หรือ สิทธิเรียกร้องใน

หน้ีกับบุคคลภายนอก 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าท่ีท่ี

ธนาคารมีต่อท่านหรือเพ่ือด าเนินการตามค าขอของ

ท่านก่อนท่ีจะเข้าท าสัญญากับท่าน 

• เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร หรือ 

• เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ฐานการประมวลผล 

การให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์  และการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับธนาคาร 

• เพ่ือยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่านโดยใชข้้อมูลชีวมติิ 

และ 

• เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีท่านมีกับธนาคารหรือค าขอกอ่น

เข้าท าสัญญาดังกลา่ว 

 

• เม่ือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะท่ี

ส าคัญ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของธนาคาร 

• เพ่ือยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน 

• เพ่ือป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการตอ่ต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะท่ี

ส าคัญ หรือ 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
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ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมายของธนาคาร 

การจัดการความเส่ียงและความปลอดภัย 

• เพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรมและจัดการความปลอดภัย

ของบริเวณสถานท่ีท าการของธนาคาร โดยการใช้เทคโนโลยี

การจดจ าใบหนา้ (facial recognition) ท้ังในและรอบๆ 

บริเวณสถานท่ีท าการของธนาคาร   

• เม่ือเป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะท่ีส าคัญ หรือ 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสูส้ิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย

ของธนาคาร  

การเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 

• เพ่ือเก็บรักษาเอกสารไว้ใช้เป็นหลักฐาน (เช่น ธนาคาร

อาจเก็บส าเนาบัตรประชาชนของท่านเพ่ือไว้ใช้เป็น

หลักฐานยืนยันการท าธุรกรรมของท่านกับธนาคาร และ

บัตรประชาชนซ่ึงออกโดยรัฐบาลไทยอาจมีข้อมูลส่วน

บุคคลอ่อนไหวเช่น ศาสนา และ หมู่โลหิต โดยธนาคาร

อาจท าการขีดฆ่า/คาดด าขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ดังกล่าวเท่าท่ีสมควรเพ่ือปกป้องข้อมูลของท่าน ท้ังน้ี 

โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีก) และ 

• เพ่ือเก็บรักษาเอกสาร สัญญา และแบบฟอร์มใบสมัคร

ต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องก าหนด (เช่น 

เอกสารบางประเภทของกรมท่ีดินอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับ

เชื้อชาต)ิ   

 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะท่ี

ส าคัญ หรือ 

• เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอ่สูส้ิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมายของธนาคาร 

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ ฐานการประมวลผล 

• เพ่ือด าเนินการประมวลผลข้อมูลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในตารางน้ี   

• ฐานการประมวลผลเดียวกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกัน

ดังกล่าว 

 

 

3. การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเฉพาะใน

กรณีท่ีกฎหมายอนุญาต ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีทางธนาคาร หรือบุคคลภายนอก 

• จ าเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือจะให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท่านร้องขอ (เช่น เพ่ือการด าเนินการช าระเงิน) 

• มีหน้าท่ีต่อสาธารณะหรือหน้าท่ีทางกฎหมายท่ีต้องปฏิบัติตาม (เช่น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสบืหา และป้องการการทุจริต 

การหนีภาษี และอาชญากรรมทางการเงิน) 
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• จ าเป็นท่ีจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท ารายงานตามกฎหมาย การด าเนินคดีหรือการก่อตั้งหรือ

ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องและผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก 

• มีเหตุผลทางธุรกิจอันชอบธรรมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น การบริหารความเสี่ยง การยืนยันตัวตน หรือการท าให้บริษัท

อื่นสามารถให้บริการท่านตามท่ีท่านร้องขอ หรือสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการส าหรับท่าน) 

• มีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของท่าน และ/หรือ 

• ได้มีการขออนุญาตจากท่านหรือจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านเพ่ือท่ีจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและท่านหรือ

บุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมกับเรา  

ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากฐานการประมวลผลท่ีได้กล่าวมาแล้ว ธนาคารอาจจะเปิดเผยข้อมูลดังกลา่วตามข้อก าหนดอืน่ๆ ท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลก าหนด 

 

