ประกาศความเป็นส่วนตัว
วันที่ 19 เมษายน 2564
เรียน ท่านลูกค้าที่ใช้บริการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “เรา”)ให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่
จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล
ส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม โดยที่ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทเกี่ยวกับตัว
ท่านเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน(รวมเรียกว่า “ท่าน”) และข้อมูลที่บริษัทรับทราบจากการที่ท่าน
เป็นลูกค้าของบริษัท และข้อมูลทางการตลาดที่ท่านประสงค์ที่จะให้บริษัทส่งให้แก่ท่าน
 บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง
 ทางเลือกทีบ่ ริษัทนาเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึงและดาเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน
 สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนั้นให้ความคุ้มครองท่านอย่างไร
1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับแต่
ละสถานการณ์ และประเภทของผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือธุรกรรมที่ท่านร้องขอ
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังต่อไปนี้
 เมื่อท่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท
 บทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับบริษัท หรือสานักงานสาขา รวมถึงการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์
อีเมล์ บันทึกข้อความ และวิธีการอื่นใด
 เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัทผ่านทางมือถือ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ และซอฟต์แวร์การติดตามทาง
อินเทอร์เน็ตอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางนโยบายสาหรับคุกกี้ของบริษัท
 เอกสารประกันภัย หรือเอกสารอื่นๆ
 การตรวจสอบและคาชี้แจงใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
 แบบสารวจลูกค้า
 เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษัท
 เมื่อท่านทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฎแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย
(social media) ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ปรากฎต่อสาธารณะ
เท่านั้น
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 เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น นายจ้างของท่าน ลูกค้าของบริษัท หน่วยงานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลเครดิต หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ เป็นต้น
 เมื่อท่านซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ จากบุคคลที่สาม
ในบางกรณีบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์เพิ่มเติม รวมถึงการเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามที่บริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต (รวมถึงบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ) บริษัทอาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ในบางกรณีบริษัทอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มของบริษัทเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรม
ออนไลน์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
จากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของบริษัทในกลุ่มของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเข้าชมของท่าน
ทั้งนี้ หากบริษัทได้ดาเนินการตามข้างต้น บริษัทจะแจ้งเตือน และเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่ อให้ท่านสามารถปฏิเสธการเก็บ
รวบรวมดังกล่าวได้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้








ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลข
หนังสือเดินทาง หมายเลขอื่นๆที่ รัฐออกให้ หมายเลขประจาตัวผู้ เสียภาษี สัญชาติ รูปที่ป รากฎในหนังสือ เดินทาง
ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน (เช่น รหัสผ่าน คาตอบในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านPINs ข้อมูลการจดจา
ใบหน้าและเสียงเป็นต้น) ภาพถ่าย และรูปภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ข้อมูลครอบครัว : ชื่อและข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย(social media)
ข้อมูลการศึกษา : รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาและคุณสมบัติของท่าน
ข้อมูลทางการเงิน : ที่อยู่สาหรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัญชีบริษัท หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อและรายละเอียดของผู้ถือ
บัตรหรือเจ้าของบัญชี บันทึกคาสั่ง รายละเอียดธุรกรรม และรายละเอียดคู่สัญญา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรมตัวระบุออนไลน์ ค่าเอกลักษณ์ประจาอุปกรณ์ (unique device
identifiers) และข้อมูลตาแหน่งทางภูมิศาสตร์

2. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษัทอาจเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่ บริษัทมีเหตุผลที่เหมาะสม และเป็นการ
ดาเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย
บริษัทจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน





เมื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่บริษัททาไว้กับท่าน (ฐานสัญญา)
เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย)
เมื่อเป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท (ฐานประโยชน์อันชอบธรรม)
เมื่อท่านให้ความยินยอม (ฐานความยินยอม)
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วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายทีบ่ ริษัทอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย มีต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์และการบริการ


เพื่อสอบทาน ยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเครดิตของท่าน



เพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ท่าน



เพื่อการดาเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์กับท่าน



เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ ส่งข้อความ โซเชียล
มีเดีย หรือติดต่อด้วยตนเอง เกี่ยวกับบริการของบริษัท ข้อมูล
ข่าวสารใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการตลาด เช่น แจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น



เพื่ออานวยการขายประกันและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน



เพื่อให้เจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ privilege/wealth banking
สามารถดาเนินการติดต่อท่านถึงผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้อง



เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เครดิตและพฤติกรรมการชาระหนี้ของท่านอัน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอานวยสินเชื่อ



เพื่อทดสอบ วิจัย วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/ รูปแบบใหม่
ของผลิตภัณฑ์และบริการ



เพื่อยืนยัน และระบุตัวตนของท่านผ่านทางข้อมูลทางชีวภาพ (ภาพ
จาลองใบหน้า) สาหรับการสมัคร และ/หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ
บริการของบริษัท



