นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่
ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารและสถานที่ของบริษัท เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใดๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลภายในและโดยรอบ
อาคารและสถานที่ของบริษัท (เรียกรวมกันว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน") ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นโยบายความเป็นส่วนตัว
ฉบับนี้จะระบุข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล")
ของท่าน บริษัทอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายตามวิธีการที่บริษัทดำเนินการได้
1.

ข้อมูลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษั ท เก็ บ รวบรวมภาพนิ่ ง หรื อ ภาพเคลื่ อ นไหว รวมทั้ ง เสี ย ง และภาพทรั พ ย์ สิ น ของท่ า น เช่ น ยานพาหนะ
เมื่ อ ท่ า นเข้ า สู่ พื้ น ที่ ที่มีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานที่ของบริษัทผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ("ข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด")

2.

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1.

บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน
แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่ม กับข้อมูลในกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อ "วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด" ดังต่อไปนี้
(1)

เพื่อปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน

(2)

เพื่อปกป้องดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท จากความเสียหาย
การหยุดชะงัก การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่น ๆ

(3)

เพื ่ อ สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานที่ บ ั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย ในการขั ด ขวาง ป้ อ งกั น และตรวจจั บ อาชญากรรม รวมถึ ง
การฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม

(4)

เพื ่ อ ช่ ว ยเหลือ ในการระงั บข้ อ พิ พ าทที ่ เกิ ดขึ ้ น ในกระบวนการทางวิ นั ย หรื อ กระบวนการยุ ติ เรื ่อ งร้อ งทุกข์
อย่างมีประสิทธิภาพ

(5)

เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

(6)

เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
คดีแพ่ง และคดีแรงงาน

2.2.

บริ ษ ั ท จะติด ตั้ งกล้อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิด ในพื ้น ที่ ท ี่ ก ำหนดให้ มีก ารสอดส่ อ งดูแ ล บริ เ วณที่ บริ ษ ัท จะไม่ ท ำการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องประชุม ห้องปฐมพยาบาล และบันไดหนีไฟ

2.3.

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัททำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และ มีการเก็บบันทึกเสียง

2.4.

บริษัทจะติดตั้งป้าย ณ จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่มี การสอดส่องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อ เตือน
ให้ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีการบันทึกข้อมูลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
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3.

ฐานทางกฎหมาย
บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง
ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านหากไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้
(1)

เพื่อรักษาประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิต เป็นการจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล

(2)

เพื ่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย เป็ น การจำเป็ น เพื ่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของบริ ษั ท
ในการปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึง ทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน
ของบริษัทและกระทำการใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทจะพยายาม
สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของบริ ษั ท และของบุ ค คลภายนอกที ่ เ กี ่ ย วข้ อง
แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่
เกี่ยวข้องกับท่าน นอกจากนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมดุลดังกล่าว
ตามความเหมาะสม

(3)

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในทีท่ ำงาน บริษัทจะพิจารณาใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เท่าทีจ่ ำเป็นต่อการที่จะทำให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้

4.

บุคคลที่บริษัทจะเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1.

บริษัทจะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ใด เว้นแต่ บริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัท บุคคลภายนอกที่บริษัทคัดเลือกด้วยความระมัดระวัง
ทั้ งในปั จ จุบัน และอนาคต ผู้ ที่ ไ ด้รับ อนุญาตให้ ใช้ สิ ทธิ หุ้ น ส่ ว นในกิจการร่วมค้ า และ/หรือ ผู้ใ ห้บ ริ การ (รวมทั้งที่ อยู่
ในต่างประเทศด้วย) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้

4.2.

บุคคลภายนอกที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึง
(1)

กลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวกับท่านให้แก่กลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือเดียวกัน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและ
ในเครือของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(2)

หน่วยงานรัฐและ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงาน /
องค์กรทีบ่ ังคับใช้กฎหมายในการสืบวสวนสอบสวนหรือดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรือคดีอาญา

(3)

ผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ เป็ นบุค คลภายนอก บริ ษั ท อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลจากกล้อ งโทรทัศ น์วงจรปิ ดและข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และ
ทรัพย์สินของท่าน ไปยังผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก
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5.

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

5.1.

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไปยังผู้ให้บริการของบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก
ซึ่งอยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต่อการปกป้องดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน การเปิดเผย
หรือโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น เว้น แต่จะมีฐานทางกฎหมายที่สำคัญอื่น
(เช่น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

5.2.

ถ้าข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลไม่เพียงพอ
ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับ เดียวกับที่บริษัทคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในขณะนั้น

6.

มาตรการรักษาความปลอดภัย

6.1.

บริ ษ ั ท ใช้ ม าตรการรั ก ษาความปลอดภั ย เชิ งองค์ ก ร และเชิ งบริ ห ารจั ด การตามสมควรในการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากความเสียหาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง
หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ โดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอำนาจ

6.2.

บริ ษั ท จะทำการตรวจสอบและปรั บ ปรุ งมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ของบริ ษั ท เป็ น ระยะตามที่ จ ำเป็ น หรื อ เมื่อ
มี ก ารพั ฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ งเพื่ อให้แน่ใ จว่ ามาตรการรักษาความปลอดภัยมี ประสิทธิภาพและเหมาะสม และ
เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกำหนด

7.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระบบของบริษัทเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการ
ตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้ เมื่อ ใดก็ตามทีบ่ ริษัทไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อีกต่อไป บริษัทจะทำการลบข้อมูลออกจากระบบ
และบันทึกของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบ
หรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8.

สิทธิตามกฎหมายของท่าน
ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้
(1)

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านอาจใช้สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจกำหนดให้ท่าน
พิสูจน์ตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ

(2)

สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจใช้สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้
เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง
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9.

(3)

สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจใช้สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน
หรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยที่ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทและเป็นข้อมูลที่บริษทั
ได้ทำการประมวลผลตามความยินยอมของท่านหรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาของบริษัทที่ทำกับท่าน

(4)

สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านได้
เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง

(5)

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว ท่านอาจใช้สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ในบางกรณี

(6)

สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่เคยให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา

(7)

สิทธิในการลบข้อมูล ท่ า นมีสิท ธิ ขอให้ บริ ษัทลบข้อ มูลส่ วนบุ คคล หรื อ กระทำการให้ไม่ สามารถระบุตัวตน
ในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้อง
ดำเนินการเช่นนั้นหากบริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ
เพื่อก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย

(8)

สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การติดต่อบริษัท
หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษทั ได้ที่
บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ที่อยู่

139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล์

operation@thestreet.co.th

โทรศัพท์

02-232-1958
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