ประกาศความเปนสวนตัว
วันที่ 23 มีนาคม 2564
เรียน ทานลูกคาที่ใชบริการ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด มหาชน (“ธนาคาร” หรือ “เรา ”) ใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว และมุงมั่นที่จะ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจของทาน (รวมเรียกวา “ขอมูลสวน
บุคคล”) ตามกฎหมายไทย
ประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังตอไปนี้
• ขอมูลสวนบุคคลประเภทใดบางที่ธนาคารเก็บรวบรวม โดยที่ขอมูลดังกลาวรวมถึงขอมูลที่ทานมอบใหแกธนาคารเกี่ยวกับ
ตัวทานเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจของทาน (รวมเรียกวา “ทาน”) และขอมูลที่ธนาคารรับทราบจากการที่
ทานเปนลูกคาของธนาคาร และขอมูลทางการตลาดที่ทานประสงคที่จะใหธนาคารสงใหแกทาน
• ธนาคารใชขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร
• ธนาคารเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลใดบาง
• ทางเลือกที่ธนาคารนําเสนอใหแกทาน รวมถึงวิธีการเขาถึงและดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนปจจุบัน
• สิทธิที่ทานมีตอขอมูลสวนบุคคลของทานไดแกอะไรบาง และกฎหมายนั้นใหความคุมครองทานอยางไร
1. ขอมูลสวนบุคคลประเภทใดบางที่ธนาคารเก็บรวบรวม
ธนาคารเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู
กับแตละสถานการณ และประเภทของผลิตภัณฑ บริการ และ/หรือธุรกรรมที่ทานรองขอ
ธนาคารอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจากแหลงขอมูลที่หลากหลายดังตอไปนี้
• เมื่อทานสมัครใชผลิตภัณฑและ/หรือบริการของธนาคาร
• บทสนทนาทางโทรศั พท ระหว า งท านกับ ธนาคาร หรือ สํา นัก งานสาขา รวมถึ งการบั นทึ กการสนทนาทางโทรศั พ ท
ไปรษณีย อีเมล บันทึกขอความ และวิธีการอื่นใด
• เมื่อทานเขาเยี่ยมชมเว็บไซต หรือใชแอปพลิเคชันของธนาคารผานทางมือถือ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ และซอฟตแวรการติดตาม
ทางอินเทอรเน็ตอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมผานทางนโยบายสําหรับคุกกี้ของธนาคาร
• เอกสารประกันภัย หรือเอกสารอื่นๆ
• การตรวจสอบและคําชี้แจงใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
• แบบสํารวจลูกคา
• เมื่อทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายกับธนาคาร
• เมื่อทานทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานปรากฎแกสาธารณะอยางชัดแจง รวมถึงเปดเผยขอมูลผานทางโซเชียลมีเดีย
(social media) ในกรณีดังกลาว ธนาคารจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะขอมูลสวนบุคคลที่ทานเลือกใหปรากฎตอสาธารณะ
เทานั้น
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• เมื่อธนาคารไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานจากบุคคลที่สาม เชน นายจางของทาน ลูกคาของธนาคาร หนวยงานที่เก็บ
รวบรวมขอมูลเครดิต หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ เปนตน
• เมื่อทานซื้อสินคาหรือบริการใดๆ จากบุคคลที่สาม
ในบางกรณีธนาคารจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงขอมูลออนไลน และออฟไลนเพิ่มเติม รวมถึงการเก็บรวบรวม
จากแหลงขอมูลของบุคคลที่สามที่ธนาคารจะตองเสียคาใชจาย เชน ขอมูลจากหนวยงานที่เก็บรวบรวมขอมูลเครดิต (รวมถึงบริษัท
ขอมูลเครดิตแหงชาติ) ธนาคารอาจรวมขอมูลนี้เขากับขอมูลสวนบุคคลของทานที่ธนาคารเก็บรวบรวมภายใตประกาศความเปน
สวนตัวฉบับนี้
ในบางกรณีธนาคารอาจวาจางบุคคลภายนอกที่ไมใชบริษัทในกลุมของธนาคารเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับ
กิจกรรมออนไลนของทานเมื่อทานเขาเยี่ยมชมแหลงขอมูลออนไลนของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังอาจใชขอมูลสวนบุคคลที่
เก็บรวบรวมจากเว็บไซตที่ไมใชของบริษัทในกลุมของธนาคารเพื่อวัตถุประสงคในการนําเสนอโฆษณาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
เขาชมของทาน ทั้งนี้ หากธนาคารไดดําเนินการตามขางตน ธนาคารจะแจงเตือน และเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อใหทาน
สามารถปฏิเสธการเก็บรวบรวมดังกลาวได
ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวมภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
•

