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ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบักล้องวงจรปิด 
 

บรษิัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคญักบัความเป็นส่วนตวัและมุ่งมัน่ที่จะ
คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ขึน้ เพื่อแจง้ใหท้่านทราบถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัการ
เกบ็ รวบรวม การใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 
 
1. วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการ

ด าเนินการ และ/หรอื ทีก่ฎหมายก าหนดใหก้ระท าการได ้ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคลภายนอก
ดว้ย โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั ดงัต่อไปนี้  

 
 เพื่อการตรวจสอบ ดแูลความสงบเรยีบรอ้ยและรกัษาความปลอดภยัของบุคคล พนกังาน และทรพัยส์นิ

ของบรษิทัฯ เช่น การบนัทกึภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด 
 เพื่อใชใ้นการสอบสวนการกระท าความผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัต าแหน่งหน้าทีแ่ละการจา้งงาน หรอืภายใน

พืน้ทีข่องบรษิทั 
 เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย การสบืสวนสอบสวนของเจ้าพนักงาน หรอืหน่วยงาน

ก ากบัดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ข้อบงัคบั หรือข้อผูกพนัที่กฎหมายหรือภาครฐัก าหนด ทัง้นี้ 
รวมถงึหน่วยงานของรฐัหรอืรฐับาลต่างประเทศทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลอาศยัอยู่ 

 
2. การเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 
2.1 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า  “การ

ประมวลผล”) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่ถูกบนัทกึโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตัง้อยู่ภายในพื้นที่ของ

บรษิทัฯ  
 

2.2 วธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
 
 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ 

วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ตามทีร่ะบุในประกาศฯ 
ฉบบันี้  

 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบั 
บรษิัทฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดมิทีบ่รษิทัฯ 
ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล 
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3. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ในการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ 1. บรษิทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวเพือ่
ประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ ทีจ่ะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามทีก่ฎหมายอนุญาต โดยจะค านึงถงึ
ประโยชน์และสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของท่านไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่บรษิทัฯได้เกบ็รวบรวมมา แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็น

การเปิดเผยเพื่อประโยชน์และความจ าเป็นในการสอบสวนการกระท าความผดิเกีย่วกบัหน้าทีห่รอืกฎหมายที่เกดิขึน้ใน
พืน้ทีข่องบรษิทัฯ 

 
5. การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 

 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จ าเป็น  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการ

ประมวลผลขอ้มลูดงักล่าว  
 
5.1 กรณีทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมโดยกลอ้ง CCTV ทีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ ัว่ไปของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ 

จะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดเ้กบ็รวบรวม 
5.2 กรณีที่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมโดยกล้อง CCTV ที่อยู่ในพืน้ทีส่่วนการผลติของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัทีไ่ดเ้กบ็รวบรวม  
 
ภายหลงัจากทีร่ะยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลสิน้สุดลง บรษิทัฯ จะท าลาย ลบ หรอืท าใหข้อ้มูล

ส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวัเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทางกฎหมาย หรอื
เหตุผลทางเทคนิครองรบั บรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวน้านกว่าระยะเวลานานกว่านัน้  

 
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 

 
ภายใตส้ถานการณ์บางประการ ท่านมสีทิธใินขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตามทีไ่ดบ้ญัญตัเิอาไวใ้นกฎหมายการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยบรษิทัฯ เคารพสทิธขิองท่าน และจะด าเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืกฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูของท่านอย่างทนัท่วงท ี

 
ท่านมสีทิธดิ าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านดงัต่อไปนี้ 
 
6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดย

อาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธทิีจ่ะถอนความยนิยอมทีใ่หบ้รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทัง้นี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหาก
บรษิทัฯ สามารถใชฐ้านตามกฎหมายอื่นในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
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6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึง่
อยู่ในความครอบครองของบรษิทัฯ จากทางบรษิทัฯ 

6.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอใหบ้รษิทัแก้ไข หรอืเพิม่เตมิขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบรูณ์  

6.4 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธริอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการ ลบ ท าลาย หรอื
ท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลนัน้ไม่สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีทีไ่ม่มเีหตุผลอนัสมควรใหบ้รษิทัฯ 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใชส้ทิธใินการขอใหบ้รษิทัฯ ลบขอ้มูล
ส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกบัสทิธใินการคดัคา้นในขอ้ถดัไป อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะพจิารณาแต่ละค า
ขอดว้ยความระมดัระวงัตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่าน 