การเปิดเผยข้อมูลในบางกรณีอาจต้องอาศัยฐานการประมวลผลมากกว่าหน่ึงฐาน ในกรณีดังน้ี ทางธนาคารอาจใช้ฐานการประมวลผลท่ีระบุ

ไว้ฐานใดก็ไดใ้นการเปิดเผยข้อมูล 

 

ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ข้างต้นใหแ้ก่ผู้อื่นซ่ึงรวมไปถึง 

• บริษัทอื่นในกลุ่มยูโอบี และผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือผู้ให้บริการใดๆ ท่ีท างานให้เราหรือท่ีให้บริการแกเ่ราหรือแก่บริษัทอื่นในกลุ่มยู

โอบี (ซ่ึงรวมถึงพนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีของบุคคลดังกล่าวด้วย) 

• ผู้ให้บริการ cloud service   

• ทรัสตี ผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือผู้จัดการกองมรดก  

• ผู้ค ้าประกันหรือผู้ให้หลักประกันอื่นๆ เพ่ือเป็นประกันหน้ีท่ีท่านค้างช าระแก่ธนาคาร รวมถึงบุคคลท่ีอาจจะเข้ามาเป็นผู้ค ้าประกันหรือ

ผู้ให้หลักประกันดังกล่าวด้วย 

• บุคคลท่ีท่านจ่ายเงินให้หรือท่ีจ่ายเงินให้ท่าน  

• ผู้ได้รับผลประโยชน์ของท่าน คนกลาง ผู้ท่ีท่านท าการติดตอ่ด้วย และธนาคารตัวแทน ส านักหักบัญชี  ระบบหักบัญชีหรือระบบการ

ช าระดุล คู่สัญญาในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทใดๆ ท่ีท่านได้รับบริการทางการลงทุนผ่านเรา  

• พันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเราให้บริการร่วมกัน (เช่น สายการบิน หรือโรงแรมท่ีเป็นพันธมิตร ผลิตภัณฑ์/บริการร่วม พันธมิตร

เครือข่ายผู้ให้บริการการท าธุรกรรมผ่านบัตร หรือพันธมิตรผู้ร่วมโครงการลูกค้าสมาชิก (loyalty program partners)  ซ่ึง

รวมถึงตัวแทนและผู้ให้บริการของบุคคลเหล่าน้ีด้วย  

• พันธมิตรท่ีธนาคารเชื่อถือ (เช่น บริษัทสื่อโซเชียล หรือบริษัทผลิตโฆษณา) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าการตลาดแบบตรงเพ่ือ

ธนาคารหรือบุคคลภายนอก  

• สถาบันการเงินอื่นๆ ผู้ให้กู้ และผู้ถอืหลักประกันบนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดท่ีท่านให้แก่ธนาคาร หน่วยงานด้านภาษี สมาคม

การค้า หน่วยงานข้อมูลเครดิตตา่ง ๆ ผู้ให้บริการช าระเงิน และบริษัทติดตามทวงหน้ี  

• ผู้บริหารกองทุน  ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ ผู้บริหารกองทรัสต์ ใดๆ ท่ีให้บริการบริหารสินทรัพย์แก่ท่านและนายหน้าใดๆ ท่ีแนะน า

ท่านให้กับเราหรือเป็นตัวแทนท่านในการท าธุรกรรมกับเรา  

• บริษัทประกันภัย รวมถึงผู้รับประกัน นายหน้า ตัวแทนผู้รับประกันภัยต่อ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เจ้าหน้าท่ีพิจารณาสินไหม

ทดแทน (claim handler) โรงพยาบาล ศูนย์กู้ชีพ แพทยสภา ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผู้ให้บริการด้านการ
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บริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (TPA) ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ช าระเบ้ียประกันภัย พยาน ผู้รับผลประโยชน์ 

ทายาทโดยธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย คูพิ่พาท คู่กรณี ผู้เสียหาย ผู้รับมอบอ านาจ เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีของธนาคาร และบุคคลท่ีสามอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง  

• บุคคลหรือบริษัทใดๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรการควบรวมกิจการ (merger and acquisition) 

การซ้ือกิจการ (takeover) การโอนสิทธิ การถา่ยโอน การจัดหาผู้ให้กู้ร่วม หรือ การจัดหาผู้ให้กู้แทนท่ี (participation or sub-

participation) ท้ังท่ีเกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าท่ีตา่งๆ ของเราภายใต้สัญญาท่ีมีกับท่านท้ังท่ีท่ีเกิดขึ้น

