คําประกาศเกีย+ วกับความเป็ นส่ วนตัวในการใช้ กล้ องวงจรปิ ด
(CCTV Privacy Notice)
บริ ษ ทั ท๊ อ ป โปรเฟสชั/น แนล แอนด์ ดี เวลลอปเมนต์ จํากัด (ซึ/ งต่ อ ไปในประกาศนีE
เรี ยกว่า “บริ ษทั ” หรื อ “เรา”) กําลังดําเนิ นการใช้กล้องวงจรปิ ด (CCTV) สําหรับการเฝ้าระวัง
สังเกตการณ์ในพืEนที/ภายในและรอบบริ เวณอาคาร/สิ/ งอํานวยความสะดวก/สถานที/ สํานักงาน
(“พืน' ที+”) ของเรา เพื/อการปกป้องชีวติ สุ ขภาพ และทรัพย์สิน ทัEงนีE เราทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนบุคคลของเจ้าหน้าที/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผูร้ ับเหมา ผูม้ าติดต่อ หรื อ บุคคลใด ๆ (ซึ/ ง
ต่อไปนีE จะเรี ยกรวมกันว่า “ท่ าน”) ที/ เข้ามายังพืEนที/ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์ กล้องวงจรปิ ด
ดังกล่าว
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิ ด (“ประกาศ”) ฉบับนีEให้ขอ้ มูลเกี/ยวกับ
การดําเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย ซึ/ งข้อมูลที/ สามารถทําให้สามารถระบุ ตวั ท่านได้
(“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”) รวมทัEงสิ ทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนีE
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนีE
• ความจําเป็ นในการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่าน
หรื อบุคคลอื/น
• ความจํา เป็ นเพื/ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายของเราหรื อ บุ ค คลอื/ น โดย
ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าสิ ทธิ ขE นั พืEนฐานในข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน
• ความจําเป็ นในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที/ เกี/ ยวข้อง ซึ/ งควบคุ มดู แลเกี/ ยวกับความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที/ทาํ งาน และทรัพย์สินของเรา

วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื/อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนีE
1. เพื/อการปกป้องสุ ขภาพและความปลอดภัยส่ วนตัวของท่านซึ/งรวมไปถึงทรัพย์สินของ
ท่าน
2. เพื/อการปกป้ องอาคาร สํานักงาน โรงงาน สิ/ งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินของเรา
จากความเสี ยหาย การขัดขวาง การทําลายซึ/งทรัพย์สินหรื ออาชญากรรมอื/น
3. เพื/อสนับสนุนหน่วยงานที/เกี/ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื/อการยับยัEง
ป้องกัน
สื บค้น และ ดําเนินคดีทางกฎหมาย
4. เพื/อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ/งเกิดขึEนในระหว่างที/มี
กระบวนการทางวินยั หรื อกระบวนการร้องทุกข์
5. เพื/อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรื อ กระบวนการเกี/ยวกับการส่ ง
เรื/ องร้องเรี ยน
6. เพื/อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริ เริ/ มหรื อป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ/ งรวม
ไปถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการดําเนินการทางกฎหมายที/เกี/ยวข้องกับการจ้างงาน
3.
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ+ ราเก็บรวบรวมและใช้
ตามวัตถุ ป ระสงค์ตามที/ ได้แจ้งในข้อ 2. เราทําการติ ดตัEงกล้องวงจรปิ ดในตําแหน่ งที/
มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิ ด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึง
พืEนที/ที/เราเห็นสมควรว่าเป็ นจุดที/ตอ้ งมีการเฝ้าระวัง เพื/อเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
เมื/อท่านเข้ามายังพืEนที/ ดังต่อไปนีE
2.

รายการข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ+ ก็บรวบรวม
•
•
•
•

ภาพนิ&ง
ภาพเคลื&อนไหว
เสี ยง
ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋ า หมวก เครื& องแต่งกาย เป็ นต้น

