นโยบายความเป็นส่วนตัวของยูโอบี
ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้คำ�มั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่
ธนาคารเก็บรวบรวม วิธีการที่ธนาคารใช้ข้อมูลนั้น บุคคลที่ธนาคารแบ่งปันข้อมูลนั้น และวิธีการที่ธนาคารคุ้มครองข้อมูลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องซึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร
ข้อมูลใดที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็น
ส่วนตัวฉบับนี้

1

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งหมายถึงข้อมูล (ไม่ว่าโดยลำ�พังหรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่น) ที่
ทำ�ให้สามารถบ่งชี้ตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ทั้งหมดที่ประมวลผลโดยธนาคาร

มีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ธนาคารเก็บ
รวบรวม

2.1

ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจากท่าน และ/หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปอื่น ๆ
(ก) รายละเอียดส่วนบุคคลของท่าน หรือของบุคคลอื่นที่ท่านให้แก่ธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยท่าน
(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก (biometric identifiers)
ซึ่งใช้สำ�หรับการยืนยันตัวตน
(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งธนาคารได้รับเมื่อธนาคารทำ�การตรวจสอบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
(ง) ข้อมูลความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงสถานะความน่าเชื่อถือ (credit standing) และสถานะทางการเงิน จาก
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ผู้ให้บริการประเมินความน่าเชื่อถือ และผู้ค้าปลีกทางออนไลน์และอื่น ๆ ซึ่งใช้เพื่อการประเมิน
ความน่าเชื่อถือ การบริหารความเสี่ยง และการทำ�แบบจำ�ลองด้านเครดิต (credit modelling)

2.2

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ธนาคาร ท่านขอยืนยันว่าท่านได้ดำ�เนินการแจ้งบุคคลดังกล่าวนั้นเกี่ยวกับการเก็บ
รวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยธนาคาร และได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้ว เพื่อการเก็บรวบรวม
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวซึ่งจะถูกใช้ตามที่ระบุในข้อ 3.  ด้านล่างนี้

3.1

ธนาคารอาจรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อ
•
สร้าง ปรับปรุง จัดการ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ผลประโยชน์ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ
•
ให้การบริการของเราแก่ท่าน รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง การประมวลผลธุรกรรมใด ๆ ของท่าน
•
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดต่าง ๆ
•
บริหารความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน
•
เรียกเก็บเงินที่ท่านติดค้างต่อธนาคาร
•
ประเมินความน่าเชื่อถือ และขอรับหรือให้การยืนยันความน่าเชื่อถือ (credit references)
•
บังคับและปกป้องสิทธิของสมาชิกของกลุ่มยูโอบี (ซึ่งหมายถึงธนาคารยูโอบี จำ�กัด (United Overseas Bank Limited)
และบริษัทย่อย)
•
ปกป้องผลประโยชน์โดยชอบของธนาคารและบริษัทลูกใด ๆ ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง การดำ�เนินการ
ตามวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติการภายในของสมาชิกของกลุ่มยูโอบี (เช่น การรักษาความปลอดภัยของสถานที่
และทรัพย์สิน การวิเคราะห์ข้อมูล การรับประกันคุณภาพของบริการ การประกันภัย การตรวจสอบ การรักษาความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย และการบริหารสินเชื่อและความเสี่ยง)
•
บริหารความสัมพันธ์ของธนาคารกับท่าน
•
ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันตัวตนและคำ�สั่งของท่าน และ
•
ทำ�วิจัยและวิเคราะห์

3.2

ธนาคารอาจบันทึกและติดตามการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์ การประชุมแบบต่อ
หน้า จดหมาย อีเมล และการติดต่อประเภทอื่นใด โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ระบบเสียงอัตโนมัติหรืออุปกรณ์เพื่อการบอกกล่าวอื่นใด
ธนาคารอาจใช้บันทึกเหล่านี้เพื่อตรวจสอบคำ�สั่งที่ท่านส่งให้กับธนาคาร เพื่อการประเมิน การวิเคราะห์ และการปรับปรุงบริการ
ของธนาคาร การฝึกอบรมบุคลากร การบริหารความเสี่ยง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ไม่มีหน้าที่จะต้องจดบันทึก บันทึกเสียงหรือบันทึกสิ่งอื่นใดในทำ�นองเดียวกัน และไม่มีหน้าที่ต้องคงไว้ซึ่งสำ�เนาของการจดบันทึก
การบันทึกเสียงหรือบันทึกสิ่งอื่นใด ๆ  และการที่ธนาคารไม่ปฏิบัติเช่นนั้น จะไม่ทำ�ให้เสื่อมเสียไปซึ่งสิทธิต่างๆ ของธนาคารไม่ว่า
โดยประการใด