•
•
•
•
•

ขอมูลสวนตัว : ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลข
หนังสือเดินทาง หมายเลขอื่นๆที่ รัฐออกให หมายเลขประจําตัวผู เสียภาษี สัญชาติ รูปที่ป รากฎในหนังสือ เดินทาง
ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ขอมูลการยืนยันตัวตน (เชน รหัสผาน คําตอบในกรณีที่ทานลืมรหัสผานPINs ขอมูลการจดจํา
ใบหนาและเสียงเปนตน) ภาพถาย และรูปภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
ขอมูลครอบครัว : ชื่อและขอมูลการติดตอของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคูสมรสและบุตร
ขอมูลการติดตอ : ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล และรายละเอียดโปรไฟลผานทางโซเชียลมีเดีย (social media)
ขอมูลการศึกษา : รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาและคุณสมบัติของทาน
ขอมูลทางการเงิน : ที่อยูสําหรับการเรียกเก็บเงิน ขอมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อและรายละเอียดของผูถือ
บัตรหรือเจาของบัญชี บันทึกคําสั่ง รายละเอียดธุรกรรม และรายละเอียดคูสัญญา
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส : ที่อยู IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรมตัวระบุออนไลน คาเอกลักษณประจําอุปกรณ (unique device
identifiers) และขอมูลตําแหนงทางภูมิศาสตร

2. ธนาคารใชขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร
ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเฉพาะในกรณีที่ธนาคารมีเหตุผลที่เหมาะสม และเปนการ
ดําเนินการที่ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับบุคคลภายนอกดวย
ธนาคารจะใชฐานทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งฐานตอไปนี้ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน
•
•
•
•

เมื่อเปนการปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาที่ธนาคารทําไวกับทาน (ฐานสัญญา)
เมื่อเปนหนาที่ตามกฎหมายของธนาคาร (ฐานหนาที่ตามกฎหมาย)
เมื่อเปนผลประโยชนอันชอบธรรมของธนาคาร (ฐานประโยชนอันชอบธรรม)
เมื่อทานใหความยินยอม (ฐานความยินยอม)
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วัตถุประสงค และฐานทางกฎหมายที่ธนาคารอาจใชในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานไดตามกฎหมาย มีตอไปนี้
วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ผลิตภัณฑและการบริการ
•

เพื่อสอบทาน ยืนยันตัวตนและตรวจสอบขอมูลอางอิงเครดิตของทาน

•

เพื่อใหบริการและ/หรือผลิตภัณฑของธนาคารแกทาน

•

เพื่อการดําเนินกิจกรรมลูกคาสัมพันธกับทาน

•

เพื่อติดตอสื่อสารกับทานทางอีเมล โทรศัพท สงขอความ โซเชียล
มีเดีย หรือติดตอดวยตนเอง เกี่ยวกับบริการของธนาคาร ขอมูล
ขาวสารใดๆ ที่ไมเกีย่ วกับการตลาด เชน เรื่องการแจงปดสาขา

•

เพื่ออํานวยการขายประกันและผลิตภัณฑทางการเงิน

•

เพื่อใหเจาหนาที่กิจกรรมลูกคาสัมพันธ privilege/wealth banking
สามารถดําเนินการติดตอทานถึงผลิตภัณฑที่เกีย่ วของ

•

เพื่อวิเคราะหขอมูล เครดิตและพฤติกรรมการชําระหนี้ของทานอัน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการอํานวยสินเชื่อ

•

เพื่อทดสอบ วิจัย วิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑใหม/ รูปแบบใหม
ของผลิตภัณฑและบริการ

•

เพื่อยืนยัน และระบุตัวตนของทานผานทางขอมูลทางชีวภาพ (ภาพ
จําลองใบหนา) สําหรับการสมัคร และ/หรือ ใชผลิตภัณฑ และ/หรือ
บริการของธนาคาร

