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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัการใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV Notice) 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) ("เรา") ใชอุ้ปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดู

แลพืCนทีEภายในและรอบ ๆ อาคารสถานทีE เพืEอคุม้ครองชวีติ สุขภาพ และทรพัยส์นิ เรา เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ลูกคา้ พนักงาน กรรมการ ผูร้บัจา้ง ลูกจา้ง ผูม้าเยอืน หรอืบุคคลใด ๆ ทั CงหมดทีEเขา้มาในพืCนทีEทีEมกีารเฝ้าดูแล ทั Cงภายใน

อาคาร  และบรเิวณโดยรอบผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (เรยีกรวมกนัวา่ "ท่าน") นโนบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีCใหข้อ้มลู

เกีEยวกบัการทีEเรา เกบ็รวบรวม ใชเ้ปิดเผย และโอนขอ้มลู ซึEงทําใหส้ามารถระบุตวับุคคลได ้("ขอ้มลูส่วนบุคคล") ของท่าน 

เราอาจแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีCไดทุ้กเมืEอ และจะแจง้ใหท้่านทราบเมืEอมกีารแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวั

ฉบบันีCหากสามารถกระทาํได ้

1. ข้อมลูทีUเราเกบ็รวบรวม 

เราเกบ็รวบรวมภาพนิEงหรอืภาพเคลืEอนไหว [เสยีง]และภาพสิEงของ (เชน่ ยานพาหนะของทา่น) เมืEอทา่นเขา้สูพ่ ืCนทีE

ทีEมกีารสอดสอ่งดแูลภายในอาคารและสถานทีEผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ("ขอ้มลูจากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด") ใน

บางกรณี เราอาจจะเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีEละเอยีดอ่อนของท่าน (เช่น ขอ้มูลการจดจด

ใบหน้าของทา่น) ทั CงนีC กต็่อเมืEอไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากทา่น หรอืเมืEอกฎหมายอนุญาตใหก้ระทาํได ้
 

2. วิธีการทีUเราเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

2.1 เราอาจเกบ็รวบรวม ใชเ้ปิดเผย โอน และดาํเนินการใด ๆ รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการบนัทกึถอืครอง ปรบั 

เปลีEยน แกไ้ข ทาํ ลายลบ กูค้นื รวม ทาํ สาํเนา สง่ จดัเกบ็ แยก ปรบัปรุง หรอืเพิEมขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอืEน ๆ ทีEเกีEยวขอ้งกบัท่านเพืEอ "วตัถปุระสงค์ในการติดตั ]งกล้องโทรทศัน์

วงจรปิด" ดงัต่อไปนีC 
(1) เพืEอปกป้องสขุภาพและความปลอดภยั รวมถงึทรพัยส์นิของทา่น 
(2) เพืEอปกป้องอาคาร สถานทีE และทรพัยส์นิจากความเสยีหาย ความขดัขอ้ง การทาํลาย และจาก

อาชญากรรมอืEน ๆ 
(3) เพืEอสนับสนุนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการขดัขวาง ป้องกนั และตรวจจบัอาชญากรรม 

รวมถงึการฟ้องรอ้งเมืEอเกดิอาชญากรรม 
(4) เพืEอสนบัสนุนการระงบัขอ้พพิาททีEเกดิขึCนในระหวา่งกระบวนการทางวนิยัหรอืกระบวนการรอ้ง

ทกุขใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 
(5) เพืEอสนบัสนุนในการสอบสวนหรอืกระบวนพจิารณาทีEเกีEยวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส 
(6) เพืEอสนบัสนุนในการก่อตั Cงสทิธ ิหรอืยกขึCนต่อสูใ้นการดาํเนินคดทีางแพง่ ซึEงรวมถงึแต่ไมจ่าํกดั

เฉพาะคดแีรงงาน และ 
(7) เพืEอยนืยนัตวับุคคลและเพืEอปฏบิตัติามกฎหมายทีEใชบ้งัคบั 

2.2 เราจะตดิตั Cงกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในทีEทีEเหน็ไดง้า่ย พืCนทีEทีEเราจะไม่ตดิตั Cงกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดแ้ก่ [หอ้ง

พนกังาน หอ้งเปลีEยนเสืCอผา้ หอ้งนํCา หอ้งอาบนํCา หรอืพืCนทีEอืEนทีEกาํหนดใหเ้ป็นพืCนทีEพกัผอ่นสาํหรบัพนกังาน] 
2.3 กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทาํงานตลอด 24 ชั Eวโมง ทกุวนั และอาจจะมกีารบนัทกึเสยีง  

2.4 เราจะตดิตั Cงป้ายทีEจุดทางเขา้และทางออก และในพืCนทีEทีEมกีารสอดสอ่งดแูลโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เพืEอให้

ทา่นทราบวา่ ในบรเิวณนั Cนมกีลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
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3. ฐานทางกฎหมาย 

เราจะไม่เกบ็รวบรวม ใชเ้ปิดเผย ประมวลผลโอน และดาํเนินการใด ๆ ซึEงรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการบนัทกึถอื

ครอง ปรบัเปลีEยน แก้ไข ทํา ลายลบ กู้คนื รวม ทํา สํา เนํา ส่ง จดัเก็บ แยกเปลีEยน หรอืเพิEม กบัข้อมูลจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มลูส่วนบุคคลอืEน ๆ ทีEเกีEยวขอ้งกบั ท่านโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม ยกเวน้ในกรณี
ต่อไปนีC 

(1) เพืEอรกัษาประโยชน์อนัจาํเป็นต่อชวีติ เป็นการจาํเป็นต่อการป้องกนั หรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ 
รา่งกายหรอืสขุภาพของบุคคล 

(2) เพืEอประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เป็นการจําเป็นเพืEอประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ

เราในการปกป้องคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยัของทา่น รวมถงึทรพัยส์นิของทา่น อาคาร 

สถานทีEและทรพัยส์นิของเราและกระทําการอืEนใดเพืEอใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคในการตดิตั Cง

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เราจะพยายามสรา้งความสมดลุระหวา่งประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ของเราและของบุคคลภายนอกทีEเกีEยวขอ้งแลว้แต่กรณีรวมถงึสทิธเิสรภีาพขั CนพืCนฐานของท่าน

ในการคุม้ครองขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทีEเกีEยวขอ้งกบัท่านนอกจากนีCเราจะใชค้วาม

พยายามในการหาขั CนตอนวธิกีารเพืEอใหไ้ดม้าซึEงสมดลุดงักลา่วตามความเหมาะสม 

(3) เพืEอปฏบิตัหิน้าทีEตามกฎหมาย เรา มหีน้าทีEในการปฏบิตัติามกฎหมายทีEใชบ้งัคบั ซึEงรวมถงึแต่

ไมจ่าํกดัเฉพาะกฎหมายทีEเกีEยวขอ้งกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มการทาํงาน เราเหน็วา่

การใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นมาตรการทีEจําเป็นทีEจะทํา ใหเ้รา สามารถปฏบิตัติามหน้าทีE

ดงักลา่วได ้
 

4. บคุคลทีUเราเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

4.1 เราจะเก็บขอ้มูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดทีEเกีEยวขอ้งกบัท่านไว้เป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยหรอืโอน

ขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้ด บุคคลภายนอกทีEเรา คดัเลอืกอย่างระมดัระวงัในปัจจุบนั และอนาคตผูท้ีEไดร้บัสทิธิ

หุน้สว่นของกจิการรว่มคา้ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร (ซึEงอาจอยูใ่นต่างประเทศ) เพืEอใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใน
การตดิตั Cงกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทีEระบุในนโยบายนีC 

4.2  บุคคลภายนอกทีEเราอาจเปิดเผยขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มลูสว่นบุคคลอืEน ๆ ทีEเกีEยวกบัท่าน

รวมถงึ 

(1) เราในเครอืขา่ย เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มลูส่วนบุคคล

อืEนทีEเกีEยวกบัทา่นใหแ้ก่เราในเครอืขา่ย เราคูส่ญัญา เพืEอประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา 

ในการทาํตามวตัถุประสงคใ์นการตดิตั Cงกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(2) หน่วยงานรฐั และ/หรอื หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย เราอาจเปิดเผยขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอืEนทีEเกีEยวกบั ท่านเพืEอปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืเพืEอสนับสนุน
หรอืชว่ยเหลอื 

(3) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการสอบสวนหรอืดาํเนินกระบวนพจิารณาในคดแีพง่หรอือาญา 

(4) ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูล

ส่วนบุคคลอืEนทีEเกีEยวกบัท่านให้กบัผู้ให้บรกิารจากภายนอก เพืEอดําเนินการตามขั CนตอนทีE
จาํเป็นในการปกป้องสขุภาพ ความปลอดภยั และทรพัยส์นิของทา่น 
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5. การโอนข้อมลูไปต่างประเทศ 

5.1 เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไปยงั [ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก] 

ทีEอยูน่อกประเทศไทยเพืEอดาํเนินการตามขั CนตอนทีEจาํเป็นในการปกป้องสขุภาพ ความปลอดภยัและทรพัยส์นิ
ของทา่น การเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูดงักล่าวจะกระทาํไดต้่อเมืEอไดร้บัความยนิยอมจากทา่นเทา่นั Cน เวน้แต่จะ

มฐีานทางกฎหมายทีEสําคญัอืEน ๆ (เช่น เพืEอปฏบิตัติามสญัญาระหว่างเรา และบุคคลอืEน เพืEอประโยชน์ของ

