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ประกาศนโยบายเกียวกับกล้องวงจรปิ ด
บริ ษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง (ไทยแลนด์) จํากัด (“บริษัท” “เรา” หรื อ “ต่ อเรา”) เป็ นผูใ้ ช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิ ด (CCTV) ใน
การสังเกตการณ์พืนทีภายในและรอบๆ อาคารและสถานประกอบการ เพือปกป้องชี วิต สุ ขภาพ และทรัพย์สินของบริ ษทั
บริ ษ ทั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานทังหมด กรรมการ ผูร้ ับ เหมา คนงาน ผูม้ าติ ด ต่อ หรื อบุ คคลใดๆ ที เข้าสู่ พืนที
สังเกตการณ์ท งด้
ั านในและด้านนอกอาคารและสถานประกอบการของบริ ษทั ซึ งมี การติ ดตัง CCTV (ต่อไปเรี ยกรวมว่า
“คุณ” หรื อ “ของคุณ”) ประกาศนโยบายฯ ฉบับนี มีขอ้ มูลเรื องการเก็บ ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมูลทีสามารถระบุตวั ตนของ
ส่ วนบุคคล (“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”) ของคุณ บริ ษทั อาจปรับปรุ งนโยบายฉบับนี เป็ นครังคราว และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการ
ปรับปรุ งนัน (ในกรณีทีสามารถทําได้)

1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบริษทั จัดเก็บ
บริ ษทั จัดเก็บภาพและภาพเคลือนไหวของคุณ และทรัพย์สินของคุณ (เช่น พาหนะ) เมือเข้าสู่พนที
ื สังเกตการณ์ใน
อาคารและสถานประกอบการของบริ ษทั ซึงมีการติดตัง CCTV (“ข้ อมูล CCTV”)

2.

บริษทั ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่างไร

2.1

บริ ษ ัท อาจจัด เก็ บ ใช้ เปิ ดเผย โอน หรื อ ดําเนิ น กิ จ กรรมซึ งรวมถึ ง แต่ ไม่ จ ํากัด เพี ย งการบัน ทึ ก การถื อ การ
ครอบครอง การปรับใช้ การปรับเปลียน การแก้ไข การทําลาย การลบทิง การกูค้ ืน การรวม การทําซํา การถ่ายทอด
การเก็บรักษา การคัดลอกหรื อตัดทอน การปรับปรุ ง หรื อการเพิมเติม ต่อข้อมูล CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลอืนๆ
ทีเกียวข้องกับคุณ สําหรับ “วัตถุประสงค์ ของการใช้ CCTV” ดังต่อไปนี
(ก)

เพือปกป้องสุ ขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมทังทรัพย์สินของคุณ

(ข)

เพือปกป้องอาคาร สถานประกอบการ และทรัพย์สินจากความเสี ยหาย การรบกวน การทําลายทรัพย์สิน
และอาชญากรรมอืนๆ

(ค)

เพือสนับสนุ นหน่วยงานทีมีหน้าทีบังคับใช้กฎหมาย ในการยับยัง การป้ องกัน การตรวจสอบ และการ
ดําเนินคดีอาชญากรรม

(ง)

เพือสนับสนุนการแก้ปัญหาข้อพิพาททีเกิดจากการประพฤติผิดทางวินยั หรื อกระบวนการร้องทุกข์

(จ)

เพือสนับสนุนการสอบสวน หรื อขันตอนทีเกียวข้องกับการแจ้งข้อร้องเรี ยน (whistleblowing complaint)
และ

(ฉ)

เพือสนับสนุนการฟ้องร้อง หรื อการแก้ต่างคดีทางแพ่ง ซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงขันตอนการว่าจ้าง
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2.2

บริ ษ ทั จะติด ตังอุป กรณ์ CCTV ในที ที มองเห็น ได้ชัด เจน แต่ไม่ร วมถึ งห้ องนํา หรื อพืนที อืนๆ ทีถื อ เป็ นพืนที
พักผ่อนของพนักงาน หรื อพืนทีทีอยู่นอกบริ ษทั

2.3

อุปกรณ์ CCTV ของบริ ษทั จะถูกเปิ ดใช้งาน 24 ชัวโมงต่อวัน และ 365 วันต่อปี โดยไม่มีการบันทึกเสี ยง

2.4

บริ ษทั จะติดตังป้ายเตือนคุณถึงการใช้งานอุปกรณ์ CCTV ในพืนทีทีมีอุปกรณ์ ติดตังอยู่ ทังบริ เวณทางเข้า และ
ทางออก รวมทังบริ เวณหลักๆ ทีถูกสังเกตการณ์

3.

หลักกฎหมาย
บริ ษทั จะไม่จดั เก็บ ใช้ เปิ ดเผย ประมวลผล โอน หรื อดําเนินกิจกรรมซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการบันทึก การถือ
การครอบครอง การปรั บ ใช้ การปรับ เปลี ยน การแก้ไ ข การทํา ลาย การลบทิ ง การกู ้คื น การรวม การทําซํา
การถ่ายทอด การเก็บรักษา การคัดลอกหรื อตัดทอน การปรับปรุ ง หรื อการเพิมเติม ต่อข้อมูล CCTV และข้อมูล
ส่วนบุคคลอืนๆ ทีเกียวข้องกับคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(ก)

เพือช่ วยชีวิต บริ ษทั มีความจําเป็ นต้องปกป้องหรื อหยุดยังอันตรายทีเกิดต่อชีวิตร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของ
บุคคล

(ข)

เพือสิ ทธิโดยชอบด้ วยกฎหมาย บริ ษทั มีสิทธิตามกฎหมายทีจะปกป้องสุ ขภาพหรื อความปลอดภัย ของ
บุค คลรวมถึ ง ทรัพย์สิน ของคุณ อาคารและสถานประกอบการของบริ ษทั ทรัพ ย์สิน และการดําเนิ น
กิจกรรมใดๆ เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ CCTV บริ ษทั ยืนยันจะดําเนินการโดยตังอยู่บน
ความสมดุ ลระหว่างผลประโยชน์โ ดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษ ทั และผลประโยชน์ โดยชอบด้วย
กฎหมายของบุคคลทีเกียวข้อง ตามแต่กรณี รวมทังพิจารณาถึงสิ ทธิ พนฐานและอิ
ื
สรภาพของคุณในส่ วน
ทีเกียวข้องกับข้อมูล CCTV ของคุณ นอกจากนี บริ ษทั ยังมุ่งมันในการกําหนดขันตอนทีจําเป็ นเพือหาจุด
สมดุลในการใช้สิทธินีอย่างเหมาะสมด้วย

(ค)

เพือปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมาย บริ ษทั มีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
กฎหมายทีเกียวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานทีทํางาน บริ ษทั พิจารณาการใช้งาน CCTV
ตามความจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานในการปฏิบตั ิหน้าทีเหล่านี

4.

บริษทั เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณให้ ใครบ้ าง

4.1

บริ ษทั จะเก็บข้อมูล CCTV ของคุณเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลใด นอกจาก
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อ และบุคคลภายนอกทีได้ผา่ นการพิจารณาอย่างระมัดระวังทังในปัจจุบนั และอนาคต
ผูร้ ั บ ใบอนุ ญาต คู่ค ้าร่ วมทุน และ/หรื อผูใ้ ห้บ ริ การต่างๆ ซึ งอาจตังอยู่ในต่างประเทศ ทังนี เพือให้เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้ CCTV ซึงระบุไว้ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี

4.2

บุคคลภายนอกทีบริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูล CCTV และข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ ได้แก่
(ก)

บริษทั ในเครือ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูล CCTV หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลอืนๆ ของคุณให้บริ ษทั ในเครื อ ซึ ง
เป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมายของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ CCTV
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(ข)

รั ฐบาล และ/หรื อหน่ วยงานทีมีอํานาจ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูล CCTV และข้อมูลส่ วนบุคคล
อืนๆ ของคุณเพือปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย หรื อเพือส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนหน่วยงานทีมีอาํ นาจบังคับ
กฎหมาย ในส่วนทีเกียวข้องกับการสอบสวนและการดําเนินคดีทางแพ่งและอาญา

(ค)

บุคคลภายนอกทีเป็ นผู้ให้ บริ การ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูล CCTV และข้อมูลส่ วนบุคคลอืนๆ
ของคุณเท่าทีจําเป็ นเพือปกป้องสุ ขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สิน

5.

การโอนข้ อมูลไปนอกประเทศไทย

5.1

บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูล CCTV ของคุณเท่าทีจําเป็ นไปยังผูใ้ ห้บริ การทีอยู่นอกประเทศไทย เพือปกป้อง
สุ ขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สิน การเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวจะถูกดําเนินการเมือได้รับ
ความยินยอมจากคุณ นอกจากเป็ นไปตามข้อยกเว้นทีกฎหมายกําหนด (เช่น การปฏิบตั ิหน้าทีตามสัญญาระหว่าง
บริ ษทั และบุคคลภายนอกเพือประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพของคุณ)

5.2

ในกรณี ทีข้อมูล CCTV ของคุณถูกถ่ายโอนไปยังประเทศทีมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลทีตํากว่ามาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลในประเทศไทย บริ ษทั จะดําเนินการทีจําเป็ นเพือให้มนใจว่
ั าข้อมูลทีส่ งไปยังต่างประเทศได้รับการ
คุม้ ครองในมาตรฐานเดียวกับทีบริ ษทั กําหนดไว้สาํ หรับคุม้ ครองข้อมูล CCTV ของคุณ และสอดคล้องกับกฎหมาย
ทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีมีผลบังคับใช้ ณ ขณะนัน

6.

มาตราการด้ านความปลอดภัย

6.1

บริ ษทั ใช้มาตราการทางองค์กร เทคนิค และการจัดการทีเหมาะสมในการปกป้ องข้อมูล CCTV และข้อมูลส่ วน
บุคคลของคุณ จากการทําลาย การสู ญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลียนแปลง หรื อการเปิ ดเผยซึ งเกิดจากอุบตั ิเหตุ
การกระทําผิดกฎหมาย หรื อการกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2

บริ ษ ทั จะทบทวนและปรับปรุ ง มาตรการด้านความปลอดภัยเป็ นครั งคราวเท่ าที จําเป็ น เมื อมี การพัฒ นาด้าน
เทคโนโลยี เพือให้มนใจว่
ั
ามาตรการดังกล่าว เป็ นมาตรการด้านความปลอดภัยทีมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและมี ความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับเงือนไขขันตําทีกําหนดโดยหน่วยงานรัฐทีเกียวข้อง

7.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูล CCTV ของคุณในระบบของบริ ษทั เท่ากับระยะเวลาทีจําเป็ นเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ ของ
การใช้ CCTV ตามทีได้ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี เมือเกินกว่าระยะเวลาทีกฎหมายยินยอมให้เก็บข้อมูล CCTV
ของคุณ บริ ษทั จะลบข้อมูลดังกล่าวทิงจากระบบและบันทึกของบริ ษทั ในกรณีทีมีการดําเนินการทางศาลหรื อทาง
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วินัย ข้อมูล CCTV ของคุณอาจถูกเก็บ รักษาจนกว่า จะสิ นสุ ด กระบวนการ รวมถึ ง ระยะเวลาที อาจอุท ธรณ์ ได้
ภายหลังจากนันข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบทิงหรื อเก็บรักษาต่อไปตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด

8.

สิ ทธิตามกฎหมายของคุณ

8.1

กรณี ทีคุณเชือว่าคุณถูกบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ CCTV ของบริ ษทั คุณจะมีสิทธิดงั ต่อไปนีตามกฎหมาย
(ก)

สิทธิในการเข้ าถึง คุณมีสิทธิทีจะเข้าถึงและร้องขอสําเนาของข้อมูล CCTV ของคุณ หรื อร้องขอให้บริ ษทั
เปิ ดเผยข้อมูล CCTV ของคุณที บริ ษทั มี โดยไม่ได้รับความยิน ยอม คําร้ องขอดังกล่าวจะต้องทําเป็ น
หนังสื อและส่ งไปยัง General Affairs and Procurement Department คําร้ องขอของคุณจะถูกดําเนิ นการ
ภายใน 30 วันนับจากวันทีบริ ษทั ได้รับคําร้องขอดังกล่าว บริ ษทั อาจปฏิเสธคําร้องขอของคุณโดยอ้างถึง
สิ ทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อคําสังจากศาล รวมถึงกรณี ทีการเข้าถึงและคําร้องขอสําเนา
ของข้อ มูล CCTV ที เกี ยวกับ คุณ อาจกระทบถึ ง สิ ท ธิ แ ละอิส ระภาพของบุ ค คลอื น ในกรณี ที บริ ษัท
พิจารณาว่าไม่สามารถตอบสนองต่อคําร้องขอของคุณได้ บริ ษทั จะแจ้งให้คุณทราบพร้อมทังเหตุผลเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาทีกฏหมายกําหนด

(ข)

สิ ทธิ ในการแก้ไข คุณมีสิทธิ ทีจะร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีบริ ษทั เก็บ ใช้ และเปิ ดเผย
ซึงเป็ นข้อมูลทีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อล้าทันสมัย

(ค)

สิ ทธิในการปฏิเสธ คุณมีสิทธิ ทีจะปฏิเสธการเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล CCTV และข้อมูลส่ วนบุคคล
ของคุณในกรณีทีเป็ นการดําเนิ นการเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลอืน
คําร้ องขอของคุณ จะได้รับการพิจารณาเร็ ว ทีสุ ด เท่าที สามารถทําได้นับแต่บริ ษทั ได้รับ คําร้องขอนัน
บริ ษทั อาจปฏิเสธการดําเนินการตามคําร้องขอนันในกรณี ทีบริ ษทั พิสูจน์ได้ว่าบริ ษทั มีเหตุอนั ควรตาม
กฎหมายทีจะเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล CCTV ของคุณ หรื อการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลนันเป็ นไป
เพือฟ้องร้อง การใช้สิทธิ ตามกฎหมาย หรื อเพือแก้ต่างในข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย หรื อเพือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ในกรณี ทีบริ ษทั พิจารณาว่าไม่สามารถตอบสนองต่อคําร้องขอของคุณได้ บริ ษทั จะแจ้งให้คุณ
ทราบพร้อมทังเหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาทีกฏหมายกําหนด

(ง)

สิ ทธิในการถิน ความยิน ยอม สําหรั บ วัตถุ ป ระสงค์ทีคุณยิน ยอมให้บ ริ ษทั เก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
CCTV ของคุณ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด

(จ)

สิทธิในการขอให้ ลบทิง คุณมีสิทธิ ร้องขอให้บริ ษทั ลบข้อมูล CCTV ของคุณ หรื อจัดการให้ขอ้ มูล CCTV
ของคุณไม่สามารถระบุตัวตนได้ภ ายใต้ข อบเขตที กฎหมายที เกี ยวข้อ งอนุ ญาต นอกจากในกรณี ที
กฎหมายทีเกียวข้องกําหนดให้บริ ษทั จําเป็ นต้องเก็บข้อมูล CCTV ของคุณ การฟ้องร้อง การใช้สิทธิตาม
กฎหมาย หรื อการแก้ต่างในข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย หรื อเพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย

(ฉ)

สิ ทธิในการขอรั บข้ อมูล คุณมี สิท ธิ ที จะได้รับ ข้อมูล CCTV ของคุ ณที บริ ษทั เก็ บรั กษาอยู่ ในรู ปแบบ
เอกสาร หรื อไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมรายอืน ในกรณี ที (ก) คุณ
เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริ ษทั และ (ข) บริ ษทั ได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคํา
ยินยอม หรื อสัญญาทีมีกบั คุณ
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9.

(ช)

สิ ทธิในการขอให้ เก็บไว้ชัวคราว คุณมีสิทธิทีจะร้องขอให้บริ ษทั เก็บข้อมูล CCTV ของคุณทีบริ ษทั จะต้อง
ทําลายทิงไว้ชวคราว
ั
ในกรณี ทีคุณต้องการข้อมูลเหล่านันเพือฟ้องร้อง เพือใช้สิทธิ ทางกฎหมาย หรื อแก้
ต่างในข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย หรื อเพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย

(ซ)

สิทธิในการร้ องเรียน คุณมีสิทธิทีจะต้องเรี ยนบริ ษทั ต่อหน่วยงานรัฐทีมีอาํ นาจ ในกรณี ทีบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิ
ตาม หรื อละเมิ ดต่อข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องซึ งใช้บงั คับอนู่ ในประเทศไทย รวมถึงนโยบาย
และระเบียบของบริ ษทั

ติดต่ อบริษัท
ในกรณี ทีคุณมีขอ้ กังวล หรื อมีข ้อสงสัยเกียวกับนโยบาย หรื อการใช้สิทธิ ของคุณในส่วนทีเกี ยวข้องกับ ข้อมูล
CCTV กรุ ณ าติ ด ต่ อ ฝ่ าย General Affairs and Procurement Division ที อีเ มล CMT-GA@cmt.canon.co.th หรื อที
หมายเลข 02-344-9999 ต่อ 4848
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