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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสํ าหรับการใช้ กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
(CCTV Privacy Notice)
บริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ (รวมเรี ยกว่า“บริ ษทั ”) ใช้อุปกรณ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ใน
การเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและรอบๆ อาคารสถานที่ เพื่อคุม้ ครองชีวิต สุ ขภาพ และทรัพย์สิน บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
ของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผูร้ ับจ้าง ลูกจ้าง ผูม้ าเยือน หรื อบุคคลใดๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้ าดูแลภายในอาคารและ
สถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (เรี ยกรวมกันว่า “ท่าน”) นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการที่
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมูลซึ่ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลได้ (“ข้อมูลส่ วนบุคคล”) เกี่ยวกับท่าน และระบุถึง
วิธีการในการจัดการหรื อการใช้ระบบ CCTV ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั อาจทําการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อและจะแจ้ง
ถึงการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านได้ทราบเท่าที่จะดําเนินการได้
1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้ อมูล
1.1 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริ ษทั บันทึกและจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิ ด (CCTV) และกล้องบันทึกภาพสําหรับกิจกรรมต่างๆที่บริ ษทั ติดตั้งไว้บริ เวณอาคาร
และสถานที่ต่างๆ ของบริ ษทั ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุอนั ตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อผูเ้ ข้าใช้อาคาร สถานที่
หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ตลอดจนเป็ นการเก็บเพื่อเป็ นหลักฐานสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม อบรม
สัมมนา
1.2 ฐานในการประมวลผลข้อมูล
บริ ษทั ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ประมวลผล โอน และดําเนินการใดๆ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง
ปรับเปลี่ยนแก้ไข ทําลาย ลบ กูค้ ืน รวม ทําสําเนา ส่ ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรื อเพิ่ม กับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและ
ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้นภายใต้ฐานในกรณี ต่อไปนี้
(1) ฐานจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย (Legitimate Interest): บริ ษทั นําข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปใช้
ในการประมวลผลเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผูใ้ ช้บริ การ และบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในอาคาร
และสถานที่ รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ให้ผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าออกเขตหวงห้าม รวมถึงใช้ใน
การสอบสวนเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารและสถานที่ ตลอดจนเป็ นการเก็บเพื่อเป็ นหลักฐานสําหรับการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา
(2) ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation): บริ ษทั อาจนําข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประ
มวลผลเพื่อการปฏิบตั ิตามกฏหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอาํ นาจตามกฏหมายร้องขอ หรื อใช้เพื่อเป็ นพยาน
หลักฐานกรณี เกิดเหตุอาชญากรรม หรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรื อบริ เวณอาคารและสถานที่ และเพื่อ
บันทึกเป็ นหลักฐานสําหรับกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฏหมายกําหนด
(3) ฐานประโยชน์สาํ คัญต่อชีวิต (Vital Interest): เพื่อรักษาประโยชน์อนั จําเป็ นต่อชีวิต เป็ นการจําเป็ นต่อการ
ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
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2. ข้ อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของท่าน ภาพสิ่ งของ รวมถึงทรัพย์สินของท่าน (เช่น ยานพาหนะ) เมื่อท่านเข้าสู่
พื้นที่ที่มีการสอดส่ องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผา่ นกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด”) ในบาง
กรณี บริ ษทั ฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น การจดจําใบหน้าของท่าน) แต่ก็
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรื อกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
3. วิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
3.1 บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย โอน และดําเนิ นการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน
แก้ไข ทําลาย ลบ กูค้ ืน รวม ทําสําเนา ส่ ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรื อเพิ่ม กับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด” ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปกป้องสุ ขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
(2) เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสี ยหาย ความขัดข้อง การทําลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ
(3) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อ
เกิดอาชญากรรม
