ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการใชกลองวงจรปด

ฉบับปรับปรุงลาสุด: 25 มกราคม 2564
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีการใชงานกลองวงจรปดภายในและโดยรอบอาคารสถานทีข่ องธนาคาร ในการตรวจตราพืน้ ที่
ทีก่ ำหนดเพือ่ การรักษาความปลอดภัยและความมัน่ คงของสถานที่ ทรัพยสนิ พนักงาน ลูกคา และผูม าติดตอของธนาคาร ประกาศการคุม ครองขอมูล
สวนบุคคลฉบับนี้อธิบายการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณโดยใชกลองวงจรปด และการใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณดังกลาว
โดยธนาคาร ธนาคารอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้เปนครั้งคราว คุณสามารถอานประกาศฉบับปรับปรุงของธนาคารไดที่ www.krungsri.com
1. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม
กลองวงจรปดของธนาคารบันทึกภาพ และเสียง ของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพยสินของบุคคลเหลานั้น เชน ยานพาหนะ ซึ่งเขามาในพื้นที่ภายใต
การสอดสองดูแลที่อยูภายใน หรือโดยรอบ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของธนาคาร และอาจเก็บรวบรวมภาพถายหรือภาพวีดีโอ หรือเสียง
ของคุณไว
2. วิธีการที่ธนาคารประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณ
2.1 ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(ก) ปกปองคุมครองชีวิต รางกาย สุขภาพ ความปลอดภัยสวนบุคคล และทรัพยสิน
(ข) ปกปองคุม ครองและปองกันสถานที่ สิง่ อำนวยความสะดวก และทรัพยสนิ ของธนาคารจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย
และอาชญากรรมอื่นๆ
(ค) สนับสนุนหนวยงานทีม่ หี นาทีบ่ งั คับใชกฎหมายในการปองกัน สืบสวน และดำเนินคดีทางอาญา และการดำเนินการเพือ่ การยับยัง้ อาชญากรรม
(ง) ชวยในการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทางวินัยหรือการรองทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพ
(จ) ชวยในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจงเบาะแส และ
(ฉ) ชวยในการฟองหรือตอสูคดี ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง การดำเนินคดีแรงงาน
2.2 กลองวงจรปดของธนาคารทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เวนแตในกรณีที่ระบบเกิดความขัดของ หรือมีการซอมบำรุงระบบ
2.3 ธนาคารไดตดิ ตัง้ ปายเพือ่ แจงเตือนใหคณ
ุ ทราบถึงการใชกลองวงจรปดและการบันทึกขอมูลสวนบุคคลของคุณ ในพืน้ ทีภ่ ายใตการสอดสอง
ดูแล ตามสมควร
3. ฐานทางกฎหมาย
ธนาคารอาจเก็บรวบรวม เปดเผย หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังตอไปนี้
(ก) ฐานประโยชนสำคัญตอชีวติ การเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เปนการจำเปน เพือ่ ปองกันหรือระงับอันตราย
ตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(ข) ฐานประโยชนอนั ชอบดวยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เปนการดำเนินการเพือ่ ประโยชนอนั ชอบ
ดวยกฎหมายของธนาคาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุขางตน
(ค) ฐานหนาที่ตามกฎหมาย ธนาคารมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหนาที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึง กฎหมายวาดวยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมในสถานที่ทำงาน ธนาคารเห็นวาการใชกลองวงจรปดเปนมาตรการที่สำคัญซึ่งชวยใหธนาคารสามารถปฏิบัติตามขอกำหนด
เหลานี้ได
4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณตอบุคคลที่สาม
4.1 ธนาคารอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณตอบุคคลทีส่ าม (รวมถึงบริษทั ในเครือและผูใ หบริการของธนาคาร) ในกรณีทธ่ี นาคารพิจารณา
วามีความจำเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุขางตน
4.2 ธนาคารอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณตอหนวยงานทีม่ หี นาทีบ่ งั คับใชกฎหมาย หากมีความจำเปนเพือ่ การปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมาย
ของธนาคาร และเพื่อสนับสนุนหรือชวยเหลือหนวยงานที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมายในการปองกัน สืบสวน และดำเนินคดีอาญา
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
5.1 ธนาคารอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของคุณไวไมเกินกวาระยะเวลาเทาที่จำเปนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้
