
นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV Notice 

 
 บริษทั อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“บริษัท”) ใชอุ้ปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ใน
กรเฝ้ำดูแลพ้ืนที่ภำยในและรอบๆ อำคำรสถำนที่ เพ่ือคุม้ครองชีวิต สุขภำพ และทรัพยสิ์น บริษทัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ พนกังำน กรรมกำร ผูรั้บจำ้ง ผูม้ำเยือน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดที่เขำ้มำในพ้ืนที่ที่มี
กำรเฝ้ำดูแลทั้งภำยในอำคำรและบริเวณโดยรอบ ผ่ำนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (เรียกรวมกนัว่ำ "ท่าน") นโยบำย
ควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ให้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรทีบ่ริษทัเก็บรวบรวม ใชเ้ปิดเผยและโอนขอ้มูลซ่ึงท ำให้สำมำรถ
ระบุตวับุคคลได ้("ข้อมูลส่วนบุคคล") ของท่ำน บริษทัฯ อำจแกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีได้
ทุกเมื่อ และจะแจง้ผลกำรแกไ้ขดงักล่ำว หำกสำมำรถกระท ำได ้
 
1. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมภำพน่ิงหรือภำพเคลื่อนไหว[เสียง] และภำพส่ิงของ (เช่น ยำนพำหนะของท่ำน) 
เมื่อท่ำนเขำ้สู่พ้ืนที่ที่มีกำรสอดส่องดูแลภำยในอำคำรและสถำนที่ผ่ำนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ("ข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด") ในบำงกรณีบริษทัอำจจะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
ของท่ำน (เช่น ขอ้มลูกำรจดจ ำใบหนำ้ของท่ำน) ทั้งน้ีก็ต่อเมื่อไดรั้บควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน หรือเมื่อ
กฎหมำยอนุญำตให้กระท ำได ้
 
2. วิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1. บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอน และด ำเนินกำรใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ กำรบนัทึก 
ถือครอง ปรับ เปลี่ยน แกไ้ข ท ำลำย ลบ กูค้ืน รวม ท ำส ำเนำ ส่ง จดัเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพ่ิม
ขอ้มูลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัท่ำน เพื่อ"
วัตถุประสงค์ในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด" ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เพื่อปกป้องสุขภำพและควำมปลอดภยั รวมถงึทรัพยสิ์นของท่ำน 
(ข) เพื่อปกป้องอำคำร สถำนที่ และทรัพยสิ์นจำกควำมเสียหำย ควำมขดัขอ้ง กำรท ำลำย และจำก

อำชญำกรรมอื่น ๆ 
(ค) เพื่อสนบัสนุนหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยในกำรขดัขวำง ป้องกนั และตรวจจบัอำชญำกรรม 

รวมถึงกำรฟ้องร้องเมื่อเกิดอำชญำกรรม 



(ง) เพื่อสนบัสนุนกำรระงบัขอ้พิพำทที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำรทำงวินยัหรือกระบวนกำร
ร้องทุกขใ์ห้มีประสิทธิภำพ 

(จ) เพื่อสนบัสนุนในกำรสอบสวนหรือกระบวนพิจำรณำที่เก่ียวขอ้งกบักำรแจง้เบำะแส 
(ฉ) เพ่ือสนบัสนุนในกำรก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นต่อสู้ในกำรด ำเนินคดีทำงแพ่ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำ 

กดัเฉพำะคดีแรงงำน 
(ช) เพื่อยืนยนัตวับุคคลและเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั 

2.2. บริษทัฯ จะติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในพ้ืนที่ที่ก  ำหนดให้มีกำรสอดส่องดูแล และพ้ืนที่ทีเ่ห็น
ไดง้่ำย  

2.3. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท ำงำนตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั และอำจจะมีกำรบนัทึกเสียง 
2.4. บริษทัฯ จะติดตั้งป้ำยที่จุดทำงเขำ้และทำงออกและในพ้ืนที่ที่มีกำรสอดส่องดูแลโดยกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิดเพื่อให้ท่ำนทรำบว่ำ ในบริเวณนั้นมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
 
3. ฐานทางกฎหมาย 

บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย ประมวลผล โอน และด ำเนินกำรใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เฉพำะ กำรบนัทึกถือครอง ปรับเปลี่ยน แกไ้ข ท ำลำย ลบ กูค้ืน รวม ท ำส ำเนำ ส่ง จดัเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพ่ิม 
กบัขอ้มลูจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัท่ำนโดยไมไ่ดรั้บควำมยินยอม 
ยกเวน้ในกรณีต่อไปน้ี 

(ก) เพื่อรักษาประโยชน์อนัจ าเป็นต่อชีวิต เป็นกำรจ ำเป็นต่อกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต 
ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