หรือน่าจะเกิดขึ้น 

• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท หน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ของธนาคาร หน่วยงานป้องกัน

การทุจริต หน่วยงานข้อมูลเครดติ หน่วยงานจัดเก็บภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ท่ีได้รับการแต่งตัง้หรือร้องขอจากหน่วยงาน

ก ากับดูแลเพ่ือสืบสวนหรือตรวจสอบกิจกรรมของธนาคาร โดยหน่วยงานและองค์กรท่ีได้กลา่วมาน้ีรวมไปถึงท่ีมีเขตอ านาจท้ังใน

ประเทศไทยและในต่างประเทศด้วย 

• บุคคลและองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในข้อพิพาทใดๆ รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ  

• หน่วยงานป้องกันการทุจริตซ่ึงจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน เพ่ือ

ตรวจหาและป้องกันการทุจริตและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ และเพ่ือยืนยันตัวตนของท่าน  

• บุคคลหรือองค์กรใดท่ีสั่งการหรือจัดการบัญชี ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ของท่านในนามทา่น (ผู้รับมอบอ านาจ ทนายความ 

คนกลาง ฯลฯ) 

• ท่ีปรึกษาของท่าน (เช่น นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย นักวิชาชีพ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือท่ีปรึกษาด้านภาษี) ท่ีท่าน

ได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนของท่านหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีท่านได้แจ้งกับธนาคารว่ามีอ านาจในการส่งค าสั่งแทนและในนามของท่าน และ/

หรือ 

• บุคคลอื่นใดท่ีธนาคารได้รับค าสั่งจากท่านหรือบุคคลท่ีมีอ านาจในการส่งค าสั่งหรือจัดการบัญชีใดๆ ของท่านแทนท่านให้เปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 

ในบางกรณีผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีได้มีการระบุไว้ขา้งต้นอาจอยู่นอกประเทศไทย เราจะตรวจสอบให้แนใ่จว่าการส่งขอ้มูลส่วนบุคคล

ไปต่างประเทศจะเป็นไปตามข้อ 4 ด้านลา่ง 

 

ภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และฐานในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 ด้านบน 

 

ท้ังน้ี อาจมีบางกรณีท่ีธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เช่น 

ข้อมูล advertising identifier หรือ การท า one-way coding (cryptographic hash) ของตัวระบุบัญชีท่ัวไป (common account 

identifier) (เช่นหมายเลขตดิต่อหรืออีเมล) เพ่ือใหส้ามารถจัดท าโฆษณาเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได ้

 

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามท่ีอธิบายไว้ หากเรามีความประสงค์ท่ีจะเก็บรวบรวมหรือใช้

ข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมซ่ึงไม่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี  เราจะแจ้งให้ท่านทราบและ/หรือขอความยินยอมจากท่านก่อน เพ่ือให้

สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

 

4. การโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัต่างประเทศ 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งหรือโอนเพ่ือการประมวลผลในทุกๆ ประเทศท่ีบริษัทในเครือยูโอบี หรือผู้ให้บริการของบริษัทในเครือยูโอ

บี มีการด าเนินธุรกิจอยู่หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เราจะด าเนินการทุกขั้นตอนท่ีจ าเป็นตามสมควรเพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านได้รับการเก็บดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีรวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงในบางกรณี อาจรวมไปถึงการเข้าท าสัญญามาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (หรือมาตรการท่ีมีผลเทียบเท่า) กับคู่สัญญา

ท่ีอยู่นอกประเทศไทยด้วย 

5. การปฏิเสธการท าการตลาดแบบตรง 

ท่านมีสิทธิปฏิเสธการท ากิจกรรมการตลาดแบบตรงจากเรา  

 

หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลโฆษณาหรือการตลาดอื่นๆ จากเราท่านสามารถคลิกท่ีลิงค์ 'ยกเลิกการรับข่าวสาร' (“unsubscribe”) ซ่ึงจะ

อยู่ในอีเมลการตลาดและ/หรือจดหมายข่าวท่ีเราส่งให้ท่าน นอกจากน้ีท่านยังสามารถกรอกแบบฟอร์ม 'ปฏิเสธ' (“Opt-out”) ท่ีสาขาของ

