นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้กล่าวถึงการเก็บรวบรวม
การนาไปใช้
และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยสมาชิก ใด
ๆ
ในกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (”ธนาคารฯ”) ข้ อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (“ท่าน”)
ข้ อมูลส่วนบุคคลประกอบด้ วยบรรดาข้ อมูลรายละเอียดทังหมดที
้
่ธนาคารฯ
มีไว้ หรือเก็บรวบรวมไว้ ซงึ่ เป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวกับท่านไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้ อม
หรือเกี่ยวกับการทาธุรกรรมของท่าน
ธุรกรรมที่มีผลต่อท่าน
ข้ อมูลทางการเงิน
การติดต่อสัมพันธ์ และการดาเนินกิจกรรมต่าง
ๆ
กับธนาคารฯ
รวมตลอดถึงข้ อมูลที่ได้ รับจากบุคคลภายนอกและข้ อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่ท่านเข้ าใช้ งานเว็บไซต์และบริ การธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารฯ
วัตถุประสงค์ ท่ธี นาคารฯ อาจนาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปใช้ ดาเนินการ
ธนาคารฯ อาจนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครขอใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การชาระเงิน
การทาธุรกรรมต่าง
ๆ
และการดาเนินการตามคาสัง่ หรือคาร้ องขอต่าง ๆ
2. การจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้ บริการ (รวมทังบริ
้ การธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. การประเมินความเหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
4. การวิเคราะห์เครดิต รวมทังการตรวจสอบเครดิ
้
ตและการกาหนดวงเงินเครดิต
5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิการของธนาคารฯ
6. การวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทังการวิ
้
เคราะห์พฤติกรรมและการจัดทาข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ า
7. การริเริ่ม การดารงและการจัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของธนาคารฯ และบัญชีที่มีไว้ กบั ธนาคารฯ
8. การวิจยั และสารวจตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารฯ ให้ ดียิ่งขึ ้น
9. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การจัดงานส่งเสริมการขาย การจัดการแข่งขัน และการจับสลากของรางวัล
10. เพื่อการป้องกัน
การตรวจจับ
การสอบสวนและการฟ้องร้ องดาเนินคดีอาชญากรรมในเขตอานาจใด
ๆ
ก็ตาม
(ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการฟอกเงิน การก่อการร้ าย การฉ้ อฉล และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ )
11. การพิสจู น์ทราบตัวบุคคล การตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการลงโทษของทางราชการ และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
12. เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายต่างประเทศ
กฎข้ อบังคับ
จรรยาบรรณ
คาสัง่
คาตัดสินหรือคาสัง่ ศาล ข้ อตกลงที่ทาขึ ้นระหว่างสมาชิกใด ๆ ในกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดกับหน่วยงานที่มีอานาจ
หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
นโยบาย (รวมถึงนโยบายของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด)
แนวปฏิบตั ิที่ดี
มาตรการลงโทษหรือคาสัง่ ห้ ามของหน่วยงานผู้มีอานาจ
ข้ อกาหนดให้ ต้องมีการรายงานข้ อมูลภายใต้ บงั คับของกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องด้ วยธุรกรรมทางการเงิน
และข้ อเรียกร้ องหรือคาร้ องขอจากหน่วยงานผู้มีอานาจ หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานด้ านการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
หรือหน่วยงานเกี่ยวกับกากับดูแลการปริ วรรตเงินตราหรือหลักทรัพย์
13. เพื่อการขอคาแนะนาจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ซึง่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการใด
ๆ
ทางกฎหมาย
(รวมทังการด
้
าเนินการทางกฎหมายที่อาจมีขึ ้น)
ให้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับคาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายหรือเพื่อการกาหนด การใช้ หรือการปกป้องสิทธิทางกฎหมายด้ วย
14. เพื่อการตรวจตราบริเวณสถานประกอบการและเครื่องเบิกถอนเงินสด (ATM)
ธนาคารฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ กับบุคคลใดได้ บ้าง
สมาชิกของธนาคารฯ
รวมถึงเจ้ าหน้ าที่
พนักงาน
ตัวแทนและที่ปรึกษาของธนาคารฯ
มีสิทธิเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามดังระบุไว้ ข้างต้ น โดยเป็ นการเปิ ดเผยให้ กบั บุคคลต่าง ๆ ต่อไปนี ้
1. สมาชิกของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดทุกแห่งทัว่ โลก รวมทังผู
้ ้ ที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือกรรมการ
2. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
(รวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบ)
ผู้ให้ บริการที่เป็ นบุคคลภายนอก
ตัวแทน
หรือผู้รับจ้ างอิสระซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคารฯ
3. บุคคลใดก็ตามซึง่ ได้ รับอนุญาตหรือได้ รับการกาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลได้ ตามกฎหมายไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือตามกฎข้ อบังคับ หรือเครื่ องมืออื่นใดที่มีอานาจใช้ บงั คับ
4. ศาล
หน่วยงานด้ านการยุติธรรม
หน่วยงานกากับดูแล
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
หน่วยงานกากับดูแลการปริวรรตเงินตราหรือหลักทรัพย์
หน่วยงานด้ านการภาษีอากร
หรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่นใด
(รวมถึงหน่วยงานที่มีอานาจใด ๆ ที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนการกระทาผิดกฎหมาย) หรือตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าว
5. ตัวแทนติดตามทวงถามหนี ้