หรือเทาที่จำเปนตามกฎหมายที่ใชบังคับ อนึ่ง ธนาคารอาจจำเปนตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของคุณไวเปนระยะเวลาเทาที่จำเปนเพื่อ
การจัดการขอพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น
5.2 ในกรณีที่ธนาคารไมมีความจำเปนในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของคุณ ธนาคารอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำใหขอมูล
สวนบุคคลของคุณเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได
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6. สิทธิของคุณ
คุณมีสิทธิตามกฎหมายดังตอไปนี้
(ก) สิทธิการเขาถึง คุณมีสิทธิเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของคุณ หรือขอใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณ โดยแจงความ
ประสงคเปนลายลักษณอักษรและไปยังชองทางการติดตอตามที่ระบุไวในสวน "การติดตอธนาคาร" คำขอของคุณจะไดรับการพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ธนาคารอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณไดในกรณีที่คำขอนั้นอาจมีผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เปนไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยคำสั่งศาล
(ข) สิทธิการแกไขใหถูกตอง คุณมีสิทธิขอใหมีการดำเนินการแกไขขอมูลสวนบุคคลซึ่งธนาคารไดประมวลผลเกี่ยวกับคุณใหสมบูรณ ถูกตอง
ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือเปนปจจุบัน
(ค) สิทธิการโอนยายขอมูล คุณอาจมีสทิ ธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของคุณทีธ่ นาคารมีอยูใ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทม่ี กี ารจัดเรียงแลว และสงขอมูล
สวนบุคคลนัน้ ไปยังผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอืน่ ในกรณี (ก) ขอมูลสวนบุคคลทีค่ ณ
ุ ไดใหกบั ธนาคาร และ (2) กรณีทธ่ี นาคารประมวลผล
ขอมูลนั้นโดยอาศัยฐานความยินยอมของคุณ
(ง) สิทธิการคัดคาน คุณมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมายของธนาคาร (หรือของบุคคลอื่น) ได ธนาคารอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในกรณีที่ธนาคารสามารถแสดงได
วามีเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกวาประโยชนของคุณ หรือถา
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเปนไปเพือ่ กอตัง้ สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใชสทิ ธิเรียกรอง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
(จ) สิทธิการลบหรือทำลายขอมูล คุณมีสทิ ธิขอใหธนาคารดำเนินการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของคุณ หรือทำใหขอ มูลสวนบุคคลของคุณ
เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได หากคุณเห็นวา (1) ขอมูลสวนบุคคลนั้นหมดความจำเปนสำหรับวัตถุประสงคที่
ระบุในประกาศฉบับนี้แลว หรือ (2) ขอมูลสวนบุคคลของคุณไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ ธนาคารอาจ
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอใหลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของคุณได เพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
(ฉ) สิทธิการจำกัดการประมวลผล คุณมีสิทธิขอใหธนาคารระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของคุณหากคุณเห็นวาธนาคารหมดความจำเปน
ในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลนัน้ เพือ่ วัตถุประสงคตามทีร่ ะบุในประกาศฉบับนีแ้ ลว แตคณ
ุ ยังตองการใหเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลนัน้ ไว
เพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
(ช) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีที่คุณไดยินยอมใหธนาคารเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอน
ความยินยอมนั้น ในเวลาใดก็ได
(ซ) สิทธิการยืน่ เรือ่ งรองเรียน คุณมีสทิ ธิยน่ื เรือ่ งรองเรียนธนาคารตอหนวยงานทีม่ อี ำนาจกำกับดูแลการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลได หากคุณ
เห็นวาธนาคารฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ใดๆ ของธนาคารตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
7. การติดตอธนาคาร
หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือหากคุณประสงคที่จะใชสิทธิของคุณ โปรดติดตอ
ฝายรักษาความปลอดภัย security.center@krungsri.com หมายเลขโทรศัพท 0 2296 5470
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