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ประกาศนโยบายเกียวกบักล้องวงจรปิด 

 

บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง (ไทยแลนด)์ จาํกดั (“บริษัท” “เรา” หรือ “ต่อเรา”) เป็นผูใ้ชอุ้ปกรณ์กลอ้งวงจรปิด (CCTV) ใน

การสังเกตการณ์พืนทีภายในและรอบๆ อาคารและสถานประกอบการ เพือปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์นของบริษทั

บริษทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานทงัหมด กรรมการ ผูรั้บเหมา คนงาน ผูม้าติดต่อ หรือบุคคลใดๆ ทีเข้าสู่พืนที

สังเกตการณ์ทงัดา้นในและดา้นนอกอาคารและสถานประกอบการของบริษทัซึงมีการติดตงั CCTV (ต่อไปเรียกรวมว่า 

“คุณ” หรือ “ของคณุ”) ประกาศนโยบายฯ ฉบบันี มีขอ้มูลเรืองการเก็บ ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลทีสามารถระบุตวัตนของ

ส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของคุณ บริษทัอาจปรับปรุงนโยบายฉบบันีเป็นครังคราว และจะแจง้ให้คุณทราบถึงการ

ปรับปรุงนนั (ในกรณีทีสามารถทาํได)้  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัจัดเกบ็ 

บริษทัจดัเก็บภาพและภาพเคลือนไหวของคุณ และทรัพยสิ์นของคุณ (เช่น พาหนะ) เมือเขา้สู่พนืทีสังเกตการณ์ใน

อาคารและสถานประกอบการของบริษทัซึงมีการติดตงั CCTV (“ข้อมูล CCTV”)  

2. บริษทัประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร   

2.1 บริษัทอาจจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย โอน หรือดําเนินกิจกรรมซึงรวมถึงแต่ไม่จ ํากัดเพียงการบันทึก การถือ การ

ครอบครอง การปรับใช ้การปรับเปลียน การแกไ้ข การทาํลาย การลบทิง การกูค้ืน การรวม การทาํซาํ การถ่ายทอด 

การเก็บรักษา การคดัลอกหรือตดัทอน การปรับปรุง หรือการเพิมเติม ต่อขอ้มูล CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคลอืนๆ 

ทีเกียวขอ้งกบัคุณ สาํหรับ “วตัถุประสงค์ของการใช้ CCTV” ดงัต่อไปนี  

(ก) เพอืปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัส่วนบุคคล รวมทงัทรัพยสิ์นของคุณ  

(ข) เพือปกป้องอาคาร สถานประกอบการ และทรัพยสิ์นจากความเสียหาย การรบกวน การทาํลายทรัพยสิ์น 

และอาชญากรรมอืนๆ   

(ค) เพือสนบัสนุนหน่วยงานทีมีหน้าทีบงัคบัใช้กฎหมาย ในการยบัยงั การป้องกนั การตรวจสอบ และการ

ดาํเนินคดีอาชญากรรม  

(ง) เพอืสนบัสนุนการแกปั้ญหาขอ้พิพาททีเกิดจากการประพฤติผิดทางวินยั หรือกระบวนการร้องทุกข ์ 

(จ) เพอืสนบัสนุนการสอบสวน หรือขนัตอนทีเกียวขอ้งกบัการแจง้ขอ้ร้องเรียน (whistleblowing complaint) 

และ 

(ฉ) เพอืสนบัสนุนการฟ้องร้อง หรือการแกต้่างคดีทางแพ่ง ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขนัตอนการว่าจา้ง  
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2.2 บริษทัจะติดตงัอุปกรณ์ CCTV ในทีทีมองเห็นได้ชัดเจน แต่ไม่รวมถึงห้องนํา หรือพืนทีอืนๆ ทีถือเป็นพืนที

พกัผอ่นของพนกังาน หรือพืนทีทีอยู่นอกบริษทั   

2.3 อุปกรณ์ CCTV ของบริษทัจะถูกเปิดใชง้าน 24 ชวัโมงต่อวนั และ 365 วนัตอ่ปี โดยไม่มีการบนัทึกเสียง 