หน่วยงานเกี่ยวกับข้ อมูลเครดิต หรื ออ้ างอิงข้ อมูลเครดิต หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดอันดับเครดิต
ผู้รับประกันภัยหรือนายหน้ าผู้รับประกันภัย
ผู้ให้ บริการคุ้มครองเครดิตไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้ อม
และหน่วยงานป้องกันการหลอกลวงฉ้ อฉล

6. สถาบันการเงินต่าง
ๆ
ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเครดิต
การตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลอกลวงฉ้ อฉลและการตรวจจับอาชญากรรม
7. บุคคลใดก็ตามซึง่ ธนาคารฯ
พิจารณาเห็นแล้ วว่าจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ทราบเพื่ออานวยความสะดวกในการสมัครขอใช้ บริการหรือผลิตภัณฑ์กบั สมาชิกใด ๆ
ในกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
8. บุคคลใดก็ตามซึง่ ธนาคารฯ
พิจารณาเห็นแล้ วว่าจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ทราบเพื่อการให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งในเขตอานาจใด ๆ
ก็ตาม
ความมั่นคงปลอดภัย
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับธนาคารฯ ธนาคารฯ และบรรดาสมาชิกในกลุม่ ธนาคารฯ
ทังหมดถื
้
อปฏิบตั ิตามมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรเพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กรณีที่มีการใช้ บริการจากผู้ให้ บริการที่เป็ นบุคคลภายนอก
ธนาคารฯ
กาหนดให้ ผ้ ใู ห้ บริการเหล่านันยึ
้ ดถือตามมาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัยในระดับเดียวกันกับ ธนาคารฯ
ทังนี
้ ้
ข้ อมูลส่วนบุคคลอาจมีการส่งต่อหรือเก็บรักษาไว้
ณ
สถานที่ใดนอกประเทศถิ่นที่อยู่ของท่านก็ได้
แต่ไม่วา่ จะมีการส่งต่อข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังที่ใดก็ตาม
ธนาคารฯ
จะดาเนินการทุกขันตอนตามความจ
้
าเป็ นที่สมควรเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ข้ อมูลส่วนบุคคลนันมี
้ การเก็บรักษาไว้ อย่างมัน่ คงปลอดภัย
ท่านควรตระหนักดีวา่ อินเทอร์ เน็ตมิใช่ช่องทางการสื่อสารที่มนั่ คงปลอดภัย และการรับและการส่งข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตย่อมมีความเสี่ยงแฝงอยู่
ซึง่ รวมถึงความเสี่ยงจากการเข้ าถึงและการแทรกแซงข้ อมูลโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ รับอนุญาต
ข้ อมูลที่สง่ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตอาจมีการส่งผ่านไปได้ ทวั่ โลก
(แม้ ผ้ สู ง่ และผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม)
โดยผ่านทางประเทศที่มกี ารบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวและการปกป้องข้ อมูลในระดับความเข้ มงวดที่ต่ากว่าประเทศถิ่นที่อยู่ของ
ท่าน
ธนาคารฯ
ไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบหรือรับผิดใด
ๆ
ต่อการเก็บรักษาความลับ
ความมัน่ คงปลอดภัย
หรือความสมบูรณ์ของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งผ่านข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตแต่อย่างใด
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
ในข้ อสัญญาเกี่ยวกับการบริการทางธนาคารและผลิตภัณฑ์ตา่ ง
ๆ
ของธนาคารฯ
นัน้
อาจมีข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นที่กาหนดไว้ เป็ นการจาเพาะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ด้วย
ซึง่ ต้ องใช้ อ้างอิงควบคูไ่ ปกับคาประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้
การสงวนข้ อมูล
ธนาคารฯ สงวนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย การกากับดูแล การดาเนินธุรกิจ และการปฏิบตั ิการของธนาคารฯ
การตลาด
ธนาคารฯ จะไม่จดั ส่งข้ อมูลทางการตลาดให้ กบั ท่านหากท่านร้ องขอเป็ นการเฉพาะมิให้ ธนาคารฯ กระทาการดังกล่าว
การตรวจติดตาม
ธนาคารฯ
อาจมีการบันทึกและติดตามการสื่อสารข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่านกับธนาคารฯ
ภายในขอบเขตเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ กระทาได้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ธนาคารฯ ได้ ปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ตามกฎหมายและการกากับดูแล
รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามนโยบายภายในของธนาคารฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ที่กล่าวข้ างต้ น
สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล
ภายใต้ บงั คับของกฎหมาย
กฎข้ อบังคับ
และ/หรือแนวปฏิบตั ิสาหรับธุรกิจการธนาคาร
ท่านอาจมีสิทธิในการร้ องขอสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีการนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับท่านได้
ทังนี
้ ้
ธนาคารฯ
อาจได้ รับอนุญาตให้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการร้ องขอสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ตามกฎหมาย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้อาจมีการปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นปั จจุบนั บ้ างเป็ นครัง้ คราว และควรมีการอ่านทบทวนอย่างสม่าเสมอ
การสมัครปฏิบัตงิ านกับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
โปรดดูที่คาประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับการสรรหาบุคลากรในกลุม่ ธนาคารฯ ทัว่ โลกซึง่ มีระบุแยกไว้ โดยเฉพาะ
ไฟล์ คุกกี ้
โปรดดูที่นโยบายของธนาคารฯ เกี่ยวกับไฟล์คกุ กี ้ (Cookie) ซึง่ มีระบุแยกไว้ โดยเฉพาะ
เว็บไซต์ ท่มี ีการเชื่อมต่ อ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคารฯ
มิได้ ใช้ บงั คับกับเว็บไซต์ภายนอกที่มีสื่อโฆษณาออนไลน์ของธนาคารฯ
ปรากฎอยู่
หรือมิได้ ใช้ บงั คับกับเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของธนาคารฯ
ซึง่ ธนาคารฯ
มิได้ เป็ นผู้ดาเนินการหรือควบคุมดูแลเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว

