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ประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัการใช้กลอ้งวงจรปิด 
(CCTV Privacy Notice) 

บรษิทั เก้ามงคล กรุ๊ป จ ากดั (“บรษิทัฯ”) ก าลงัด าเนินการใชก้ลอ้งวงจรปิด (CCTV) ส าหรบัการเฝ้าระวงัสงัเกตการณ์
ในพืน้ทีภ่ายในและรอบบรเิวณอาคารสถานที่ (“พืน้ที”่) ของบรษิทั เพื่อการปกป้องชวีติ สุขภาพ และทรพัย์สนิ ทัง้นี้ เราท า
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้หน้าที ่ผูป้ฏบิตังิาน ลูกคา้ ลูกจา้ง ผูร้บัเหมา ผูม้าตดิต่อ หรอื บุคคลใดๆ (ซึง่ต่อไปนี้
จะเรยีกรวมกนัว่า “ท่าน”) ทีเ่ขา้มายงัพืน้ที ่โดยผ่านการใชง้านอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดดงักล่าว 

ประกาศความเป็นส่วนตวัในการใชก้ล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบบันี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช้
หรอืเปิดเผย ซึง่ขอ้มลูทีส่ามารถท าใหส้ามารถระบุตวัท่านได ้(“ขอ้มลูส่วนบุคคล”) รวมทัง้สทิธติ่าง ๆ ของท่าน ดงันี้ 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

เราด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านกฎหมายดงัต่อไปนี้ 
• ความจ าเป็นในการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของท่านหรอืบุคคลอื่น 
• ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรอืบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัไม่

น้อยไปกว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
• ความจ าเป็นในการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ควบคุมดแูลเกีย่วกบัความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม

ในสถานทีท่ างาน และทรพัยส์นิของเรา 

2. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
• เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัส่วนตวัของท่านซึง่รวมไปถงึทรพัยส์นิของท่าน 
• เพื่อการปกป้องอาคาร สิง่อ านวยความสะดวกและทรพัยส์นิของเราจากความเสยีหาย การขดัขวาง การท าลาย

ซึง่ทรพัยส์นิหรอือาชญากรรมอื่น 
• เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อการยบัยัง้ ป้องกนั สบืคน้ และ ด าเนินคดทีาง

กฎหมาย 
• เพื่อการให้ความช่วยเหลอืในกระบวนการระงบัขอ้พพิาทซึ่งเกิดขึน้ในระหว่างที่มกีระบวนการทางวนิัยหรอื

กระบวนการรอ้งทุกข ์
• เพื่อการใหค้วามช่วยเหลอืในกระบวนการสอบสวน หรอื กระบวนการเกีย่วกบัการส่งเรื่องรอ้งเรยีน  
• เพื่อการใหค้วามช่วยเหลอืในกระบวนการรเิริม่หรอืป้องกนัการฟ้องรอ้งทางแพ่ง ซึง่รวมไปถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง

การด าเนินการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเกบ็รวบรวมและใช้ 

ตามวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดแ้จง้ในขอ้ 2. เราท าการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในต าแหน่งทีม่องเหน็ได ้โดยจะจดัวางป้ายเตอืน
ว่ามกีารใชง้านกลอ้งวงจรปิด ณ ทางเขา้และทางออก รวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ราเหน็สมควรว่าเป็นจุดทีต่อ้งมกีารเฝ้าระวงั เพื่อเกบ็
รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเมื่อท่านเขา้มายงัพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 

• ภาพนิ่ง 
• ภาพเคลื่อนไหว 
• เสยีง 
• ภาพทรพัยส์นิของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ เราจะไม่ท าการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในพืน้ทีท่ีอ่าจล่วงละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของท่านจนเกนิสมควร ไดแ้ก่ 
หอ้งพกั หอ้งน ้า หอ้งอาบน ้า หรอืสถานทีเ่พื่อใชใ้นการพกัผ่อนของผูป้ฏบิตังิาน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเกบ็รกัษาขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดทีเ่กีย่วกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ท าการเปิดเผย เวน้แต ่ กรณีทีเ่รามี
ความจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเฝ้าระวงัสงัเกตการณ์ตามทีไ่ดร้ะบุในประกาศฉบบันี้ เราอาจเปิดเผย
ขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรอืนิตบิุคคล ดงัตอ่ไปนี้ 

1. หน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อช่วยเหลอื สนับสนุนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืเพื่อการ
ด าเนินการสบืสวน สอบสวน หรอืการด าเนินคดคีวามต่าง ๆ 

2. ผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจ าเป็นในการสรา้งความมัน่ใจในเรื่องการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อ
ชวีติ ร่างกาย สุขภาพ รวมทัง้ทรพัยส์นิของท่านหรอืบุคคลอื่น  

5. สิทธิตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 

พระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความ
ควบคุมของท่านไดม้ากขึน้ โดยท่านสามารถใชส้ทิธติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบญัญตัิ
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบั ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธใินการเขา้ถงึ รบัส าเนา และขอใหเ้ปิดเผยทีม่าของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีเ่ราเกบ็รวบรวมอยู่ เวน้แต่กรณี
ที่เรามีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสัง่ศาล หรือกรณีที่ค าขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น  

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบนั 
สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ  

3.  สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดงัต่อไปนี้  
3.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาทีเ่ราท าการตรวจสอบตามค ารอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง 

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 
3.2. ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านถูกเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 
3.3. เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเกบ็รกัษาไวต้ามวตัถุประสงค์เราไดแ้จง้ไวใ้นการเกบ็

รวบรวม แต่ท่านประสงคใ์หเ้ราเกบ็รกัษาขอ้มลูนัน้ต่อไปเพื่อประกอบการใชส้ทิธติามกฎหมายของท่าน 
3.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราก าลงัพสิูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอนัชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรอื

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรอืตรวจสอบความจ าเป็นในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อนัเนื่องมาจากการทีท่่านไดใ้ชส้ทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

4. สทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทีเ่ราเหตุในการปฏเิสธ
ค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงใหเ้หน็ว่าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่านมเีหตุอนัชอบด้วยกฎหมายยิง่กว่า หรอืเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏบิตัติาม
หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย หรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกจิของเรา) 

6.  ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัสงัเกตโดยการใชอุ้ปกรณ์กล้องวงจรปิดตามทีป่ระกาศนี้ก าหนด เราจะเกบ็
รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่าน เป็นระยะเวลา 30 วนั นับจากวนัเวลาทีเ่ริม่มกีารเกบ็บนัทกึ ทัง้นี้ 
เมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าวเราจะท าการ ลบ ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อไป 

7.  การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคล 

เรามมีาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ในเชงิเทคนิคและการ
บรหิารจดัการ เพื่อป้องกนัมใิหข้อ้มูลสูญหาย หรอืมกีารเขา้ถงึ ลบ ท าลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
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บุคคลโดยไม่ได้รบัอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information 
Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราได้ก าหนดให้มนีโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกนัโดยทัว่ทัง้องค์กร 
พร้อมแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไวซ้ึ่ง
ความเป็นความลบั (Confidentiality) ความถูกต้องครบถว้น (Integrity) และสภาพพรอ้มใชง้าน (Availability) ของขอ้มูลส่วน
บุคคล โดยเราไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนนโยบายดงักล่าวรวมถงึประกาศนี้ในระยะเวลาตามทีเ่หมาะสม 

8.  ความรบัผิดชอบของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 

เราไดก้ าหนดใหเ้จา้หน้าทีเ่ฉพาะผูท้ีม่อี านาจหน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
กจิกรรมการประมวลผลนี้เท่านัน้ทีจ่ะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้โดยเราจะด าเนินการใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติาม
ประกาศนี้อย่างเคร่งครดั 

9.  การเปล่ียนแปลงแก้ไขค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั 

ในการปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพจิารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามทีเ่หน็สมควร และจะท าการแจง้ให้
ท่านทราบผ่านช่องทางแสดง QR Code อย่างไรกด็ ีเราขอแนะน าใหท้่านโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทราบประกาศฉบบัใหม่อย่าง
สม ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนทีท่่านจะเขา้มาในพืน้ทีข่องเรา 

การเขา้มาในพืน้ทีข่องท่าน ถอืเป็นการรบัทราบตามขอ้ตกลงในประกาศนี้ ทัง้นี้ โปรดระงบัการเขา้พื้นที ่หากท่านไม่
เห็นด้วยกบัขอ้ตกลงในประกาศฉบบันี้ หากท่านยงัคงเขา้มาในพื้นที่ต่อไปภายหลงัจากที่ประกาศนี้มกีารแก้ไขและน าขึน้
ประกาศในช่องทางขา้งตน้แลว้ จะถอืว่าท่านไดร้บัทราบการเปลีย่นแปลงดงักล่าวแลว้ 

10. การติดต่อสอบถาม  
ท่านสามารถตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัประกาศฉบบันี้ไดท้ี ่

ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
บรษิทั เกา้มงคล กรุ๊ป จ ากดั นายกติตศิกัดิ ์ ปราชญ์นาม 
203 / 13 ซอยลาดพรา้ว 15 แยก 1-5 ถนนลาดพรา้ว  
แขวงจอมพล เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

203 / 13 ซอยลาดพรา้ว 15 แยก 1-5 ถนนลาดพรา้ว  
แขวงจอมพล เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร.094-7794646  โทร.094-7794646  
อเีมล : CG@kaomongkolgroup.com อเีมล : CG@kaomongkolgroup.com 
 