2.4 บริษทัจะติดตงัป้ายเตือนคุณถึงการใช้งานอุปกรณ์ CCTV ในพืนทีทีมีอุปกรณ์ติดตงัอยู่ ทงับริเวณทางเขา้ และ

ทางออก รวมทงับริเวณหลกัๆ ทีถูกสังเกตการณ์ 

3. หลกักฎหมาย  

บริษทัจะไม่จดัเก็บ ใช ้เปิดเผย ประมวลผล โอน หรือดาํเนินกิจกรรมซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการบนัทึก การถือ 

การครอบครอง การปรับใช้ การปรับเปลียน การแก้ไข การทาํลาย การลบทิง การกู้คืน การรวม การทาํซํา           

การถ่ายทอด การเก็บรักษา การคดัลอกหรือตดัทอน การปรับปรุง หรือการเพิมเติม ต่อขอ้มูล CCTV และขอ้มูล

ส่วนบุคคลอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัคุณ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต เวน้แต่เพือวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี  

(ก) เพือช่วยชีวิต บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งปกป้องหรือหยุดยงัอนัตรายทีเกิดต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล   

(ข) เพือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย บริษทัมีสิทธิตามกฎหมายทีจะปกป้องสุขภาพหรือความปลอดภยัของ

บุคคลรวมถึงทรัพยสิ์นของคุณ อาคารและสถานประกอบการของบริษทั ทรัพยสิ์น และการดาํเนิน

กิจกรรมใดๆ เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใช ้CCTV บริษทัยืนยนัจะดาํเนินการโดยตงัอยู่บน

ความสมดุลระหว่างผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั และผลประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมายของบุคคลทีเกียวขอ้ง ตามแต่กรณี รวมทงัพิจารณาถึงสิทธิพนืฐานและอิสรภาพของคุณในส่วน

ทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูล CCTV ของคุณ นอกจากนี บริษทัยงัมุ่งมนัในการกาํหนดขนัตอนทีจาํเป็นเพือหาจุด

สมดุลในการใชสิ้ทธินีอยา่งเหมาะสมดว้ย  

(ค) เพือปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมาย บริษทัมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีง

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัและชีวอนามยัในสถานทีทาํงาน บริษทัพิจารณาการใชง้าน CCTV 

ตามความจาํเป็นเพือให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ทีเหล่านี    

4. บริษทัเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครบ้าง  

4.1 บริษทัจะเก็บข้อมูล CCTV ของคุณเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวให้บุคคลใด นอกจาก

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือ และบุคคลภายนอกทีไดผ้า่นการพจิารณาอย่างระมดัระวงัทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

ผูรั้บใบอนุญาต คู่ค้าร่วมทุน และ/หรือผูใ้ห้บริการต่างๆ ซึงอาจตงัอยู่ในต่างประเทศ ทงันี เพือให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการใช ้CCTV ซึงระบุไวภ้ายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี  

4.2 บุคคลภายนอกทีบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูล CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ไดแ้ก่  

(ก) บริษทัในเครือ  บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูล CCTV หรือขอ้มูลส่วนบุคคลอืนๆ ของคุณให้บริษทัในเครือ ซึง

เป็นสิทธิตามกฎหมายของบริษทั และบริษทัในเครือ เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใช ้CCTV  
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(ข) รัฐบาล และ/หรือหน่วยงานทีมีอํานาจ บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูล CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคล

อืนๆ ของคุณเพือปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย หรือเพือส่งเสริมหรือสนบัสนุนหน่วยงานทีมีอาํนาจบงัคบั

กฎหมาย ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการสอบสวนและการดาํเนินคดีทางแพ่งและอาญา   

(ค) บุคคลภายนอกทีเป็นผู้ให้บริการ  บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูล CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคลอืนๆ 

ของคุณเท่าทีจาํเป็นเพอืปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยัส่วนบุคคล และทรัพยสิ์น  

5. การโอนข้อมูลไปนอกประเทศไทย  

5.1 บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูล CCTV ของคุณเท่าทีจาํเป็นไปยงัผูใ้ห้บริการทีอยู่นอกประเทศไทย เพือปกป้อง

สุขภาพ ความปลอดภยัส่วนบุคคล และทรัพยสิ์น  การเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวจะถูกดาํเนินการเมือไดรั้บ