ธนาคาร หรือแจ้งเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าท่ี 0-2285-1555 

 

6. การเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมและ

ผลประโยชน์ตามกฎหมายของธนาคาร และเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เราอาจเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปีหลังจากท่ีท่านเลิกเป็นลูกค้าของเรา (ซ่ึงหมายถึงหลังจากความสัมพันธ์ของท่านกับ

ธนาคารไดส้ิ้นสุดลงแล้ว) เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อพิพาททางสัญญาใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นสามารถจัดการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือเหตุผลทางเทคนิค เราอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้นานกว่า 10 ปี ซ่ึงกรณีดังกล่าวรวมถึงกรณีท่ีเรา

เก็บบันทึกการใช้สิทธิตามกฎหมายของบุคคลใดๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรณีท่ีมีผู้ปฏิเสธการรับข่าวสารข้อมูล

การตลาดแบบตรงจากเราหรือร้องขอให้เราลบขอ้มูลส่วนบุคคล ท้ังน้ี หากเราไม่จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานกว่า

ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ เราจะท าลาย ลบ หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ ตามรอบการลบท าลายข้อมูลของธนาคาร 

 

ในกรณีท่ีท่านได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทประกันภัย) ผ่านการแนะน าของธนาคาร บุคคลภายนอก

เหล่าน้ันอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ี

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่าน้ัน  

 

7. ความถกูตอ้งของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน  

เราต้องการความร่วมมือจากท่านเพ่ือให้ม่ันใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ ดังน้ันจึงขอให้ท่านโปรดแจ้งให้

เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยตดิต่อเราท่ี  0-2285-1555 หรือโดยการอัปเดตข้อมูลของท่านท่ีเคาน์เตอร์

สาขาธนาคาร 

 

เราอาจจะขอให้ท่านอัปเดตขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านในฐานขอ้มูลลูกค้าเป็นคร้ังคราวและในบางกรณีเราอาจด าเนินการอัปเดตดังกล่าวโดย

ไม่จ าเป็นจะต้องมีการร้องขอจากท่านก่อนเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราใช้น้ันตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม ใช้ และ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง 
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8. สิทธขิองทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

ภายใต้ข้อก าหนดและขอ้ยกเว้นของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิดังต่อไปน้ี: 

• สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านสามารถถอนความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไว้กับเรา การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผล

กระทบต่อการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีมีอยู่ก่อนท่ีการถอนความยินยอมของท่านจะมีผลบังคับ 

ในกรณีท่ีความยินยอมจากท่านไม่ใช่เง่ือนไขบังคับ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจท าให้เรามีขอ้จ ากัดในการมอบสิทธิประโยชน์

หรือประสบการณ์การใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการท่ีท่านได้รับ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 

ในกรณีท่ีความยินยอมจากท่านเป็นเง่ือนไขบังคับ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจท าให้บริการของเรามีข้อจ ากัด ถูกระงับ 

ยกเลิก หรือต้องห้ามภายใต้กฎหมาย ท้ังน้ีตามแต่กรณี ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับความรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ 

ท่ีเกิดขึ้นและขอสงวนสิทธิตามกฎหมายของเราไว้อย่างชัดแจ้งทุกประการในกรณีท่ีการถอนความยินยอมของท่านน าไปสู่ การ

จ ากัด ถูกระงับ ยกเลิก หรือตอ้งห้ามภายใต้กฎหมาย 

 

ผลของการถอนหรือการไม่ให้ความยินยอมแต่ละประเภท 

o หากท่านถอนหรือไม่ให้ความยินยอมเพ่ือเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินท่ีธนาคารได้วิเคราะห์ให้เหมาะกับความ

ต้องการของท่าน (Personalized Offers) ทา่นจะยังได้รับข้อเสนอทางการตลาดอยู่ แตข่้อเสนอดงักล่าวจะไม่ได้ถูก

วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของท่าน เว้นแต่ท่านจะไดแ้จ้งความประสงค์ปฏิเสธการตลาดแบบ

ตรงในช่องทางการติดตอ่ต่างๆ 

o หากท่านถอนความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมเพ่ือให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

ต่างๆ เพ่ือเสนอผลิตภัณฑ/์บริการทางการเงินผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Online Marketing) ธนาคารจะไม่

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการภายนอกโซเชียลมีเดียเพ่ือท าการโฆษณาออนไลน์โดยเจาะจงไปยังตัว

ท่าน 

o หากท่านถอนหรือไม่ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลชีวมิติ (Biometric Data Consent) ธนาคารจะไมใ่ช้ข้อมลูชีวมิติ

ของท่านในการท าธุรกรรม 

o หากท่านถอนหรือไม่ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ

บุคคลภายนอก (Third Party Disclosure Consent) ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

บุคคลภายนอกใดๆ เพ่ือน าไปใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลดังกล่าว 

 

• สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการได้รับส าเนาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับท่านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และมีสิทธใิน

การตรวจสอบว่าเราได้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

• สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับท่านซ่ึงเราเก็บรวบรวมไว้โดยไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง 

• สิทธิในการลบ: ท่านสามารถขอให้เราลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัใดท่ีเราจะด าเนินการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป นอกจาน้ี ท่านยังมีสิทธิท่ีจะขอให้เราลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ใชส้ิทธิ

คัดค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (โปรดอ่านด้านลา่ง) 

• สิทธิคัดค้าน: ท่านสามารถคัดคา้นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีเราอาศัยฐานการประมวลผลเพ่ือประโยชน์อัน

ชอบธรรมของเราหรือของบุคคลภายนอกหากมีกรณีท่ีท าให้ท่านมีสทิธิคัดค้านการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านด้วย

เหตุผลดังกล่าวน้ี นอกจากน้ี ทา่นยังมีสิทธิในการคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง

การตลาดแบบตรง 
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• สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ในกรณีท่ีท่านประสงค์ให้เรา

ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงเราก าลังด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้องอยู่ 

• สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น 

• สิทธิในการร้องเรียน: ท่านสามารถย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลท่ีมีเขตอ านาจได้หากท่านเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 

กรุณากรอก "การถอนความยินยอม" หรือ "แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" ได้ท่ีสาขาของธนาคารและย่ืนต่อ

เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าในทุกๆ สาขาของธนาคาร โปรดทราบว่าเราจะขอให้ท่านแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของท่านต่อเรากอ่นท่ีธนาคารจะ

ด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของทา่น เราจะด าเนินการตามค าขอใช้สทิธิดังกล่าวของท่านโดยไม่ชักชา้และจะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้าหากเรา

ต้องการเวลาเพ่ิมในการด าเนินการดังกล่าว 

 

หากท่านเป็นลูกค้าหรอืคู่ค้าหรือคูส่ญัญาของเราก่อนวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 เราจะเก็บรักษาและใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยอาศัย

ความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไว้กับเรามาก่อนแล้ว ท้ังน้ี ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไว้กบัเราก่อนวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 หาก

ท่านมีความประสงค์จะถอนความยินยอมดังกล่าว ท่านสามารถท าไดโ้ดยกรอกแบบฟอร์ม “การถอนความยินยอม” ได้ท่ีสาขาธนาคารและย่ืน

ต่อเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าในทุกๆ สาขาของธนาคารเพ่ือท่ีเราจะได้ด าเนินการตามค าขอของท่าน 

 

โปรดทราบว่าสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวขา้งต้นไม่ใชส่ทิธิเด็ดขาดเน่ืองจากเป็นสิทธิท่ีต้องค านึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของ

ทางธนาคารและข้อก าหนดของกฎหมายด้วย ท้ังน้ี ธนาคารสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามค าขอของท่านตาม

ประกาศของธนาคาร   

 

การจัดการข้อร้องเรียน 

ในกรณีท่ีท่านประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคาร กรุณาตดิตอ่เราและเราจะพยายามพิจารณาค า

ร้องเรียนของท่านโดยเร็วท่ีสุด ค าร้องเรียนของท่านท่ีท่านย่ืนให้กับเราจะไม่กระทบถึงสิทธิใดๆ ของท่านในการย่ืนเร่ืองร้องเรียนกับ

หน่วยงานรัฐบาลท่ีมีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

9. การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น 

เราให้ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังน้ันเราจึงมุ่งเน้นท่ีจะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังน้ันเราจึง