(4) เพื่อช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินยั หรื อกระบวนการยุติเรื่ องร้องทุกข์อย่างมีประ
สิ ทธิภาพ
(5) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรื อกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
(6) เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิ ทธิหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้ในการดําเนินการทางกฎหมาย ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
คดีทางแพ่ง และคดีแรงงาน
(7) เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
3.2 บริ ษทั ฯ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดในที่ที่เห็นได้ง่าย พื้นที่ที่บริ ษทั ฯ จะไม่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้แก่ ห้องนํ้า
และลิฟท์
3.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดทํางานตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน และจะไม่มีการบันทึกเสี ยง
3.4 บริ ษทั ฯ จะติดตั้งป้ายแจ้ง “สถานที่น้ ีติดตั้งกล้องวงจรปิ ด เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย” ที่จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่
มีการสอดส่ องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เพื่อให้ทา่ นทราบว่าในบริ เวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
4. บุคคลที่บริษัทฯ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
4.1 บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวข้องกับท่านไว้เป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ ผูใ้ ด ยกเว้น บริ ษ ัทในเครื อ บุคคลภายนอกที่บ ริ ษ ัทฯ คัด เลื อกอย่างระมัด ระวังทั้งในปั จจุ บนั และอนาคต ผูท้ ี่ไ ด้รับสิ ท ธิ
หุ ้น ส่ ว นของกิ จ การร่ ว มค้า และ/หรื อผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร ซึ่ งอาจอยู่ใ นต่ างประเทศเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ ใ นการติ ด ตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ระบุในนโยบายนี้
4.2 บุคคลภายนอกที่บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึง
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(1) บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับ
ท่านให้แ ก่บริ ษทั ในเครื อ เพื่อ ประโยชน์ โดยชอบด้ว ยกฎหมายของบริ ษ ัทฯ และของบริ ษ ัทฯ ในเครื อในการทําตาม
วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(2) หน่วยงานรัฐและ/หรื อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูล
ส่ วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเพื่อสนับสนุ นหรื อช่วยเหลือหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายใน
การสอบสวนหรื อดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรื ออาญา
(3) ผูใ้ ห้บริ การจากภายนอก บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นที่
เกี่ยวกับท่านเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่จาํ เป็ นในการปกป้องสุ ขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน
5. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ
5.1 บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดไปยังบริ ษทั ในเครื อ และผูใ้ ห้บริ การจาก
ภายนอก ที่อยูน่ อกประเทศไทย เพื่อดําเนิ นการตามขั้นตอนที่จาํ เป็ นในการปกป้องสุ ขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน
การเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายที่สําคัญ
อื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกําหนด
5.2 ถ้าข้อมูล ส่ วนบุค คลของท่านจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ดถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล ไม่
เพียงพอตามที่ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของประเทศไทยกําหนด บริ ษทั ฯ จะดําเนิ น การตามขั้น ตอนที่ จาํ เป็ นในการ
คุม้ ครองข้อ มูลส่ วนบุคคลที่ โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่ อให้ขอ้ มูลนั้นได้รับการคุม้ ครองในระดับเดียวกับที่บริ ษทั ฯ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่บงั คับใช้อยูใ่ น
ขณะนั้น
6. มาตรการรักษาความปลอดภัยสํ าหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1. บริ ษทั ฯ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงองค์กร เชิงเทคนิ ค และเชิงบริ หารจัดการตามสมควรในการคุม้ ครองข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากความเสี ยหาย การสู ญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรื อ
การเปิ ดเผยโดยอุบตั ิเหตุ โดยมิชอบ หรื อโดยปราศจากอํานาจ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกําหนด
6.2. บริ ษทั ฯ จะทําการตรวจสอบและปรั บปรุ งมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริ ษทั ฯ เป็ นครั้งคราวตามที่จาํ เป็ นหรื อเมื่อมีการ
พัฒ นาเทคโนโลยีที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่า มาตรการรั ก ษาความปลอดภัยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม และเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดขั้นตํ่าทางกฎหมาย ตามที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกําหนด
7.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุ คคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรั กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดในระบบของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลาที่จาํ เป็ นต่อการ