ความยินยอมจากคุณ นอกจากเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ทีกฎหมายกาํหนด (เช่น การปฏิบติัหน้าทีตามสัญญาระหวา่ง

บริษทัและบุคคลภายนอกเพือประโยชน์ดา้นสุขภาพของคุณ)  

5.2 ในกรณีทีขอ้มูล CCTV ของคุณถูกถ่ายโอนไปยงัประเทศทีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลทีตาํกว่ามาตรฐานการ

คุม้ครองขอ้มูลในประเทศไทย บริษทัจะดาํเนินการทีจาํเป็นเพอืให้มนัใจว่าขอ้มูลทีส่งไปยงัต่างประเทศไดรั้บการ

คุม้ครองในมาตรฐานเดียวกบัทีบริษทักาํหนดไวส้าํหรับคุม้ครองขอ้มูล CCTV ของคุณ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย

ทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีผลบงัคบัใช ้ณ ขณะนนั  

6. มาตราการด้านความปลอดภัย  

6.1 บริษทัใช้มาตราการทางองค์กร เทคนิค และการจดัการทีเหมาะสมในการปกป้องขอ้มูล CCTV และขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณ จากการทาํลาย การสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปลียนแปลง หรือการเปิดเผยซึงเกิดจากอุบติัเหตุ 

การกระทาํผิดกฎหมาย หรือการกระทาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   

6.2 บริษทัจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นครังคราวเท่าทีจําเป็น เมือมีการพฒันาด้าน

เทคโนโลยี เพือให้มนัใจว่ามาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการด้านความปลอดภยัทีมีประสิทธิภาพและมีความ

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเงือนไขขนัตาํทีกาํหนดโดยหน่วยงานรัฐทีเกียวขอ้ง   

7. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูล  

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูล CCTV ของคุณในระบบของบริษทัเท่ากบัระยะเวลาทีจาํเป็นเพอืบรรลุวตัถุประสงค ์ของ

การใช ้CCTV ตามทีไดร้ะบุไวใ้นประกาศฯ ฉบบันี เมือเกินกว่าระยะเวลาทีกฎหมายยินยอมให้เก็บขอ้มูล CCTV 

ของคุณ บริษทัจะลบขอ้มลูดงักล่าวทิงจากระบบและบนัทึกของบริษทั ในกรณีทีมีการดาํเนินการทางศาลหรือทาง
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วินัย ข้อมูล CCTV ของคุณอาจถูกเก็บรักษาจนกว่าจะสินสุดกระบวนการ รวมถึงระยะเวลาทีอาจอุทธรณ์ได้ 

ภายหลงัจากนนัขอ้มูลดงักล่าวจะถูกลบทิงหรือเก็บรักษาต่อไปตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด  

8. สิทธิตามกฎหมายของคุณ  

8.1 กรณีทีคุณเชือว่าคุณถูกบนัทึกขอ้มูลในอุปกรณ์ CCTV ของบริษทั คุณจะมีสิทธิดงัต่อไปนีตามกฎหมาย  

(ก) สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิทีจะเขา้ถึงและร้องขอสาํเนาของขอ้มูล CCTV ของคุณ หรือร้องขอให้บริษทั

เปิดเผยข้อมูล CCTV ของคุณทีบริษทัมีโดยไม่ได้รับความยินยอม คาํร้องขอดังกล่าวจะต้องทาํเป็น

หนังสือและส่งไปยงั General Affairs and Procurement Department คาํร้องขอของคุณจะถูกดาํเนินการ

ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีบริษทัไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว บริษทัอาจปฏิเสธคาํร้องขอของคุณโดยอา้งถึง

สิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือคาํสังจากศาล รวมถึงกรณีทีการเขา้ถึงและคาํร้องขอสําเนา

ของข้อมูล CCTV ทีเกียวกับคุณอาจกระทบถึงสิทธิและอิสระภาพของบุคคลอืน ในกรณีทีบริษัท

พจิารณาวา่ไม่สามารถตอบสนองต่อคาํร้องขอของคุณได ้บริษทัจะแจง้ให้คุณทราบพร้อมทงัเหตุผลเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาทีกฏหมายกาํหนด   

(ข) สิทธิในการแกไ้ข คุณมีสิทธิทีจะร้องขอให้แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีบริษทัเก็บ ใช ้และเปิดเผย 

ซึงเป็นขอ้มลูทีไมค่รบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือลา้ทนัสมยั 

(ค) สิทธิในการปฏิเสธ คุณมีสิทธิทีจะปฏิเสธการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณในกรณีทีเป็นการดาํเนินการเพือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลอืน  

คาํร้องขอของคุณจะได้รับการพิจารณาเร็วทีสุดเท่าทีสามารถทาํไดน้ับแต่บริษทัได้รับคาํร้องขอนัน 

บริษทัอาจปฏิเสธการดาํเนินการตามคาํร้องขอนนัในกรณีทีบริษทัพิสูจน์ไดว่้าบริษทัมีเหตุอนัควรตาม

กฎหมายทีจะเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล CCTV ของคุณ หรือการเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลนนัเป็นไป

เพือฟ้องร้อง การใชสิ้ทธิตามกฎหมาย หรือเพือแกต้่างในขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพือปฏิบติัตาม

กฎหมาย ในกรณีทีบริษทัพิจารณาว่าไม่สามารถตอบสนองต่อคาํร้องขอของคุณได ้บริษทัจะแจง้ให้คุณ

ทราบพร้อมทงัเหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาทีกฏหมายกาํหนด   

(ง) สิทธิในการถินความยินยอม สําหรับวตัถุประสงค์ทีคุณยินยอมให้บริษทัเก็บ ใช้ และเปิดเผยขอ้มูล 

CCTV ของคุณ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมดงักล่าวไม่ว่าในเวลาใด 

(จ) สิทธิในการขอให้ลบทิง คุณมีสิทธิร้องขอให้บริษทัลบขอ้มูล CCTV ของคุณ หรือจดัการให้ขอ้มูล CCTV 

ของคุณไม่สามารถระบุตัวตนได้ภายใต้ขอบเขตทีกฎหมายทีเกียวข้องอนุญาต  นอกจากในกรณีที

กฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนดให้บริษทัจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล CCTV ของคุณ การฟ้องร้อง การใชสิ้ทธิตาม

กฎหมาย หรือการแกต้่างในขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพือปฏิบติัตามกฎหมาย   

(ฉ) สิทธิในการขอรับข้อมูล คุณมีสิทธิทีจะไดรั้บขอ้มูล CCTV ของคุณทีบริษทัเก็บรักษาอยู่ ในรูปแบบ

เอกสาร หรือไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส์ และส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมรายอืน ในกรณีที (ก) คุณ

เป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บริษทั และ (ข) บริษทัไดป้ระมวลผลขอ้มูลดงักล่าวตามคาํ

ยนิยอม หรือสัญญาทีมีกบัคุณ 
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(ช) สิทธิในการขอให้เกบ็ไว้ชัวคราว คุณมีสิทธิทีจะร้องขอใหบ้ริษทัเก็บขอ้มูล CCTV ของคุณทีบริษทัจะตอ้ง

ทาํลายทิงไวช้วัคราว ในกรณีทีคุณตอ้งการขอ้มูลเหล่านนัเพือฟ้องร้อง เพือใชสิ้ทธิทางกฎหมาย หรือแก้

ต่างในขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพือปฏิบติัตามกฎหมาย  

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน คุณมีสิทธิทีจะตอ้งเรียนบริษทัตอ่หน่วยงานรัฐทีมีอาํนาจ ในกรณีทีบริษทัไมป่ฏิบตัิ

ตาม หรือละเมิดต่อขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้งซึงใช้บงัคบัอนู่ในประเทศไทย รวมถึงนโยบาย

และระเบียบของบริษทั  

9. ติดต่อบริษัท  

ในกรณีทีคุณมีขอ้กงัวล หรือมีข้อสงสัยเกียวกบันโยบาย หรือการใช้สิทธิของคุณในส่วนทีเกียวขอ้งกบัข้อมูล 

CCTV กรุณาติดต่อฝ่าย General Affairs and Procurement Division  ทีอีเมล CMT-GA@cmt.canon.co.th หรือที

หมายเลข 02-344-9999 ต่อ 4848 