ท าการตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสม า่เสมอ ท้ังด้านความพร้อมและเหมาะสมเชิงอุปกรณ์ เชิงเทคนิค และเชิง

องค์กร ในมาตรการรักษาความปลอดภัยเม่ือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

นอกจากน้ี พนักงานของเรายังได้รับการอบรมเพ่ือให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัวของ

ท่าน โดยหากเกิดความบกพร่องล้มเหลวอันใดทางเราจะท าการลงโทษทางวินัย 

 

10. คกุกี ้

เราใช้คุกกี้ในบางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าของผู้ใช้และการ

บันทึกข้อมูลเซสชั่น) คุกกี้คือไฟลข์้อความขนาดเล็กท่ีเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นจะส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านเพ่ือเก็บข้อมูลบางประเภทไว้
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ในระบบของท่าน เราใช้คุกกี้หลายประเภทเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์

ของท่านและปรับแต่งโฆษณาท่ีท่านเห็นเพ่ือให้เหมาะสมกับท่านมากขึน้ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านหรือภายในอุปกรณ์

มือถือของท่านเพ่ือให้ท่านได้รับแจ้งเม่ือท่านได้รับคุกกี้ในระบบ อีกท้ังท่านยังสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการตั้งค่าใน

เบราว์เซอร์ของท่านซ่ึงท่านยังสามารถท าได้ผ่านอุปกรณ์มือถือของท่านด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านท่าน

อาจไม่สามารถใชฟ้งัก์ชั่นบางอย่างหรือเข้าเว็บไซต์ของเราได้บางสว่น 

 

หากท่านประสงค์ท่ีจะทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราท่ีเราได้ท าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา 

11. ขอ้ตกลงส าหรบัเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทีอ่าศยัอยู่ในเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) 

ก. การประมวลผลอัตโนมัติ (Automated Processing) 

เพ่ือเป็นการให้บริการและ/หรือผลติภัณฑ์ของเรา การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจรวมถึงการท า profilingเกี่ยวกับท่านโดย

การใช้ซอฟตแ์วร์วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพ่ือค านวนผลลัพธ์และความเสี่ยงต่างๆ ท้ังน้ีเราอาจอาศัยการท า profilingและ/หรือวิธกีาร

อัตโนมัติอื่นๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเราท่ีเกี่ยวกับท่านท่ีตามท่ีได้มีการระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับ

น้ี  

 

ข. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งหรือโอนเพ่ือการประมวลผลในทุกๆ ประเทศท่ีบริษัทในเครือยูโอบี หรือผู้ให้บริการของบริษัทในเครือยูโอ

บี มีการด าเนินธุรกิจอยู่หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เราจะด าเนินการทุกขั้นตอนท่ีจ าเป็นตามสมควรเพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านได้รับการเก็บดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีรวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงในบางกรณี อาจรวมไปถึงการเข้าท าสัญญามาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป (หรือมาตรการ ท่ีมีผล

เทียบเท่า) กับคู่สัญญาท่ีอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วย (ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ลิงก์นี้:  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-

personal-data-third-countries_en) 

 

เพ่ือให้ปราศจากข้อสงสัย ข้อ 11 น้ีไม่น ามาใช้กับเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป 

 

12. ติดต่อเรา 

หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ท่ี 0-2285-1555 ส่งอีเมลหา

เราได้ท่ี UOBCallCentre@uob.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าในทุกๆ สาขาของธนาคาร 

นอกจากน้ีท่านยังสามารถตดิต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน โดยส่งถึง: 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
mailto:UOBCallCentre@uob.co.th
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690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

หรือ 

ท่านสามารถส่งอีเมลไปท่ี TH-DPO@uob.co.th  

13. การทบทวนประกาศความเป็นส่วนตวั  

ท่านสามารถขอส าเนาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีได้โดยใช้ช่องทางการติดตอ่ในข้อ 12 ข้างบนน้ี อย่างไรก็ตามเราจะมีการทบทวน

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีอยู่เป็นประจ า ดังน้ันอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี ท้ังน้ีวันท่ีมีแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเน้ือหาของประกาศความเป็นส่วนตัว คร้ังล่าสุดจะปรากฎอยู่ท่ีด้านบนของเอกสาร 

mailto:TH-DPO@uob.co.th