ดําเนิ นการตามหน้าที่เพื่ อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ระบุในนโยบายนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับ
อนุ ญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดอีกต่อไป บริ ษทั ฯ จะทําการลบข้อมูลออกจาก
ระบบและบัน ทึ กของบริ ษ ัทฯ อย่างไรก็ต าม ในกรณี ที่ มีการดําเนิ น การทางศาลหรื อทางวินัย ข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของท่ านจาก
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กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้ นสุ ด การดําเนิ น การดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็ นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์
หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรื อเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกําหนด
8. สิ ทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
หากท่ า นเชื่ อ ว่าข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลของท่ า นถูก บัน ทึ ก โดยกล้องโทรทัศ น์ ว งจรปิ ดของบริ ษ ัทฯ ท่ านอาจจะมีสิ ท ธิ ต่อ ไปนี้ ตาม
กฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิ เข้าถึงและขอรั บสําเนาของข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวกับท่าน หรื อขอให้
บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่บริ ษทั ฯ ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยจะต้องส่ งคํา
ขอเป็ นหนังสื อไปยัง หน่ วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด บริ ษทั ฯ จะดําเนินการกับคําขอของท่านภายใน 30
วันนับจากวันที่บริ ษทั ฯ ได้รับคําขอของท่าน บริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธคําขอของท่านตามสิ ทธิตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อตามคําสั่ง
ศาล และหากการเข้าถึงและคําขอสําเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวกับท่านอาจกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของผูอ้ ื่น
หากบริ ษทั ฯ ตัดสิ นว่าต้องปฏิเสธคําขอของท่าน บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรพร้อมเหตุผล และส่ งหนังสื อ
ดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
8.2 สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั
8.3 สิ ท ธิ ในการคัดค้าน ท่านมีสิท ธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อ มูลส่ ว นบุค คลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดหาก
เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์เรื่ องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ และ/หรื อของบุคคลอื่น บริ ษทั ฯ จะดําเนินการพิจารณา
คําขอของท่านโดยเร็ วที่สุดทันทีที่ได้รับคําขอ บริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธคําขอของท่านหาก บริ ษทั ฯ สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอนั ชอบ
ด้วยกฎหมายที่สําคัญมากกว่าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด หรื อการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ การก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตาม
กฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หากบริ ษทั ฯ ตัดสิ นใจว่าจะปฏิเสธคําขอของ
ท่าน บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรพร้ อมเหตุผล และจะส่ งหนังสื อดังกล่าวให้แก่ ท่านภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด
8.4 สิ ทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้ทุกเมื่อ
8.5 สิ ทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดหรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทาํ ได้ เว้นแต่
กรณี ที่บริ ษทั ฯ อาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดตามที่กฎหมายกําหนด เช่น การก่อตั้ง
สิ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย
หรื อเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
8.6 สิ ทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิ ที่จะได้รับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่บริ ษทั ฯ ครอบครองอยู่ ในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ และส่ งข้อมูลดังกล่าวให้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลอื่น โดยที่ขอ้ มูลนั้นจะต้องเป็ น
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(ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริ ษทั ฯ และ (ข) ข้อมูลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยบนฐานความยินยอมของ
ท่าน
8.7 สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลชัว่ คราว ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดเป็ นการชัว่ คราวในส่ วนที่บ ริ ษ ัทฯ ไม่มีสิท ธิ เก็บรั กษาไว้แล้ว หรื อเมื่อท่ านจําเป็ นต้อ งใช้ขอ้ มูลนั้น ในการก่อตั้งสิ ท ธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อ
เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
8.8 สิ ทธิ ในการร้ องเรี ยน ท่านมีสิทธิ ยื่นข้อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ให้แก่หน่ วยงานรั ฐที่เกี่ยวข้องหากบริ ษทั ฯ ละเมิดหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ งั คับใช้ในประเทศไทย รวมถึงนโยบายและข้อบังคับอื่นๆ
9. การติดต่ อบริษัท
หากท่านมีขอ้ กังวลหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรื อหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด สามารถติดต่อบริ ษทั ฯ ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
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