(ข) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั
ในกำรปกป้องคุม้ครองสุขภำพและควำมปลอดภยัของท่ำน รวมถึงทรัพยสิ์นของท่ำน อำคำร 
สถำนที่และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และกำรกระท ำกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมวตถัุประสงคใ์นกำร
ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรที่ท่ำนเขำ้ใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคำ้ 
หรือบริกำรของบริษทั เพื่อกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ขอ้มูลพฤตกิรรม หรือขอ้มูลอื่นๆ ของท่ำน 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำและประชำสัมพนัธ์สินคำ้หรือบริกำรของบริษทัฯ โดยบริษทัจะ
พยำยำมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ และของ
บุคคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณีรวมถึงสิทธิเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนของท่ำนในกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดที่เก่ียวขอ้งกบัท่ำน นอกจำกน้ีบริษทัจะใชค้วำมพยำยำมในกำร
หำขั้นตอนวธีิกำรเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสมดุลดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสม 



(ค) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษทัมีหนำ้ที่ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ำกดัเฉพำะ กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน บริษทัฯ เห็นว่ำ
กำรใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นมำตรกำรที่จ ำเป็นที่จะท ำให้บริษทัฯ สำมำรถปฏิบตัิตำมหนำ้ที่
ดงักล่ำวได ้

4. บุคคลที่บริษัทเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
4.1. บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดที่เก่ียวขอ้งกบัท่ำนไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่

เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักลำ่วให้แก่ผูใ้ด บุคคลภำยนอกที่บริษทัคดัเลือกอยำ่งระมดัระวงัทั้งใน
ปัจจุบนั และอนำคต ผูท้ีไ่ดรั้บสิทธิหุ้นส่วนของกิจกำรร่วมคำ้และ/หรือผูใ้ห้บริกำร (ซ่ึงอำจอยูใ่น
ต่ำงประเทศ) เพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดที่ระบุใน
นโยบำยน้ี 

4.2. บุคคลภำยนอกที่บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น ๆ 
ที่เก่ียวกบัท่ำน รวมถึง 
(ก) บริษทัฯ อำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นที่

เก่ียวกบัท่ำน เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย ตำมวตัถุประสงคก์ำรติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดของบริษทัฯ  

(ข) หน่วยงำนรัฐ และ/หรือ หน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลจำก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นที่เก่ียวกบัท่ำนเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือ
เพื่อสนบัสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงำนบงัคบัใช้กฎหมำยในกำรสอบสวนหรือด ำเนินกำร
พิจำรณำในคดีแพ่ง หรืออำญำ 

(ค) ผูใ้ห้บริกำรจำกภำยนอก บริษทัฯ อำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและ
ขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ที่เก่ียวกบัท่ำนให้กบัผูใ้ห้บริกำรจำกภำยนอก เพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่
จ ำเป็นในกำรปกป้องสุขภำพ ควำมปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่ำน 

 
5. มาตรการรักษาความปลอดภยั 

5.1. บริษทัฯ ใชม้ำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม ซ่ึงครอบคลมุถึง
มำตรกำรป้องกนัดำ้นบริหำรจดักำร ดำ้นเทคนิคและทำงกำยภำพในกำรเขำ้ถึงหรือควบคุมกำร
เขำ้ถึงขอ้มลูจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัท่ำนเพื่อธ ำรงไวซ่ึ้ง
ควำมลบั ควำมถูกตอ้งครบถว้น และสภำพควำมพร้อมใชง้ำนของขอ้มลูส่วนบุคคลจำกควำม
เสียหำย  สูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช้ เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือกำรเปิดเผยโดยอุบตัิเหตุ โดยมิชอบ 



หรือโดยปรำศจำกอ ำนำจ ทั้งน้ีเป็นไปตำมที่กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัก ำหนดบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดั
ให้มีมำตรกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรใชง้ำนอุปกรณ์ส ำหรับจดัเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภยัและเหมำะสมกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลโดยบริษทัฯ ไดว้ำงมำตรกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรใชง้ำนอุปกรณ์
ส ำหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยก ำหนด สิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้ำน สิทธิใน
กำรอนุญำตให้ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมำยให้เขำ้ถึงขอ้มลูได ้และหนำ้ทีค่วำมรับผิดชอบของผูใ้ชง้ำน เพื่อ
ป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไมไ่ดรั้บอนุญำต กำรเปิดเผยกำรล่วงรู้หรือกำรลกัลอบท ำ 
ส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกำรลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 
นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัวำงมำตรกำรส ำหรับกำรตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปลี่ยนแปลง 
ลบ หรือถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้ง เหมำะสมกบัวิธีกำรและส่ือที่ใชใ้นกำรเก็บ
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.2. บริษทัฯ จะท ำกำรตรวจสอบและปรับปรุงมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัของบริษทัฯ เป็นคร้ังครำว
ตำมที่จ ำเป็น หรือเมื่อมีกำรพฒันำเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้แน่ใจว่ำมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภยัมีประสิทธิภำพและ เหมำะสมเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดขั้นต ่ำทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ตำมที่
หน่วยงำนรัฐบำลก ำหนด 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในระบบของบริษทัเป็น
ระยะเวลำ 7 วนั ในกำรด ำเนินกำรตำมหนำ้ที่เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ำรติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดที่ระบุ
ในนโยบำยน้ี เมื่อบริษทัฯ ไม่ไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยให้เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดอีกต่อไป บริษทัฯ จะท ำกำรลบขอ้มลูออกจำกระบบและบนัทกึของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำร
ด ำเนินกำรทำงศำลหรือทำงวินยั ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอำจถูกเก็บไวจ้นกว่ำจะ
ส้ินสุดกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวรวมถึงระยะเวลำที่เป็นไปไดใ้นกำรย่ืนอุทธรณ์หลงัจำกนั้นขอ้มลูจะถูกลบหรือเก็บ
ถำวรตำมที่กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัก ำหนด 
 