ฐานสัญญา



ฐานความยินยอม



ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

การดาเนินการหน้าที่ตามกฎหมาย


เพื่อนาส่งรายงานตามระเบียบข้อบังคับแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
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การให้ความสนับสนุนลูกค้า


เพื่อสร้างความพึงพอใจของท่านและให้การสนับสนุนท่านอย่างมือ
อาชีพ



เพื่อติดต่อท่านผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ



เพื่อตอบคาถามและบันทึกการติดต่อ ความคิดเห็นและ/หรือ ข้อ
ร้องเรียน



เพื่อดาเนินการตามคาสั่ง หรือคาร้องของท่าน เช่น การขอแก้ไขข้อมูล
การร้องขอเอกสาร



ฐานสัญญา



ฐานสัญญา



ฐานประโยชน์อันชอบธรรม



ฐานประโยชน์อันชอบธรรม



ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย



ฐานประโยชน์อันชอบธรรม



ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย



ฐานสัญญา

การปฏิบัติการทางธุรกรรม


เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ



เพื่อดาเนินการและปรับปรุงธุรกรรม



เพื่อจัดทารายงานทางสถิติ การวิจยั ทางการตลาด รายงานวิเคราะห์ที่
ไม่เกี่ยวกับการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย



เพื่อวางแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการปัจจุบัน



เพื่อดาเนินการและปรับปรุงผลประกอบการ

ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง


เพื่อป้องกันอาชญากรรมและจัดการความปลอดภัย (เช่น การใช้กล้อง
วงจรปิดบันทึกภาพหรือเสียงการเข้าสถานที่ของท่าน)



เพื่อสืบสวน รายงาน และป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน



เพื่อการบริหารความเสี่ยง



เพื่อจัดทาแบบจาลองด้านเครดิต



เพื่อการตรวจสอบภายใน



เพื่อให้คาแนะนาด้านกฎหมายภายในบริษัท
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การตลาด


เพื่อพัฒนาและดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด



เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ ส่งข้อความ โซเชียล
มีเดีย หรือติดต่อด้วยตนเอง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัท ซึ่ง
ท่านน่าจะสนใจ



เพื่อส่งข้อความทางการตลาดเฉพาะบุคคลแก่ท่าน



เพื่อให้หุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทส่งข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการที่ท่านน่าจะสนใจ



เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของท่านและต่อ
ยอดการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์/บริการ



เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอ และขายผลิตภัณฑ์/บริการที่
เกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท



เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของบริษัทสามารถ
ดาเนินการติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทาง
การตลาดบนวัตถุประสงค์เดิมตามช่องทางที่ท่านเคยได้รับการติดต่อ
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทไว้ (เช่น เจ้าหน้าที่บริษทั
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทดาเนินการติดต่อท่านเกีย่ วกับการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อท่าน) นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลบนฐานความยินยอมในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้