3.3

ธนาคารอาจเก็บรวบรวมภาพถ่าย วีดีโอ หรือการบันทึกเสียงของท่านโดยทางโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งอยู่ในและรอบสำ�นักงานของ
ธนาคาร และที่เครื่องให้บริการธนาคารอัตโนมัติ (self-service banking machines) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย
และที่เครื่องตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลซึ่งใช้เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

ธนาคารจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อย่างไร

1

นโยบายความเป็นส่วนตัวของยูโอบี
3.4

ธนาคารใช้คุกกี้ในบางเว็บเพจและแอพพลิเคชั่นของธนาคาร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของธนาคาร (เช่น
การจัดเก็บความชอบ (preference) ของผู้ใช้งาน และบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน (session information)) คุกกี้คือไฟล์ข้อความ
ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นสามารถส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน โดยจะเก็บข้อมูลบางอย่างไว้บนระบบของท่าน ข้อมูลนี้
จะถูกแบ่งปันกับธนาคารเพื่อที่ธนาคารจะสามารถให้บริการที่ตรงตามความสนใจยิ่งขึ้นแก่ท่าน  ท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่า
ในเบราว์เซอร์ของท่าน หรือในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้ ท่านอาจปิดการรับ
คุกกี้ในเวลาใด ๆ ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน หรือผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน อย่างไรก็ตาม ด้วย
การปิดรับคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่าง หรือเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของธนาคาร

ธนาคารใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อทำ�การตลาดหรือไม่่

4

ธนาคารใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านเพื่อทำ�การตลาดที่ตรงตามความสนใจของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับ
กิจกรรม ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการ (ไม่ว่าจะจัดให้มีขึ้นโดยธนาคารหรือโดยพันธมิตรทางธุรกิจของ
ธนาคาร) ที่ท่านอาจมีความสนใจ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจแจ้งต่อธนาคารในเวลาใด ๆ ว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลการ
ตลาดดังกล่าว

ธนาคารแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านกับบุคคลภายนอกใด ๆ บ้าง

ธนาคารอาจโอน ไม่ว่าภายในประเทศหรือนอกประเทศ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังต่อไปนี้
5.1

กลุ่มยูโอบี ธนาคารอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างกลุ่มบริษัทของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสำ�นักงานใหญ่ของ
ธนาคารในสิงคโปร์ บริษัทย่อยและสาขาของสำ�นักงานใหญ่ของธนาคารในสิงคโปร์ เพื่อการเปิดและจัดการบัญชีที่ท่านมีอยู่กับ
ธนาคาร การบริหาร การพัฒนา และการปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์  การให้การสนับสนุนแก่ท่าน การประมวลผลการชำ�ระ
เงินของท่าน การทำ�ความเข้าใจความชอบของท่าน การบริหารความเสี่ยง การยื่นรายงานการจัดการและรายงานการกำ�กับดูแล
และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดอื่น ๆ ตลอดจนการดำ�เนินกิจกรรมอื่นที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2

