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ประกาศบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จาํกัด 
ที> [1/2565] 

เรื>อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) 
 
โดยประกาศฉบบันี / บริษัท คมุอง (ไทยแลนด์) จํากดั (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่บริษัทฯ ได้มีการติดตั /ง และใช้งานกล้องวงจรปิด

ภายในพื /นทีO และบริเวณโดยรอบสถานทีOของบริษัทฯ (“สถานที-”) ในการบนัทกึภาพเพืOอรักษาความปลอดภยัของสถานทีO ทรัพย์สิน สินทรัพย์ 
พนกังาน และบคุคลอืOนใดทีOได้เข้ามายงัสถานทีOของบริษัทฯ และเพืOอวตัถปุระสงค์อืOนใดทีOได้ระบไุว้ในประกาศฉบบันี / ทั /งนี / เพืOอเป็นการปฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. Z[\Z ซึOงอาจมีการแก้ไขเป็นครั /งคราว รวมถึงกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และประกาศอืOนใดทีO
ออกภายใต้พระราชบญัญตัิดงักลา่ว (รวมเรียกวา่ “พระราชบัญญัตฯิ”) บริษัทฯ จงึขอชี /แจงรายละเอียดเกีOยวกบัการเก็บรวบรวม การใช้ การ
เปิดเผย และการประมวลผลโดยประการใด ๆ ซึOงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นทีOได้เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด ดงันี / 

 
1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 

บริษัทฯ ได้ติดตั /ง และใช้งานกล้องวงจรปิดเพืOอบนัทกึภาพของบคุคลใด ๆ ซึOงได้เข้ามาในสถานทีOซึOงอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของบริษัทฯ 
และอาจรวมถงึการเก็บรวบรวมภาพถ่าย ภาพวิดีโอ และ/หรือเสียงของทา่น (รวมเรียกวา่ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 
 

2. บริษัทฯ เกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื-อวัตถุประสงค์ใดบ้าง 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอืOนใดซึOงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เพืOอวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี / 
2.1 เพืOอการคุ้มครอง และความปลอดภยั  

2.1.1 เพืOอคุ้มครอง และรักษาความปลอดภยั ป้องกัน หรือระงบัเหตุอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสขุภาพของบุคคลากรของ
บริษัทฯ รวมถงึบคุคลใด ๆ ทีOได้เข้ามาในสถานทีO  

2.1.2 เพืOอปอ้งกนัสถานทีO ทรัพย์สนิ และสนิทรัพย์จากความเสยีหาย การถกูรบกวน การถกูทําลาย และอาชญากรรมอืOน ๆ 
2.2 เพืOอปอ้งกนั ยบัยั /ง สืบสวน ตรวจสอบ และ/หรือสอบสวนการกระทําความผิดใด ๆ รวมถึงการกระทําความผิดทางอาญา และเพืOอ

ดําเนินคดีตอ่การกระทําความผิด หรืออาชญากรรมใด ๆ ดงักลา่ว 
2.3 เพืOอปฏิบตัติามกฎหมาย คําสัOงศาล หรือคําสัOงของหนว่ยงานซึOงมีอํานาจหน้าทีOในการบงัคบัใช้กฎหมายใด ๆ  

 
3. บริษัทฯ อาจเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองท่าน โดยอาศัยฐานตามกฎหมายดงัต่อไปนี U 

3.1 ฐานประโยชน์สําคญัตอ่ชีวิต โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลนั /นเป็นการจําเป็นเพืOอปอ้งกนั หรือ

ระงบัอนัตรายตอ่ชีวติ ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคล  
3.2 ฐานประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นการดําเนินการ

เพืOอประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เพืOอบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งใดอยา่งหนึOงตามทีOได้ระบไุว้ข้างต้น 

3.3 ฐานหน้าทีOตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพืOอปฏิบตัิหน้าทีOตามกฎหมายทีOใช้บงัคบั 

