ประกาศความเป็ นส่วนตัวสาหรับกล้องวงจรปิ ด
บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัทฯ”) ให้ความสาคัญกับความเป็ นส่วนตัวและมุ่งมันที
่ ่จ ะ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(“พ.ร.บ.ฯ”) บริษทั ฯ จึงได้จดั ทาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ขน้ึ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกีย่ วกับการ
เก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุ ผลที่เหมาะสมในการ
ดาเนินการ และ/หรือ ทีก่ ฎหมายกาหนดให้กระทาการได้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลภายนอก
ด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้




เพื่อการตรวจสอบ ดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคล พนักงาน และทรัพย์สนิ
ของบริษทั ฯ เช่น การบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิ ด
เพื่อใช้ในการสอบสวนการกระทาความผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับตาแหน่ งหน้าทีแ่ ละการจ้างงาน หรือภายใน
พืน้ ทีข่ องบริษทั
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่ วยงาน
กากับดูแลหรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐกาหนด ทัง้ นี้
รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่

2. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.1

ประเภทของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่บ ริษัท ฯ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผย (รวมเรีย กว่ า “การ
ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีดงั ต่อไปนี้


2.2

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่ถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ที่ติดตัง้ อยู่ภายในพื้นที่ของ
บริษทั ฯ

วิธกี ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล




ในการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น ท่ า นจะได้ร ับ การแจ้ง ถึง รายละเอีย ดต่ า งๆ
วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามทีร่ ะบุในประกาศฯ
ฉบับนี้
ในกรณี ท่ีบ ริษัท ฯ เก็บ รวบรวมข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของท่ า นไว้ก่ อ นวัน ที่ก ฎหมายว่ า ด้ว ยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมทีบ่ ริษทั ฯ
ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
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3. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1. บริษทั ฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพือ่
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ ทีจ่ ะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามทีก่ ฎหมายอนุ ญาต โดยจะคานึงถึง
ประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของท่านไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้รบั
4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษทั ฯได้ เก็บรวบรวมมา แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็ น
การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์และความจาเป็ นในการสอบสวนการกระทาความผิดเกีย่ วกับหน้าทีห่ รือกฎหมายที่เกิดขึน้ ใน
พืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค คลของท่า นไว้ต ราบเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ใ นการ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
5.1
5.2

กรณีทเ่ี ป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมโดยกล้อง CCTV ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีท่ วไปของบริ
ั่
ษทั ฯ บริษทั ฯ
จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้เก็บรวบรวม
กรณีท่เี ป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมโดยกล้อง CCTV ที่อยู่ในพืน้ ทีส่ ่วนการผลิตของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีไ่ ด้เก็บรวบรวม

ภายหลังจากทีร่ ะยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสิน้ สุดลง บริษทั ฯ จะทาลาย ลบ หรือทาให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นทางกฎหมาย หรือ
เหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานานกว่านัน้
6. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมีสทิ ธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตเิ อาไว้ในกฎหมายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษทั ฯ เคารพสิทธิของท่าน และจะดาเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านอย่างทันท่วงที
ท่านมีสทิ ธิดาเนินการเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
6.1

สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยิ นยอม: ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย
อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะถอนความยินยอมทีใ่ ห้บริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่ อไปหาก
บริษทั ฯ สามารถใช้ฐานตามกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
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6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่
อยู่ในความครอบครองของบริษทั ฯ จากทางบริษทั ฯ
สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษทั แก้ไข หรือเพิม่ เติมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และสมบูรณ์
สิ ทธิ ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิรอ้ งขอให้บริษทั ฯ ดาเนินการ ลบ ทาลาย หรือ
ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณีทไ่ี ม่มเี หตุผลอันสมควรให้บริษทั ฯ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิ ธิในการขอให้บริษทั ฯ ลบข้อมูล
ส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะพิจารณาแต่ละคา
ขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน
สิ ท ธิ ใ นการคัด ค้ า น: ท่ า นมีสิท ธิค ัด ค้า นการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นที่บ ริษั ท ฯ
ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิคดั ค้านการ
ประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของท่ า น หากบริษัท ฯ ประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของท่ า นเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลกั ษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล
(Profiling)
สิ ทธิ ในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการชัวคราว
่
เมื่อท่านต้องการให้บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ า นให้ ถู ก ต้ อ ง หรือ เมื่อ ท่ า นร้ อ งขอให้ บ ริษั ท ฯ พิสู จ น์ เ หตุ ผ ล หรือ ฐานทางกฎหมายในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิ ทธิ ในการขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษทั ส่ง หรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านทีส่ ามารถใช้งานโดยทัวไปได้
่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น สิทธิดงั กล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านส่งมอบให้แก่บริษทั ฯ และ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทาโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีท่ี
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รบั การประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพั น
ภายใต้สญ
ั ญาได้
สิ ทธิ ในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสทิ ธิย่นื ข้อร้องเรียนต่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ที ่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษทั ฯ
หรือผู้ให้บริการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอื่ น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว

ท่านอาจใช้สทิ ธิขา้ งตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษทั ฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 8 ด้านล่าง
บริษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรอง
สิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ เพื่อใช้สทิ ธิอ่นื ใด) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการความปลอดภัยทีจ่ ะทา
ให้ท่านมันใจได้
่
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลที่ไม่มสี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
บริษทั ฯ จะตอบกลับคาขอทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายภายใน 14 วัน ในบางกรณี บริษทั ฯ อาจใช้เวลามากกว่า 14
วัน หากคาขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคาขอเข้ามาเป็ นจานวนมากกว่าหนึ่งคาขอ
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิและดุ
์ ลยพินิจในการพิจารณาตามคาขอของท่านตามความเหมาะสมตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของนโยบายความเป็ นส่วนตัว และพ.ร.บ.ฯ รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ในกรณีท่อี าจเกิดข้อจากัดในการ
ขอใช้สทิ ธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯ จะทาการชีแ้ จงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามคา
ร้องขอใช้สทิ ธิของท่านได้
7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นอย่างยิง่ บริษทั ฯ จะตรวจสอบและ
ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทัง้ ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านอยู่เสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญ
ู หาย ถูกทาลายโดยไม่ตงั ้ ใจ ถูกเปิ ดเผยหรือ
ถูกนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ วัตถุประสงค์ หรือ ถูกเข้าถึงโดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่มอี านาจเข้าถึง
8. การจัดการกับเรือ่ งร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่านสามารถติดต่อบริษทั ฯ เพื่อร้องเรียนเกีย่ วกับวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
สอบถามข้อสงสัยได้ทช่ี ่องทาง ดังต่อไปนี้




ติดต่อที่ : บริษทั แคททาเลอร์(ประเทศไทย)จากัด
อีเมล : ctchr@cataler.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 033-103-770-97

9. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่วนตัว
บริษทั ฯ จะทบทวนประกาศความเป็ นส่วนตัว ฉบับนี้อย่างสม่าเสมอ และอาจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โดยท่านสามารถดูการแก้ไขเปลีย่ นแปลงครัง้ ล่าสุด ได้จากวันทีด่ า้ นล่างของประกาศความเป็ น
ส่วนตัวผ่านทาง อีเมล ctchr@cataler.co.th ของบริษทั ฯ
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