ผู้ให้บริการต่าง ๆ ธนาคารอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการประเภทดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศของท่านหรือ
ประเทศอื่นใด
•
พันธมิตรร่วม (co-brand partners) ในกรณีที่ท่านสมัครใช้หรือถือผลิตภัณฑ์ร่วม (co-brand product)
•
ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์
•
ตัวแทนด้านการตลาด โฆษณา และการติดต่อสื่อสาร
•
บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการยืนยันความน่าเชื่อถือ (credit reference agencies)
•
ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษา และผู้ให้คำ�ปรึกษาวิชาชีพ
•
บุคคลที่กระทำ�การแทนท่าน ผู้รับชำ�ระเงิน ผู้รับประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (account nominees) ตัวกลาง ธนาคารตัวแทน
ตลาดแลกเปลี่ยน (exchanges) ศูนย์ข้อมูลการค้า สำ�นักหักบัญชี และระบบการชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
•
สถาบันการเงินอื่น ๆ หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกง สมาคมการค้า และตัวแทนเรียกเก็บหนี้
•
สมาคมบัตร (card associations) เทรดเดอร์ (trader) ผู้ค้าพาณิชย์ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบัตร
อื่น ๆ
•
นายหน้าแนะนำ�ลูกค้าที่ธนาคารออกคำ�สั่ง หรือให้หรือได้รับข้อมูลการอ้างอิง
•
บุคคลภายนอกที่ธนาคารใช้ในการให้บริการแก่ท่าน
ธนาคารจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของธนาคารเพียงเท่าที่จำ�เป็นต่อการให้บริการของผู้ให้บริการรายนั้น ธนาคาร
จะดำ�เนินการทั้งปวงที่จำ�เป็นและสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย และ
สอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ

5.3

บุคคลภายนอกที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน อาจ
ถูกใช้หรือเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและการร้องขอตามกฎหมายและการกำ�กับดูแล ซึ่งรวมถึงการใช้หรือการเปิดเผย
ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศหรือระหว่างประเทศ หน่วยงานกำ�กับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานตุลาการ
หรือเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับธนาคารหรือผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับอนุญาต ทั้งนี้
อาจรวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบหรือป้องกันอาชญากรรม (รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ) และเพื่อการรายงานภาษี นอกจากนี้ ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกในประเทศใด ๆ ในกรณีที่มีความจำ�เป็นตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผย และ/หรือในกรณีที่
จำ�เป็นเพื่อคุ้มครอง บังคับ หรือปกป้องสิทธิของธนาคาร หรือสิทธิของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
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ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

5.4

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ ธนาคารอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับโครงสร้างองค์กร การฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ กิจการร่วมค้า การเข้าซื้อกิจการ การจำ�หน่ายจ่ายโอน หรือ
การโอนหุ้น กิจการ หรือสินทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่รับข้อมูลต้องตกลงที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึง ผู้สืบทอดทั้งปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต หรือผู้สืบทอดในทอด
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของธนาคารตามข้อตกลงใด ๆ ระหว่างท่านและธนาคาร หรือผู้รับโอนสิทธิ ผู้ได้รับแปลงหนี้ หรือผู้รับ
โอนตามข้อตกลงนั้น ๆ

5.5

บุคคลภายนอกอื่น
•
บุคคลใดที่ได้ตกลงวางหรือกำ�ลังวางหลักทรัพย์สำ�หรับบัญชีที่ท่านมีกับธนาคารหรือต่อธนาคารเพื่อชำ�ระราคาหรือ
ความรับผิดที่ท่านมีต่อธนาคาร
•
บุคคลที่เป็นผู้รับประกันหรือผู้ค้ำ�ประกันความรับผิดใด ๆ ที่ท่านมีต่อธนาคาร หรือผู้ที่มีความรับผิดดังกล่าวร่วมกันกับ
ท่านหรือร่วมกันและแทนกันกับท่าน
•
บุคคลซึ่งท่านได้เป็นผู้แนะนำ�ให้แก่ธนาคารหรือในทางกลับกัน
•
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทประกันภัย ผู้ออกหลักทรัพย์ นายหน้าประกันภัย หรือผู้ให้
ความคุ้มครองทางเครดิต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใดๆ
•
บุคคลภายนอกอื่นซึ่งท่านได้ตกลงให้เปิดเผยข้อมูลได้ และ

5.6

กลุ่มยูโอบี ธนาคารอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่กลุ่มบริษัทของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสำ�นักงานใหญ่ของธนาคารใน
สิงคโปร์ บริษัทย่อยและสาขาของสำ�นักงานใหญ่ของธนาคารในสิงคโปร์ เพื่อที่จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่าน
อาจสนใจให้แก่ท่าน