7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1. หำกท่ำนเช่ือว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกบนัทึกโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของบริษทัฯ ท่ำน
อำจจะมีสิทธิต่อไปน้ีตำมกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 



(ก) สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู ท่ำนมีสิทธิเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำของขอ้มลูจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดที่เก่ียวกบัท่ำน หรือขอให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดที่บริษทัไดม้ำโดยไม่ไดรั้บควำมยินยอม โดยจะตอ้งส่งค ำขอเป็นหนงัสือไปยงั [ฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล] บริษทัจะด ำเนินกำรกบัค ำขอของท่ำนภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่บริษทัไดรั้บ
ค ำขอของท่ำน บริษทัฯ อำจปฏิเสธค ำขอของทำ่นตำมสิทธิทำงกฎหมำยของบริษทั หรือตำม
ค ำส่ังศำลและหำกกำรเขำ้ถึงและค ำขอส ำเนำขอ้มูลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดที่เก่ียวกบัท่ำน
อำจกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของผูอ้ื่น หำกบริษทัฯ ตดัสินว่ำตอ้งปฏิเสธค ำขอของทำ่น 
บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำนทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมเหตุผล และส่งหนังสือดงักล่ำวให้ท่ำน
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

(ข) สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ท่ำนอำจมสิีทธิขอให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลที่
บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเก่ียวกบัท่ำน ที่ไม่สมบูรณไ์มถู่กตอ้งกอ่ให้เกิดควำม
เขำ้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

(ค) สิทธิในกำรคดัคำ้น ท่ำนมีสิทธิคดัคำนกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจำก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดหำกเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคเ์ร่ืองประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของ
บริษทัฯ และ/หรือของบุคคลอื่น บริษทัฯ จะด ำเนินกำรพิจำรณำค ำขอของทำ่นโดยเร็วที่สุด
ทนัทีที่ไดรั้บค ำขอ บริษทัฯ อำจปฏิเสธค ำขอของท่ำนหำกบริษทัฯ สำมำรถพิสูจน์ไดว่้ำมีเหตุ
อนัชอบดว้ยกฎหมำยที่ส ำคญัมำกกว่ำในกำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยดงักล่ำวเป็นไปเพื่อกำร
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ
กำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือปฏิบตัิตำมกฎหมำย หำกบริษทัฯ ตดัสินใจว่ำ 
จะปฏิเสธค ำขอของท่ำน บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำนทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมเหตุผล และ
จะส่งหนงัสือดงักล่ำวให้แก่ทำ่นภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

(ง) สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม ทำ่นมีสิทธิถอนควำมยินยอมที่ท่ำนไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำก
กลอ้งโทรทศ้น์วงจรปิดไดท้กุเมื่อ 

(จ) สิทธิในกำรลบขอ้มูล ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนจำก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดหรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็น
ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถระบุตวับุคคลไดต้ำมขอบเขตที่กฎหมำยอนุญำตให้ท ำได ้เวน้แต่กรณีที่
บริษทัฯ อำจตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตำมที่



กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยกำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพื่อกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำย 

(ฉ) สิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูล ท่ำนอำจมีสิทธิที่จะไดรั้บขอ้มูลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดที่บริษทั
ครอบครองอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทัว่ไปได ้และส่งขอ้มลู
ดงักล่ำวให้กบัผูค้วบคุมขอ้มูลอื่น โดยที่ขอ้มลูนั้นจะตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนไดใ้ห้
ไวแ้ก่บริษทัฯ และ (ข) ขอ้มูลที่บริษทัฯ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยบนฐำนควำมยินยอมของ
ท่ำน 

(ช) สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มูลชัว่ครำว ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ระงบักำรใชข้อ้มูล ส่วน
บุคคลของท่ำนจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นกำรชัว่ครำวในส่วนที่บริษทัฯ ไม่มีสิทธิเก็บ
รักษำไวแ้ลว้ หรือเมื่อท่ำนจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลนั้นในกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยกำร
ปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

(ซ) สิทธิในกำรร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิย่ืนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบับริษทัฯ ให้แก่หน่วยงำนรัฐที่เก่ียวขอ้ง
หำกบริษทัฯ ละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำ ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่บงัคบั 
ใชใ้นประเทศไทยรวมถึงนโยบำยและขอ้บงัคบัอืน่ ๆ 

 
8. การติดต่อบริษัท 

หำกท่ำนมีขอ้กงัวลหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบำยน้ีหรือหำกท่ำนตอ้งกำรใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของทำ่น โปรดติดต่อที่ 
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