เอกสารแจ้ งการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
(Privacy Notice)
บริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ (“บริ ษทั ”) ได้ตระหนักถึงความสา คัญของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย (“ประมวลผล”) ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ.2562 บริ ษทั จึงได้จดั ทาเอกสารฉบับนี้ ข้ ึนเพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ให้ท่านรับทราบ
และทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์การใช้วงจรปิ ดอุปกรณ์โทรทัศน์ (CCTV) โดยมีเงื่อนไข รายละเอียด
นโยบาย ดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่จะทาการประมวลผล
บริ ษทั รวบรวมข้อมูลบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรื อเสี ยงจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) และข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบุคคลใด ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่บริ ษทั ผ่านการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิ ด ซึ่ งอาจรวมถึงสิ่ งของ
ของท่านที่สามารถระบุตวั ตนได้ตามที่เห็นได้จากภาพ จากกล้องวงจรปิ ดเมื่อเข้าสู่ พ้นื ที่ตรวจสอบในอาคาร
และสิ่ งอานวยความสะดวกของบริ ษทั ผ่านอุปกรณ์กล้องวงจรปิ ด
2. วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล
2.1 บริ ษทั บันทึก และจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ที่บริ ษทั ติดตั้งไว้บริ เวณอาคาร และสถานที่ต่างๆ
ของบริ ษทั ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบภายใน หรื อรอบ ๆ สถานที่ของบริ ษทั อาคาร
สิ่ งอานวยความสะดวก และ/หรื อพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ ษทั เพื่อป้องกันเหตุอนั ตรายอันอาจ
เกิดขึ้น ต่อผูเ้ ข้าใช้อาคารสถานที่ หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
2.2 บริ ษทั ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
2.2.1 ฐานจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) บริ ษทั นาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผูใ้ ช้บริ การ และบุคคลอื่นที่
เข้ามาภายในอาคารและสถานที่ รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ให้ผทู ้ ี่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าออก
เขตหวงห้าม และเพื่อป้องกัน ปกป้องและ/หรื อ ระงับอันตรายต่อชีวิตร่ างกายและความปลอดภัย รวมถึงใช้
ในการสอบสวนเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2.2.2 ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation) บริ ษทั อาจนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ใน
การประมวลผล เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายร้องขอ หรื อใช้เพื่อ
เป็ นพยานหลักฐานกรณี เกิดเหตุอาชญากรรม หรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรื อบริ เวณอาคารและสถานที่
รวมถึงเพื่อช่วยในการยับยั้ง ป้องกันตรวจจับ ดาเนินคดี สอบสวน การร้องเรี ยน การแจ้งเบาะแส และ/หรื อ
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิ ด

3. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ แก่ บุคคลภายนอก
บริ ษทั จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผย ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ยกเว้น
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้ง
ไว้ตามข้อ 2 และที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้ แก่หน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกเท่าที่จาเป็ น เช่น พนักงาน ผูร้ ับ
จ้างที่บริ ษทั ได้วา่ จ้างให้ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบกล้องวงจรปิ ดและรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ ศาล เป็ นต้น
หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ ทั้งนี้ บริ ษทั อาจ
เปิ ดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีของบริ ษทั และเพื่อปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงเพื่อสนับสนุนหรื อช่วยเหลือองค์กรที่บงั คับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ
สอบสวนและดาเนินคดีทางแพ่งหรื อทางอาญาหรื อทางปกครอง
4. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
4.1 ท่านมีสิทธิ (1) สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2)
สิ ทธิในการเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย (3) สิ ทธิในการขอให้
โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5)
สิ ทธิในการขอให้ลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตวั ตนได้ (6) สิ ทธิในการ
ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็ น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิ ทธิที่จะร้องเรี ยนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริ ษทั หรื อ
เจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนของบริ ษทั ละเมิดสิ ทธิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
4.2 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยบริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดาเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิของท่านในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด
4.3 ในบางสถานการณ์บริ ษทั อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนการใช้สิทธิ เพื่อความเป็ นส่ วนตัว
และความปลอดภัยของท่านเอง โดยบางครั้งอาจเกิดข้อจา กัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดย
บริ ษทั จะทา การชี้แจงให้ท่านทราบ หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามคา ร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ ทั้งนี้ขอ้ จา กัด
ดังกล่าวเป็ นไปตามที่ พระราช บัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดในการใช้สิทธิดงั กล่าว
ข้างต้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคิดค่าบริ การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นต่อการเข้าดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
5. ความปลอดภัย
5.1 บริ ษทั ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
จากการทาลาย การสูญเสี ย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรื อการเปิ ดเผยโดยผิดกฎหมาย หรื อไม่
ได้รับอนุญาต

5.2 บริ ษทั จะทบทวนและปรับปรุ งมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริ ษทั เป็ นครั้งคราวตามความจาเป็ น
หรื อเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิภาพ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมายขั้นต่า ตามที่กาหนดโดยองค์กรของรัฐ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6. บริษัทเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไว้ นานเท่ าใด
อุปกรณ์กล้องวงจรปิ ดของบริ ษทั เปิ ดใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง และจะจับภาพโดยมี และ/หรื อไม่มีการ
บันทึกเสี ยงทั้งนี้ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาข้างต้น ภาพจะถูกลบจากระบบโดยอัตโนมัติ หรื อบริ ษทั จะทา
การลบ หรื อทา ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ท้ งั นี้ บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นตามสมควรเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิ ดที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้ หากมีการดาเนินการทางศาลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดาเนินการที่จาเป็ น
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกลบหรื อเก็บถาวรตามที่กฎหมายอนุญาต
7. รายละเอียดเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
หากมีเหตุร้องเรี ยนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้ในช่องทางดังนี้
ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพ 10120
Email panaskan_j@svoa.co.th
โทรศัพท์ (662) 686-3000, 682-6111, 682-6222
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไข (Privacy Notice) ฉบับนี้ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู ้
เดียว ในการแก้ไข ลบ และปรับปรุ งนโยบายนี้ บริ ษทั จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ
เกี่ยวกับการแก้ไขข้อกาหนดของนโยบายนี้