•

ฐานสัญญา

•

ฐานความยินยอม

•

ฐานหนาที่ตามกฎหมาย

การดําเนินการหนาที่ตามกฎหมาย
•

เพื่อนําสงรายงานตามระเบียบขอบังคับแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

•

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
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การใหความสนับสนุนลูกคา
•

เพื่อสรางความพึงพอใจของทานและใหการสนับสนุนทานอยางมือ
อาชีพ

•

เพื่อติดตอทานผานชองทางการสือ่ สารตางๆ

•

เพื่อตอบคําถามและบันทึกการติดตอ ความคิดเห็นและ/หรือ
ขอรองเรียน

•

เพื่อดําเนินการตามคําสั่ง หรือคํารองของทาน เชน การขอแกไขขอมูล
การรองขอเอกสาร

•

ฐานสัญญา

•

ฐานสัญญา

•

ฐานประโยชนอันชอบธรรม

•

ฐานประโยชนอันชอบธรรม

•

ฐานหนาที่ตามกฎหมาย

•

ฐานประโยชนอันชอบธรรม

•

ฐานหนาที่ตามกฎหมาย

•

ฐานสัญญา

การปฏิบัติการทางธุรกรรม
•

เพื่อระบุประเด็นปญหาที่เกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการ

•

เพื่อดําเนินการและปรับปรุงธุรกรรม

•

เพื่อจัดทํารายงานทางสถิติ การวิจยั ทางการตลาด รายงานวิเคราะห
ที่ไมเกี่ยวกับการตลาดหรือการสงเสริมการขาย

•

เพื่อวางแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการปจจุบัน

•

เพื่อดําเนินการและปรับปรุงผลประกอบการ

ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง
•

เพื่อปองกันอาชญากรรมและจัดการความปลอดภัย (เชน การใชกลอง
วงจรปดบันทึกภาพหรือเสียงการเขาสถานที่ของทาน)

•

เพื่อสืบสวน รายงาน และปองกันอาชญากรรมทางการเงิน

•

เพื่อการบริหารความเสี่ยง

•

เพื่อจัดทําแบบจําลองดานเครดิต

•

เพื่อการตรวจสอบภายใน

•

เพื่อใหคําแนะนําดานกฎหมายภายในธนาคาร
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การตลาด
•

เพื่อพัฒนาและดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด

•

เพื่อติดตอสื่อสารกับทานทางอีเมล โทรศัพท สงขอความ โซเชียล
มีเดีย หรือติดตอดวยตนเอง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการของธนาคาร
ซึ่งทานนาจะสนใจ

•

เพื่อสงขอความทางการตลาดเฉพาะบุคคลแกทาน

•

เพื่อใหหุนสวนธุรกิจของธนาคารสงขอมูลแกทานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และ/หรือบริการที่ทานนาจะสนใจ

•

เพื่อศึกษาวิเคราะหการใชผลิตภัณฑและ/หรือบริการของทานและ
ตอยอดการสงเสริมการขายผลิตภัณฑ/บริการ

•

เพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปยังบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอ และขายผลิตภัณฑ/บริการที่
เกี่ยวกับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