ทา่น) ตามทีEกฎหมายทีEใชบ้งัคบักาํหนด 
5.2  ถ้าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางทีEมาตรฐานการ

คุม้ครองขอ้มลูไมเ่พยีงพอตามทีEกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศไทยกาํหนด เราจะดาํเนินการ

ตามขั CนตอนทีEจําเป็นในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีEโอนไปยงับุคคลอืEนในต่างประเทศ เพืEอใหข้อ้มูลนั Cน

ไดร้บัการคุม้ครองในระดบัเดยีวกบัทีEเราคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทีEบงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนั Cน 
 

6. มาตรการรกัษาความปลอดภยั 

6.1 เราใชม้าตรการรกัษาความมั Eนคง ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลทีEเหมาะสม ซึEงครอบคลุมถงึมาตรการป้องกนั 

ดา้นการบรหิารจดัการ มาตรการป้องกนั ดา้นเทคนิคและมาตรการป้องกนัทางกายภาพในการเขา้ถงึ หรอื
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลทีEเกีEยวกบัท่าน เพืEอธํารงไว้ซึEง
ความลบั ความถกูตอ้งครบถว้น และสภาพความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูสว่นบุคคลจากความเสยีหาย การสญู
หายการเขา้ถงึ การใช ้การเปลีEยนแปลง แกไ้ข หรอืการเปิดเผยโดยอุบตัเิหตุโดยมชิอบ หรอืโดยปราศจาก
อาํนาจ ทั CงนีCเป็นไปตามทีEกฎหมายทีEใชบ้งัคบักาํหนด  

เราได้ดําเนินการจดัให้มมีาตรการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สําหรบั

จดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีEปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบุคคล โดยเราไดว้างมาตรการจาํกดัการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล และการใชง้านอุปกรณ์สาํหรบัจดัเกบ็และ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยกําหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ทีEได้รบั
มอบหมายใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูได ้และหน้าทีEความรบัผดิชอบของผูใ้ชง้าน เพืEอป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล
โดยไม่ได้รบัอนุญาต การเปิดเผยการล่วงรู้ หรอืการลกัลอบทํา สําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืการลกัขโมย
อุปกรณ์จดัเกบ็หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล  

นอกจากนีCเรายงัวางมาตรการสาํหรบัการตรวจสอบยอ้นหลงัเกีEยวกบัการเขา้ถงึ เปลีEยนแปลง ลบ หรอื
ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบัวธิกีารและสืEอทีEใชใ้นการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคล 

6.2. เราจะทาํการตรวจสอบและปรบัปรงุมาตรการรกัษาความปลอดภยัของเราเป็นครั Cงคราว ตามทีEจาํเป็น หรอืเมืEอ

มกีารพฒันาเทคโนโลยทีีเีกีEยวขอ้ง เพืEอใหแ้น่ใจวา่มาตรการรกัษาความปลอดภยัมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม และ
เป็นไปตามขอก้าํหนดขั CนตํEาทางกฎหมายตามทีEหน่วยงานรฐับาลทีEเกีEยวขอ้งกาํหนด 

 

7. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล 

7.1 เราจะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในระบบของเราเป็นระยะเวลาทีEจาํเป็นต่อ

การดําเนินการตามหน้าทีEเพืEอใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการตดิตั Cงกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทีEระบุในนโยบายนีC 

เมืEอเราไมไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายใหเ้กบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอกีต่อไป เรา

จะทาํการลบขอ้มลูออกจากระบบและบนัทกึของเรา  
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 อย่างไรก็ตามในกรณีทีEมีการดําเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอาจถูกเกบ็ไวจ้นกว่าจะสิCนสุดการดาํเนินการดงักล่าว รวมถงึระยะเวลาทีEเป็นไปไดใ้น
การยืEนอุทธรณ์หลงัจากนั Cนขอ้มลูจะถกูลบ หรอืเกบ็ถาวรตามทีEกฎหมายทีEใชบ้งัคบักาํหนด 

 
8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

8.1 หากท่านเชืEอว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกบนัทกึโดยกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของเรา ท่านอาจจะมสีทิธิ

ต่อไปนีCตามกฎหมาย และขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายทีEเกีEยวขอ้ง 

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมลู  

ทา่นมสีทิธเิขา้ถงึและขอรบัสาํเนาของขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทีEเกีEยวกบัทา่น หรอืขอใหเ้รา 

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทีEเราไดม้าโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม 

โดยจะตอ้งสง่คาํขอเป็นหนงัสอืไปยงัเจา้หน้าทีEคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเรา เราจะดาํเนินการกบั

คาํขอของทา่นภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีEเราไดร้บัคาํขอของทา่น ทั CงนีC เราอาจปฏเิสธคาํขอของทา่น