ฐานความยินยอม



ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ในกรณีที่บริษัทอาศัยฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะพิจารณาว่า ประโยชน์
ดังกล่าวของบริษัทนั้น มีความสาคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือไม่ และจะต้องสามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ดังกล่าวมี
ความสาคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
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3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทาได้ตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ที่
บริษัท หรือบุคคลอื่นดังกล่าว
 จาเป็นต้องดาเนินการให้แก่ท่านตามข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญา หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ท่านร้องขอ เช่น ทาตามคา
ขอชาระเงิน เป็นต้น
 มีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทาการดังกล่าว เช่น เพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต การหลบหลีกภาษี อาชญากรรม
ทางการเงิน เป็นต้น
 จาเป็นต้องรายงานตามกฎหมาย ดาเนินคดี ใช้ สิทธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิท ธิเรียกร้องและผลประโยชน์ตาม
กฎหมาย
 กระทาไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง ยืนยันตัวตน ให้บริษัทอื่นสามารถ
ให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ หรือประเมินความเหมาะสมของท่านต่อสินค้า และ/หรือบริการ เป็นต้น
 ขอความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และท่านให้ความยินยอม
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นให้กับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้
 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่ทางานให้
บริษัทหรือให้บริการแก่บริษัท หรือแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท รวมถึงพนักงาน กรรมการและเจ้าหน้าที่
ด้วย
 ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
 บุคคลที่ค้าประกันหรือวางหลักทรัพย์อื่น ๆ ตามจานวนที่ท่านมีภาระต้องชาระให้กับบริษัท
 บุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ชาระเงินให้ และได้รับการชาระเงิน
 ตัวกลาง ตัวแทนของบริษัท แผนกการเงิน ระบบการชาระเงิน คู่ค้าและบริษัทอื่น ๆ ที่ท่านลงทุนผ่านบริษัท
 สถาบันการเงินอื่น ผู้ให้กู้ และผู้ถือหลักทรัพย์ที่อยู่เหนือทรัพย์ สินที่ท่านวางเป็นหลักประกันไว้กับ บริษัท เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากร สมาคมการค้า หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต ผู้ให้บริการการชาระเงิน และตัวแทนเรียกชาระหนี้
 ผู้จัดการกองทุนใด ๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการสินทรัพย์แก่ท่าน และโบรกเกอร์ใด ๆ ที่แนะนาท่านให้กับ บริษัท หรือ
ติดต่อบริษัทให้ท่าน
 บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งบริษัทมีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัท และท่าน
 หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้กากับดูแลบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด
ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้กากับดูแลบริษัท ให้ทาการตรวจสอบกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัท
 บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม
 หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ และ
เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 บุคคลใด ๆ ที่ออกคาสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีใด ๆ ของท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน เช่น ผู้รับมอบอานาจ
ทนายความตัวกลาง เป็นต้น
 บุคคลใด ๆ ที่บริษัทได้รับคาสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว
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บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามในบางสถานการณ์ เช่น ข้อมูลโฆษณาประจาตัว
หรือการเขียนชุดคาสั่งด้วยโค้ดแบบทางเดียวของตัวระบุบัญชีทั่วไป (การเข้ารหัสแบบ Hash) เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์
เพื่อโฆษณากลุ่มเป้าหมาย
เว้ น แต่ ได้ ก าหนดไว้ ใ นประกาศความเป็ น ส่ ว นตัว นี้ บริษั ท จะไม่ ใ ช้ ข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลเพื่อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่น นอกเหนื อ จาก
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทา่ นทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เว้นแต่
ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทดาเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิให้ความยินยอมหรือ
ปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัดต่อข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าและนักลงทุนในอนาคต ปัจจุบันและในอดีต
การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศ และถูกเก็บ/ประมวลผลในต่างประเทศ
ทั้งนี้ ประเทศเช่นว่านั้นอาจไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับประเทศไทย ในกรณีที่ บริษัทจะ
กระทาการดังกล่าว บริษัทจะตรวจสอบจนมั่นใจว่า ประเทศดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม และ
การส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้ วยกฎหมาย บริษัทอาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทาขึ้น
ระหว่างท่าน และบริษัทปฏิบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือผลประโยชน์อันชอบ
ธรรมของบริษัท อย่างไรก็ตามกฎหมายของบางประเทศอาจกาหนดให้ บริษัทต้องเปิดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น
เปิดเผยให้กับหน่วยงานทางภาษี หรือบริษัทแห่งชาติ ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น
หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
เท่านั้น เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท แล้ว ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทในการดาเนินข้อพิพาททางสัญญาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย
หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่า 10 ปีได้ หากบริษัทไม่มีความจาเป็นที่
จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทจะทาลาย ลบ หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
กรณีที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทประกันภัย ซึ่งได้รับการแนะนามาจากบริษัท บุคคลที่
สามอาจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ
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5.

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านจะต้องทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดย
จะต้องแจ้งบริษัทเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยติดต่อตัวแทนของบริษัทผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้
ดังต่อไปนี้
 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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บริษัทจะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
และสมบูรณ์
6. สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนั้นให้ความคุ้มครองท่านอย่างไร
 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทมีฐานทางกฎหมายอื่นในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครอง
ของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของ
บริษัทให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิร้องขอให้ บริษัทลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดย
ท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป
 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่
บริษัทประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Profiling)
 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทพิสูจน์
เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น
 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน : ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
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การจัดการกับเรื่องร้องเรียน
ท่านสามารถติ ดต่อ บริษัท เพื่อ ร้องเรียนเกี่ย วกับวิ ธีการที่ บ ริษัท ประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุค คลของท่า นและบริ ษัทจะ
พิจารณาคาขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การร้องเรียนต่อบริษัทนี้ ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อหน่วยงานของ
รัฐที่มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง
บริษัทจะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจะไม่สูญหาย ถูกทาลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนาไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัท โดยพนักงานของบริษัทนั้นได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงาน
ไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รับโทษทางวินัย
8.

หน้าที่ของท่าน

ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความถูก
ต้อง และเป็นปัจจุบัน และท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อท่านเข้าทาสัญญากับบริษัทแล้ว ท่านจะมีหน้าที่ตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท เพื่อให้ท่านสามารถ
ใช้สิทธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย
ท่านมีความจาเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กับ บริษัท เพื่อให้บริษัท
สามารถเข้าทาสัญญากับท่านได้ หากท่ านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้ บริษัทไม่สามารถใช้สิทธิ และปฏิบัติตาม
ภาระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.

การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่าเสมอ ดังนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
10. ช่องทางการติดต่อบริษัท
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ โปรดติดต่อบริษัท ที่
 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สำนักคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ถ.สำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
 DPOAdmin@lhbank.co.th
 Contact Center โทร.1327
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