6.5 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ 
ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ นอกจากนี้ ท่านยงัมสีทิธคิดัคา้นการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
วตัถุประสงคท์างการตลาด การบนัทกึและวเิคราะหล์กัษณะทางจติวทิยาและพฤตกิรรมของบุคคล 
(Profiling) 

6.6 สิทธิในการขอให้มีการระงบัการประมวลผล: ท่านมีสทิธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชัว่คราว เมื่อท่านต้องการใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

6.7 สิทธิในการขอให้ส่งหรอืโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหบ้รษิทัส่ง หรอืโอนขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านทีส่ามารถใชง้านโดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลสว่น
บุคคลอื่น สทิธดิงักล่าวนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่านสง่มอบใหแ้ก่บรษิทัฯ และ
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวได้กระท าโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรอืในกรณีที่
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจ าเป็นต้องไดร้บัการประมวลผลเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพัน
ภายใตส้ญัญาได ้ 

6.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมสีทิธยิื่นขอ้รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึ
คณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเหน็ว่า บรษิัทฯ หรอืพนักงานของบรษิทัฯ 
หรอืผู้ให้บรกิารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามพ.ร.บ.ฯ หรอืประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศยัอ านาจตาม
พ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 
 

ท่านอาจใชส้ทิธขิา้งตนของท่านไดต้ลอดเวลา โดยตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางการตดิต่อตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 8 ดา้นล่าง 

บรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นต้องขอขอ้มูลบางประการจากท่านเพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนของท่านและรบัรอง
สทิธขิองท่านในการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล (หรอืเพื่อใชส้ทิธอิื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภยัทีจ่ะท า
ใหท้่านมัน่ใจไดว้่าขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว  

 
บรษิทัฯ จะตอบกลบัค าขอทีถู่กตอ้งตามกฎหมายภายใน 14 วนั ในบางกรณี บรษิทัฯ อาจใชเ้วลามากกว่า 14 

วนั หากค าขอของท่านมคีวามซบัซอ้น หรอืท่านยื่นค าขอเขา้มาเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งค าขอ  
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บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิแ์ละดุลยพนิิจในการพจิารณาตามค าขอของท่านตามความเหมาะสมตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตวั และพ.ร.บ.ฯ รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่อาจเกดิขอ้จ ากดัในการ
ขอใชส้ทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล บรษิทัฯ จะท าการชีแ้จงใหท้่านทราบหากไม่สามารถปฏบิตัติามค า
รอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านได ้

 
7. ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นเป็นอย่างยิง่ บรษิทัฯ จะตรวจสอบและ

ใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัขององคก์ร ทัง้ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมในการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บุคคลของท่านอยู่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญูหาย ถูกท าลายโดยไม่ตัง้ใจ ถูกเปิดเผยหรอื
ถูกน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิวตัถุประสงค ์หรอื ถูกเขา้ถงึโดยบุคคลอื่นทีไ่ม่มอี านาจเขา้ถงึ 

 
8. การจดัการกบัเรือ่งรอ้งเรียน หรอืข้อสงสยั 

 
ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ เพื่อรอ้งเรยีนเกีย่วกบัวธิกีารทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรอื

สอบถามขอ้สงสยัไดท้ีช่่องทาง ดงัต่อไปนี้  
 
 ตดิต่อที ่: บรษิทัแคททาเลอร(์ประเทศไทย)จ ากดั 
 อเีมล : ctchr@cataler.co.th  
 หมายเลขโทรศพัท ์:  033-103-770-97 

 
 

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 
 
บรษิทัฯ จะทบทวนประกาศความเป็นสว่นตวั ฉบบันี้อย่างสม ่าเสมอ และอาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงประกาศ

ความเป็นสว่นตวัฉบบันี้ โดยท่านสามารถดกูารแกไ้ขเปลีย่นแปลงครัง้ล่าสดุ ไดจ้ากวนัทีด่า้นล่างของประกาศความเป็น
สว่นตวัผ่านทาง อเีมล ctchr@cataler.co.th  ของบรษิทัฯ  
 