•

ฐานความยินยอม

ในกรณีที่ธนาคารอาศัยฐานผลประโยชนอันชอบธรรมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ธนาคารจะพิจารณาวา ประโยชน
ดังกลาวของธนาคารนั้น มีความสําคัญยิ่งกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน หรือไม และจะตองสามารถสรุปไดวาประโยชนดังกลาวมี
ความสําคัญยิ่งกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน
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3. ธนาคารเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลใดบาง
ธนาคารอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทําไดตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดังตอไปนี้ที่
ธนาคาร หรือบุคคลอื่นดังกลาว
• จําเปนตองดําเนินการใหแกทานตามขอตกลงภายใตสญ
ั ญา หรือผลิตภัณฑ และ/หรือบริการที่ทานรองขอ เชน ทําตามคํา
ขอชําระเงิน เปนตน
• มีหนาที่ตามกฎหมายในการกระทําการดังกลาว เชน เพื่อสืบหา และปองกันการทุจริต การหลบหลีกภาษี อาชญากรรม
ทางการเงิน เปนตน
• จําเปนตองรายงานตามกฎหมาย ดําเนินคดี ใช สิทธิตามกฎหมาย หรือปกปองสิท ธิเรียกรองและผลประโยชนตาม
กฎหมาย
• กระทําไปเพื่อประโยชนของธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมาย เชน เพื่อบริหารความเสี่ยง ยืนยันตัวตน ใหบริษัทอื่นสามารถ
ใหบริการตามที่ทานรองขอได หรือประเมินความเหมาะสมของทานตอสินคา และ/หรือบริการ เปนตน
• ขอความยินยอมจากทานในการเปดเผยขอมูลดังกลาว และทานใหความยินยอม
ธนาคารอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคที่กลาวขางตนใหกับบุคคลอื่นดังตอไปนี้
• บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ และผูรับเหมาชวง ตัวแทน หรือผูใหบริการที่ทํางานให
ธนาคารหรือใหบริการแกธนาคาร หรือแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงพนักงาน กรรมการและ
เจาหนาที่ดวย
• ผูไดรับมอบหมายใหจัดการดูแลทรัพยสิน หรือผลประโยชนใดๆ เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือเจาพนักงานบังคับคดี
• บุคคลที่ค้ําประกันหรือวางหลักทรัพยอื่นๆ ตามจํานวนที่ทานมีภาระตองชําระใหกับธนาคาร
• บุคคลใดๆ ที่ทานไดชําระเงินให และไดรับการชําระเงิน
• ตัวกลาง ตัวแทนของธนาคาร แผนกการเงิน ระบบการชําระเงิน คูคาและบริษัทอื่นๆ ที่ทานลงทุนผานธนาคาร
• สถาบันการเงินอื่น ผูใหกู และผูถือหลักทรัพยที่อยูเหนือทรัพยสินที่ทานวางเปนหลักประกันไวกับธนาคาร เจาหนาที่
กรมสรรพากร สมาคมการคา หนวยงานที่เก็บรวบรวมขอมูลเครดิต ผูใหบริการการชําระเงิน และตัวแทนเรียกชําระหนี้
• ผูจัดการกองทุนใดๆ ที่ใหบริการดานการจัดการสินทรัพยแกทาน และโบรกเกอรใดๆ ที่แนะนําทานใหกับธนาคาร หรือ
ติดตอธนาคารใหทาน
• บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับโครงสรางบริษัท การควบรวม หรือเขาถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหนาที่ใดๆ ซึ่งธนาคารมีอยูภายใตสัญญาระหวางธนาคาร และทาน
• หนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย รัฐบาล ศาล หนวยงานระงับขอพิพาท ผูกํากับดูแลธนาคาร ผูตรวจสอบบัญชี และบุคคล
ใดๆ ซึ่งแตงตั้ง หรือรองขอโดยผูกํากับดูแลธนาคาร ใหทําการตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานของธนาคาร
• บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวของกับขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม
• หนวยงานปองกันการทุจริตซึ่งใชขอมูลดังกลาวเพื่อสืบหา และปองกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ และ
เพื่อยืนยันตัวตนของทาน
• บุคคลใดๆ ที่ออกคําสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีใดๆ ของทาน สินคา หรือบริการในนามของทาน เชน ผูรับมอบอํานาจ
ทนายความตัวกลาง เปนตน