ทัEงนีE เราจะไม่ทาํ การติดตัEงกล้องวงจรปิ ดในพืEนที/ที/อาจล่วงละเมิดสิ ทธิขE นั พืEนฐานของ
ท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องนํEา ห้องอาบนํEา หรื อสถานที/เพื/อใช้ในการพักผ่อนของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
4.การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดที/เกี/ยวกับท่านไว้เป็ นความลับ และจะไม่ทาํ การ
เปิ ดเผย เว้น แต่ กรณี ที/ เรามี ค วามจําเป็ นเพื/ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ในการเฝ้ าระวัง
สังเกตการณ์ตามที/ได้ระบุในประกาศฉบับนีE เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดแก่ประเภท
ของบุคคลหรื อนิติบุคคล ดังต่อไปนีE
1. หน่วยงานที/มีอาํ นาจหน้าที/ตามที/กฎหมายกําหนด เพื/อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับ
ใช้กฎหมาย หรื อเพื/อการดําเนินการสื บสวน สอบสวน หรื อการดําเนินคดีความต่าง ๆ
2. ผูใ้ ห้บริ การซึ/ งเป็ นบุคคลภายนอก เพื/อความจําเป็ นในการสร้างความมัน/ ใจในเรื/ องการ
ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย สุ ขภาพ รวมทัEงทรัพย์สินของท่านหรื อบุคคล
อื/น
5.สิ ทธิตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ าน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวตั ถุประสงค์เพื/อให้ขอ้ มูลส่ วน
บุ ค คลของท่ า นอยู่ ใ นความควบคุ ม ของท่ า นได้ ม ากขึE น โดยท่ า นสามารถใช้ สิ ทธิ ต าม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื/อบทบัญญัติในส่ วนที/เกี/ยวกับสิ ทธิ ของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ ซึ/งมีรายละเอียดดังต่อไปนีE
5.1 สิ ทธิ ในการเข้าถึง รับสําเนา และขอให้เปิ ดเผยที/มาของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที/
เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณี ที/เรามี สิทธิ ปฏิ เสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรื อ
คําสั/งศาล หรื อกรณี ที/คาํ ขอของท่านจะมีผลกระทบที/อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื/น
5.2 สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที/ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน เพื/อให้มี
ความถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3 สิ ท ธิ ใ นการขอให้ ร ะงับ การใช้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในกรณี หนึ/ งกรณี ใด
ดังต่อไปนีE
5.3.1 เมื/ออยู่ในช่ วงเวลาที/เราทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไข
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั
5.3.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
5.3.3 เมื/ อข้อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านหมดความจําเป็ นในการเก็บรั กษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บ
รักษาข้อมูลนัEนต่อไปเพื/อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
5.3.4 เมื/ออยูใ่ นช่วงเวลาที/เรากําลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมาย
ในการเก็ บ รวบรวม ใช้ ห รื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น หรื อ
ตรวจสอบความจําเป็ นในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วน
บุคคลของท่านเพื/อประโยชน์สาธารณะ อันเนื/ องมาจากการที/ ท่านได้ใช้
สิ ทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
5.4 สิ ทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เว้นแต่
กรณี ที/เราเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่ น เราสามารถ
แสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านมีเหตุอนั
ชอบด้วยกฎหมายยิ/งกว่า หรื อเพื/อการก่อตัEงสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิ
ตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องทางกฎหมาย หรื อเพื/อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจ
ของเรา)

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื/อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิ ดตามที/
ประกาศนีE กาํ หนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลในกล้องวงจรปิ ดที/ เกี/ ยวข้องกับท่าน เป็ น
ระยะเวลา 30 วัน ทัEงนีE เมื/อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทําการ ลบ ทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านต่อไป
7.
การรักษาความมัน+ คงปลอดภัยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เรามีมาตรการในการรักษาความมัน/ คงปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
ทัEงในเชิ งเทคนิ คและการบริ ห ารจัดการ เพื/ อป้ องกันมิ ให้ขอ้ มู ลสู ญ หาย หรื อมี การเข้าถึ ง ลบ
ทําลาย ใช้ เปลี/ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ/ งสอดคล้อง
กับนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นความมัน/ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
ของเรา
นอกจากนีE เราได้กาํ หนดให้มีนโยบายการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลขึE นโดยประกาศให้
ทราบกันโดยทัว/ ทัEงองค์กร พร้ อมแนวทางปฏิ บตั ิ เพื/อให้เกิ ดความมัน/ คงปลอดภัยในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล โดยธํารงไว้ซ/ ึ งความเป็ นความลับ (Confidentiality)
ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยเราได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนีEในระยะเวลาตามที/เหมาะสม
8.
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที/เฉพาะผูท้ ี/มีอาํ นาจหน้าที/เกี/ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของกิ จกรรมการประมวลผลนีE เท่านัEนที/ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านได้ โดยเราจะดําเนินการให้เจ้าหน้าที/ปฏิบตั ิตามประกาศนีEอย่างเคร่ งครัด
6.

การเปลีย+ นแปลงแก้ ไขคําประกาศเกีย+ วกับความเป็ นส่ วนตัว
ในการปรั บ ปรุ งหรื อ เปลี/ ยนแปลงประกาศนีE เราอาจพิ จารณาแก้ไขเปลี/ ยนแปลงตามที/
เห็นสมควร และจะทําการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง บอร์ ดประชาสัมพันธ์ โดยมีวนั ที/ของ
เวอร์ ชนั ล่าสุ ดกํากับอยูต่ อนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื/อรับทราบ
ประกาศฉบับใหม่อย่างสมํ/าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที/ท่านจะเข้ามาในพืEนที/ของเรา
การเข้ามาในพืEนที/ของท่าน ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนีE ทัEงนีE โปรดระงับ
การเข้าพืEนที/ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนีE หากท่านยังคงเข้ามาในพืEนที/
ต่อไปภายหลังจากที/ประกาศนีE มีการแก้ไขและนําขึEนประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่า
ท่านได้รับทราบการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
10. ช่ องทางติดต่ อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี/ยวกับประกาศฉบับนีEได้ที/
เจ้ าหน้ าทีค+ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
บริ ษทั ท๊อป โปรเฟสชัน/ แนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
สถานที/ติดต่อ: 7/77 หมู่ 5 ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
ช่องทางการติดต่อ: โทร 09-1234-5669 , 033-135-009 (วัน จันทร์ - ศุกร์ : เวลา 09.00 น.
– 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
อีเมล์ : hrtoppro@topprobooking.com
9.