6.1

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
(ก) การเข้าถึง ท่านมีสิทธิร้องขอการเข้าถึงหรือสำ�เนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งธนาคารกำ�ลังประมวลผล
(ข) การแก้ ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้ธนาคารแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรืออาจ
ทำ�ให้สำ�คัญผิด ซึ่งธนาคารทำ�การประมวลผล
(ค) การไม่รับข่าวสารทางการตลาด ท่านมีสิทธิยกเลิกการรับข่าวสารทางการตลาดที่ท่านได้รับจากธนาคารในเวลาใด ๆ
(ง) การเพิกถอนความยินยอม ถ้าท่านได้ยินยอมให้ธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิเพิกถอนความ
ยินยอมของท่านในเวลาใด ๆ ถ้าท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน ธนาคารอาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์
หรือบริการให้แก่ท่านต่อไปได้ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการร้องขอจากท่านด้วย การเพิกถอนความยินยอมของ
ท่านอาจถือว่าเป็นการยกเลิกความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยท่าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผิดสัญญาและ/หรือความรับผิด
(จ) การลบ ท่านมีสิทธิร้องขอให้ธนาคารลบหรือทำ�ลายหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารมีไว้เป็นการ
ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ (ท่านจะมีสิทธินี้เฉพาะเมื่อธนาคารมิได้
กระทำ�ตามภาระหน้าที่ของธนาคารภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (ถ้ามี))
ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยการส่งคำ�ขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
ธนาคาร (โปรดดูส่วน “วิธีการติดต่อธนาคาร” ข้างล่างนี้)

ธนาคารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอย่างไร

6.2

สิทธิของท่านอาจอยู่ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ธนาคารอาจปฏิเสธการร้องขอ ในกรณีที่อาจ
เป็นการละเมิดข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับของธนาคารหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือตามหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสม
ผลอื่นใด ตราบเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้  

7.1

ธนาคารได้กำ�หนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางด้านการจัดการ ทางด้านองค์กร และทางกายภาพ เพื่อ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการเก็บรักษาและควบคุมของธนาคาร ตัวอย่างของมาตรการเหล่านี้ได้แก่  การจำ�กัดการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงพนักงานและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งจำ�เป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7.2

ถึงแม้ว่าธนาคารได้พยายามที่จะปกป้องระบบ เว็บไซต์ การดำ�เนินงาน และข้อมูลของธนาคารจากการเข้าถึง การใช้  การ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไข และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ธนาคารไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลจะมีความปลอดภัยโดยสิ้นเชิง
จากการบุกรุกโดยบุคคลอื่น เช่น นักเจาะระบบ ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครื่องมือการสื่อสาร
ทั่วโลกแบบเปิด และปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆในระหว่างการส่งหรือการจัดเก็บในระบบของธนาคาร
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ธนาคารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด
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ธนาคารจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำ�เป็นเพื่อการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารทำ�การเก็บรวบรวม
ข้อมูลนั้น และเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทางกฎหมายและการกำ�กับดูแล หรือในกรณีที่ธนาคารจำ�เป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าว
เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร เช่น การคุ้มครองหรือบังคับสิทธิตามกฎหมายของธนาคาร การต่อสู้กับ
การฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน และการจัดการข้อพิพาทหรือข้อกังวลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อธนาคารไม่จำ�เป็นต้องใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ธนาคารจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบและบันทึกของธนาคาร และ/หรือดำ�เนินการให้ข้อมูลนั้นกลาย
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคล เพื่อที่ท่านจะไม่สามารถถูกบ่งชี้ตัวตนจากข้อมูลนั้นได้อีกต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้ภาระหน้าที่การ
ดำ�รงข้อมูลไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิธีการติดต่อธนาคาร
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หากท่านมีคำ�ถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อธนาคารตามวิธีการดังนี้
•  ทางอีเมล: Veerachai.Chuen@uob.co.th
•  ทางไปรษณีย์: Veerachai Chuenchompoonut
Executive Director
Legal & Secretariat
United Overseas Bank (Thai) PCL (Head Officer)
191 South Sathon Rd., Sathon, Bangkok Thailand 10120
Tel: (66)2 343 4111
ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารเป็นครั้งคราว หากธนาคารตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบ และจะขอความยินยอมของท่านแยกต่าง
หากตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำ�หนด
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