• บุคคลใดๆ ที่ธนาคารไดรับคําสั่งจากทานใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลดังกลาว
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ธนาคารอาจจะเป ดเผยขอ มูลที่ไมใ ชขอมูลสว นบุคคลของทานใหแกบุคคลที่สามในบางสถานการณ เชน ขอ มูลโฆษณา
ประจําตัว หรือการเขียนชุดคําสั่งดวยโคดแบบทางเดียวของตัวระบุบัญชีทั่วไป (การเขารหัสแบบ Hash) เชน หมายเลขโทรศัพท
หรืออีเมลเพื่อโฆษณากลุมเปาหมาย
เวนแตไดกําหนดไวในประกาศความเปนสวนตัวนี้ ธนาคารจะไมใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจาก
วัตถุประสงคตามที่ระบุไวในประกาศความเปนสวนตัวนี้ หากธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช หรือสงขอมูลเพิ่มเติมซึ่งไมไดระบุไวใน
ประกาศความเปนสวนตัวนี้ ธนาคารจะแจงใหทานทราบและขอความยินยอมจากทานกอนการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย เวนแต
ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหธนาคารดําเนินการดังกลาวไดโดยไมตองอาศัยความยินยอมของทาน ทานมีสิทธิใหความยินยอมหรือ
ปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือสงขอมูลสวนบุคคลของทาน
ธนาคารจะปฏิบัติตามประกาศความเปนสวนตัวนี้อยางเครงครัดตอขอมูลที่อยูในความครอบครองของธนาคารซึ่งเกี่ยวของกับ
ลูกคาและนักลงทุนในอนาคต ปจจุบันและในอดีต
การสง หรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ
ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกโอนไปยังตางประเทศ และถูกเก็บ/ประมวลผลในตางประเทศ
ทั้งนี้ ประเทศเชนวานั้นอาจไมมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับที่เทียบเทากับประเทศไทย ในกรณีที่ธนาคารจะ
กระทําการดังกลาว ธนาคารจะตรวจสอบจนมั่นใจวา ประเทศดังกลาวมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับที่เหมาะสม
และการสง หรือโอนขอมูลดังกลาวชอบดวยกฎหมาย ธนาคารอาจตองสง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํา
ขึ้นระหวางทาน และธนาคารปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมาย ปกปองคุมครองประโยชนสาธารณะ และ/หรือผลประโยชนอัน
ชอบธรรมของธนาคาร อยางไรก็ตามกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดใหธนาคารตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลบางประเภท
เชน เปดเผยใหกับหนวยงานทางภาษี หรือธนาคารแหงชาติ ในกรณีเชนวานั้น ธนาคารจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับบุคคลที่มี
สิทธิเห็น หรือเขาถึงขอมูลดังกลาวเทานั้น
4. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
ธนาคารจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว
เทานั้น เชน เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ และกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ธนาคารอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนเวลา 10 ปภายหลังจากที่ทานไมไดเปนลูกคาของธนาคารแลว ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของธนาคารในการดําเนินขอพิพาททางสัญญาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุผลทาง
กฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ ธนาคารอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวนานกวา 10 ปได หากธนาคารไมมีความ
จําเปนที่จะตองเก็บรักษาขอมูลของทานแลว ธนาคารจะทําลาย ลบ หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัว
บุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได
กรณีที่ทานไดรับผลิตภัณฑ และ/หรือบริการจากบุคคลทีส่ าม เชน บริษัทประกันภัย ซึ่งไดรับการแนะนํามาจากธนาคาร
บุคคลที่สามอาจจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับสินคาและบริการนั้นๆ
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5.

ความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล

ทานจะตองทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความครอบครองของธนาคารมีความเปนปจจุบัน สมบูรณ และถูกตอง โดย
จะตองแจงธนาคารเมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยติดตอตัวแทนของธนาคารผานชองทางที่จัดเตรียมไว
ดังตอไปนี้
• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
สํานักคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
• DPOAdmin@lhbank.co.th
• LH Bank Contact Center โทร.1327
• สาขาของธนาคาร
ธนาคารจะขอใหทานปรับปรุงแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันเปนครั้งคราว เพื่อใหขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง
และสมบูรณ
6. สิทธิที่ทานมีตอขอมูลสวนบุคคลของทานไดแกอะไรบาง และกฎหมายนั้นใหความคุมครองทานอยางไร
• สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ทานมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะใหธนาคารประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดตลอดเวลา ทั้งนี้ ธนาคารอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปหากธนาคารมีฐานทางกฎหมายอื่น
ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน
• สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล : ทานมีสิทธิในการขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความครอบครอง
ของธนาคาร และตรวจสอบวาธนาคารประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
• สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง : ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความครอบครองของ
ธนาคารใหถูกตอง เปนปจจุบัน และสมบูรณ
• สิทธิในการขอลบขอมูลสวนบุคคล : ทานมีสิทธิรองขอใหธนาคารลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไม
สามารถระบุตัวตนของทานไดในกรณีที่ไมมีเหตุผลอันสมควรใหธนาคารประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป โดย
ทานสามารถใชสิทธิในการขอใหธนาคารลบขอมูลสวนบุคคลนี้ควบคูไปกับสิทธิในการคัดคานในขอถัดไป
• สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล : ทานมีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ที่
ธนาคารประมวลผลภายใตฐานผลประโยชนอันชอบธรรมของธนาคาร นอกจากนี้ ทานยังมีสิทธิคัดคานการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลของทาน หากธนาคารประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด และเกี่ยวกับ
การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน (Profiling)
• สิทธิในการหามมิใหประมวลผลขอมูลสวนบุคคล : ทานมีสิทธิขอใหธนาคารระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ
ทานชั่วคราว เชน เมื่อทานตองการใหธนาคารแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง หรือเมื่อทานรองขอใหธนาคาร
พิสูจนเหตุผลในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน
• สิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคล : ทานมีสิทธิรองขอใหธนาคารโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบุคคลอื่น
• สิทธิในการยื่นขอรองเรียน : ทานมีสิทธิยื่นขอรองเรียนตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมไปถึงคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล
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การจัดการกับเรื่องรองเรียน
ทานสามารถติดตอธนาคารเพื่อรองเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่ธนาคารประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานและธนาคารจะ
พิจารณาคําขอของทานโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การรองเรียนตอธนาคารนี้ ไมมีผลกระทบตอสิทธิของทานในการรองเรียนตอหนวยงาน
ของรัฐที่มีหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
7. ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน
ขอมูลถือเปนทรัพยสินของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงใหความสําคัญกับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานเปนอยาง
ยิ่ง ธนาคารจะตรวจสอบ และใชมาตรการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ทันสมัยอยูเสมอเมื่อ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ธนาคารไดวางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อใหทานมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลของ
ทานจะไมสูญหาย ถูกทําลายโดยไมตั้งใจ ถูกนําไปใชในทางที่ผิด ถูกเปดเผย และเขาถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไมใชพนักงานที่ปฏิบัติ
หนาที่ของธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารนั้นไดรับการอบรม และฝกฝนใหจัดการกับขอมูลสวนบุคคลอยางปลอดภัย หาก
พนักงานไมปฏิบัติตามที่ไดรับการอบรมฝกฝนดังกลาว พนักงานจะไดรับโทษทางวินัย
8.

หนาที่ของทาน

ทานมีหนาที่ตรวจสอบวาขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหไวกับธนาคารไมวาจะดวยตัวของทานเอง หรือในนามของทาน มีความถูก
ตอง และเปนปจจุบัน และทานมีหนาที่ตองแจงใหธนาคารทราบโดยเร็วที่สุดหากขอมูลดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อทานเขาทําสัญญากับธนาคารแลว ทานจะมีหนาที่ตามสัญญาในการสงมอบขอมูลสวนบุคคลใหแกธนาคาร เพื่อใหทาน
สามารถใชสิทธิทางกฎหมายได การไมปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวอาจสงผลใหทานสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย
ทานมีความจําเปนที่จะตองสงมอบขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลการติดตอ และขอมูลการจายเงินใหกับธนาคาร เพื่อให
ธนาคารสามารถเขาทําสัญญากับทานได หากทานไมสงมอบขอมูลสวนบุคคลดังกลาว อาจทําใหธนาคารไมสามารถใชสิทธิ และ
ปฏิบัติตามภาระขอผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.

การแกไขประกาศความเปนสวนตัว

ธนาคารจะตรวจสอบประกาศความเป น ส ว นตั วอย า งสม่ํ า เสมอ ดั ง นั้ น ประกาศความเป น ส วนตั ว นี้ จึ ง อาจมี ก ารแก ไ ข
เปลี่ยนแปลง โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงครั้งลาสุดนั้น สามารถดูไดจากวันที่ดานบนของประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้
10. ชองทางการติดตอธนาคาร
ในกรณีที่ทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตองการใชสิทธิใดๆ โปรดติดตอธนาคาร ที่
• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
สํานักคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
• DPOAdmin@lhbank.co.th
• LH Bank Contact Center โทร 1327
• สาขาของธนาคาร
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