ตามสทิธติามกฎหมายของเรา หรอืตามคําสั Eงศาล และหากการเขา้ถงึและคําขอสําเนาขอ้มูลจาก

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทีEเกีEยวกบัทา่นอาจกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ืEน หากเราตดัสนิวา่ตอ้ง

ปฏเิสธคําขอของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเหตุผล และส่งหนังสอื

ดงักลา่วใหท้า่นภายในระยะเวลาทีEกฎหมายกาํหนด 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง 

ทา่นอาจมสีทิธขิอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลทีEเราไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยเกีEยวกบัทา่นทีEไม่

สมบรูณ์ ไมถ่กูตอ้งก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั 

(3) สิทธิในการคดัค้าน  
ทา่นมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หาก

เป็นไปเพืEอวตัถุประสงคเ์รืEองประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา และ/หรอืของบุคคลอืEน เราจะ

ดาํเนินการพจิารณาคาํขอของทา่นโดยเรว็ทีEสดุทนัททีีEไดร้บัคาํขอ เราอาจปฏเิสธคาํขอของทา่น 

หากเราสามารถพสิจูน์ไดว้่ามเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีEสาํคญัมากกว่าในการเกบ็รวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด หรอืการเก็บรวบรวม ใช้หรอื
เปิดเผยดงักล่าวเป็นไปเพืEอการก่อตั Cงสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติาม หรอืการใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึCนต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืปฏบิตัติามกฎหมาย 

หากเราตดัสนิใจว่าจะปฏิเสธคําขอของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อม

เหตุผล และจะสง่หนงัสอืดงักลา่วใหแ้กท่า่นภายในระยะเวลาทีEกฎหมายกาํหนด 

(4) สิทธิในการถอนความยินยอม 

ท่านมสีทิธถิอนความยนิยอมทีEท่านได้ให้ไว้กบัเรา เพืEอวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรอื

เปิดเผยผลขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดท้กุเมืEอ 

(5) สิทธิในการลบข้อมลู  

ท่านมสีทิธขิอใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดหรอืทําใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดเป็นขอ้มูลทีEไม่สามารถระบุตวับุคคลไดต้ามขอบเขตทีE

กฎหมายอนุญาตให้ทําได้ เว้นแต่กรณีทีEเราอาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามทีEกฎหมายกาํหนด เชน่ การก่อตั Cงสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายการปฏบิตัิ
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ตามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึCนต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพืEอ
การปฏบิตัติามกฎหมาย 

(6) สิทธิในการโอนย้ายข้อมลู 

 ท่านอาจมีสิทธิทีEจะได้ร ับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทีEเราครอบครองอยู่ในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกสท์ีEสามารถอ่านหรอืใชง้านโดยทั Eวไปไดแ้ละส่งขอ้มลูดงักล่าวใหก้บัผูค้วบคุมขอ้มลูอืEน 
โดยทีEขอ้มลูนั Cนจะตอ้งเป็น 

    ขอ้มลูสว่นบุคคลทีEทา่นไดใ้หไ้วแ้กเรา และ 

ขอ้มลูทีEเราเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยบนฐานความยนิยอมของทา่น 

(7) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมลูชั Uวคราว  

ท่านมีสิทธิขอให้เราระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดเป็นการ

ชั Eวคราวในสว่นทีEเราไมม่สีทิธเิกบ็รกัษาไวแ้ลว้ หรอืเมืEอทา่นจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูนั Cนในการก่อตั Cงสทิธิ

เรยีกรอ้งตามกฎหมายการปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึCนต่อสู้
สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพืEอการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(8)  สิทธิในการร้องเรียน 

ทา่นมสีทิธยิืEนขอ้รอ้งเรยีนเกีEยวกบัเราใหแ้ก่หน่วยงานรฐัทีEเกีEยวขอ้ง หากเราละเมดิหรอืไมป่ฏบิตัติาม

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีEบงัคบัใชป้ระเทศไทยรวมถงึนโยบายและขอ้บงัคบั
อืEน ๆ 
 

9. การติดต่อเรา 

 หากท่านมคีาํถาม ขอ้สงสยั หรอืมคีวามประสงคท์ีEจะใชส้ทิธขิองท่านทีEเกีEยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของ

ทา่น โปรดตดิต่อเราหรอืเจา้หน้าทีEคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเราทีE 

§ ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 

 

§ เจ้าหน้าทีUคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 

 

 
 
 

นโยบายฉบบันี) ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมตัิโดยที =ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั )งที = D/DFGF เมื =อวนัที = K 

พฤษภาคม DFGF ทั )งนี) ใหม้ผีลตั )งแต่วนัที = 1 มกราคม DFGF เป็นตน้ไป 
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