คําสัOงศาล และหรือคําสัOงของหนว่ยงานซึOงมีอํานาจหน้าทีOในการบงัคบัใช้กฎหมายใด ๆ   

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที-สาม 
4.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่บริษัทในเครือซึOงตั /งอยูน่อกประเทศไทย 
4.2 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านให้แก่ผู้ ให้บริการ นิติบคุคลซึOงเป็นผู้บริหารจดัการอาคารสํานกังานซึOงเป็นทีOตั /งของ

สถานทีO และ/หรือบคุคลภายนอกใด ๆ ทีOเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย ทั /งนี / บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านให้แก่บคุคล
ดงักลา่วเฉพาะในกรณีทีOมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเพืOอวตัถปุระสงค์ตามทีOได้ระบไุว้ข้างต้นเทา่นั /น  

4.3 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานทีOมีอํานาจหน้าทีOในการบงัคบัใช้กฎหมาย หากมีความจําเป็นต้อง
เปิดเผยเพืOอการปฏิบตัหิน้าทีOตามกฎหมาย คําสัOงศาล หรือคําสัOงของหนว่ยงานซึOงมีอํานาจหน้าทีOในการบงัคบัใช้กฎหมาย  
 

5. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาทีOจําเป็นเพืOอให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามทีOได้ระบุไว้ใน

ประกาศฉบบันี / เว้นแต่กฎหมายจะได้กําหนดไว้เป็นอืOน นอกจากนี / บริษัทฯ อาจจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไว้
เป็นระยะเวลาเทา่ทีOจําเป็นเพืOอการจดัการข้อพิพาท หรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ซึOงอาจเกิดขึ /น 
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5.2 หากหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน บริษัทฯ จะดําเนินการทําลาย ลบ นําออกจากระบบ หรือทําให้
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นข้อมลูทีOไมส่ามารถระบตุวับคุคลทีOเป็นเจ้าของข้อมลูได้ ทั /งนี / ตามทีOบริษัทฯ เหน็วา่เหมาะสม 
 

6. สทิธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ในฐานะทีOท่านเป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้พระราชบญัญัติฯ ท่านมีสิทธิในข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน ดงันี / (ก) สิทธิในการขอ

เข้าถึง และขอรับสําเนาข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน หรือขอให้มีการเปิดเผยถึงการได้มาซึOงข้อมลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีทีOท่านไม่ได้ให้

ความยินยอม (ข) สิทธิในการขอรับข้อมลูสว่นบคุคลของท่านในรูปแบบทีOใช้งานโดยทัOวไป หรือสามารถอ่านได้ด้วยอปุกรณ์ รวมถึงขอให้

ดําเนินการส่งข้อมลูส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคลรายอืOน (ค) สิทธิในการขอให้ดําเนินการลบ 

ทําลาย หรือทําให้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเป็นข้อมลูทีOไมส่ามารถระบตุวับคุคลทีOเป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้ (ง) สิทธิในการคดัค้าน

การเก็บรวบรวม การใช้  และการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน (จ) สิทธิในการขอให้ระงบัการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น (ฉ) สทิธิในการขอให้ดําเนินการให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นถกูต้อง เป็นปัจจบุนั หรือสมบรูณ์ และ (ช) สทิธิใน

การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้ มีอํานาจด้านการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ทั /งนี / การใช้สิทธิใด ๆ ของท่านดงักล่าวนั /นเป็นไปตามเงืOอนไข 

และข้อจํากดัตามกฎหมาย 
 
7. รายละเอียดข้อมูลการตดิต่อ 

หากทา่นมีข้อสงสยั ข้อสอบถามใด ๆ หรือประสงค์ทีOจะใช้สทิธิในข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น กรุณาตดิตอ่ทีO 
ชืOอ  บริษัท คมุอง (ไทยแลนด์) จํากดั 
สถานทีOตดิตอ่ เลขทีO 90 อาคารซีดบัเบิ /ลย ูทาวเวอร์ เอ ชั /น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
ชอ่งทางการตดิตอ่ โทร 0-2626-6555 โทรสาร: 0-2626-6599 

 
 

ประกาศ ณ วนัทีO 4 มกราคม 2565 
 
 
 

Mr. Takehiro Ikarashi 
ประธานบริษัท คมุอง (ไทยแลนด์) จํากดั 


