คำประกำศเกีย่ วกับควำมเป็ นส่ วนตัวในกำรใช้ กล้องวงจรปิ ด
(CCTV Privacy Notice)
---------------------------------------------------------------------------------บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด(มหาชน) และ บริ ษทั ในเครื อ (ซึ่ งต่อไปในประกาศนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ
หรื อ เรา”) กาลังดาเนินการใช้กล้องวงจรปิ ด (CCTV) สาหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบ
บริ เวณอาคาร/สิ่ งอานวยความสะดวก/สถานที่ (“พื้นที่”) ของเรา เพื่อการปกป้ องชีวิต สุ ขภาพ และทรัพย์สิน
ทั้งนี้ เราทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผูร้ ับเหมา ผูม้ า
ติดต่อ หรื อ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้อง
วงจรปิ ดดังกล่าว
ประกาศความเป็ นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิ ด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนินการ
เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทาให้สามารถระบุตวั ท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิ ทธิ
ต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
❒ ความจาเป็ นในการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของท่านหรื อ
บุคคลอื่น
❒ ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อบุคคลอื่น โดยประโยชน์
ดังกล่าวมีความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าสิ ทธิข้นั พื้นฐานในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
❒ ความจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน และทรัพย์สินของเรา
2. วัตถุประสงค์ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
เราดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
2. เพื่อการปกป้ องอาคาร สิ่ งอานวยความสะดวกและทรั พย์สินของเราจากความเสี ยหาย การ
ขัดขวาง การทาลายซึ่งทรัพย์สินหรื ออาชญากรรมอื่น
3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สื บค้น และ
ดาเนินคดีทางกฎหมาย
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4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการ
ทางวินยั หรื อกระบวนการร้องทุกข์
5. เพื่อการให้ความช่ วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรื อ กระบวนการเกี่ยวกับการส่ งเรื่ อง
ร้องเรี ยน
6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริ เริ่ มหรื อป้ องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึง
แต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
7. อื่น ๆ (หากมี)
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมและใช้
ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราทาการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในตาแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะ
จัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิ ด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่เราเห็นสมควรว่าเป็ นจุ ดที่
ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้
รำยกำรข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
•
•
•
•
•

ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
เสี ยง
ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋ า หมวก เครื่ องแต่งกาย เป็ นต้น
อื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้ เราจะไม่ทาการติ ดตั้งกล้องวงจรปิ ดในพื้นที่ ที่ อาจล่วงละเมิ ดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของท่านจนเกิ น
สมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ า ห้องอาบน้ า หรื อสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผูป้ ฏิบตั ิงาน
4. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็ นความลับ และจะไม่ทาการเปิ ดเผย เว้นแต่
กรณี ที่เรามีความจาเป็ นเพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศ
ฉบับนี้ เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดแก่ประเภทของบุคคลหรื อนิ ติบุคคล ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบั งคับใช้กฎหมาย
หรื อเพื่อการดาเนินการสื บสวน สอบสวน หรื อการดาเนินคดีความต่าง ๆ
2. ให้บริ การซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก เพื่อความจาเป็ นในการสร้างความมัน่ ใจในเรื่ องการป้ องกันหรื อระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย สุ ขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรื อบุคคลอื่น
3. อื่น ๆ (หากมี)
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5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน
อยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ ซึ่ งมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิในการเข้าถึง รับสาเนา และขอให้เปิ ดเผยที่มาของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่
เว้นแต่กรณี ที่เรามีสิทธิปฏิเสธคาขอของท่านตามกฎหมายหรื อคาสั่งศาล หรื อกรณี ที่คาขอของท่านจะมี
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
2. สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็ น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3. สิ ทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
3.1 เมื่ออยูใ่ นช่วงเวลาที่เราทาการตรวจสอบตามคาร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็ นปัจจุบนั
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้
ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตาม
กฎหมายของท่าน
3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากาลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อตรวจสอบความจาเป็ นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่ องมาจากการที่ท่านได้ใ ช้สิทธิ
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4. สิ ทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณี ที่เราเหตุใน
การปฏิเสธคาขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นมี เ หตุ อันชอบด้วยกฎหมายยิ่ ง กว่า หรื อเพื่ อการก่ อ ตั้ง สิ ท ธิ
เรี ย กร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บ ัติตามหรื อ การใช้สิ ทธิ เ รี ย กร้ องทางกฎหมาย หรื อเพื่ อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของเรา)
6. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่ อบรรลุวตั ถุป ระสงค์ข องการเฝ้ าระวังสังเกตโดยการใช้อุป กรณ์ ก ล้องวงจรปิ ดตามที่ ป ระกาศนี้
กาหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลในกล้องวงจรปิ ดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็ นระยะเวลา 1 เดือน หรื อเท่าที่
จาเป็ นตามที่กฎหมายใช้บงั คับในกรณี ที่มีการดาเนินทางศาลหรื อทางวินยั ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้อง
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วงจรปิ ดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็ นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทาการ ลบ ทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไป
7. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เรามีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิ ง
เทคนิคและการบริ หารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ขอ้ มูลสูญหาย หรื อมีการเข้าถึง ลบ ทาลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา
นอกจากนี้ เราได้กาหนดให้มีนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทัว่
ทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล โดยธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้
งาน (Availability) ของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยเราได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ ใน
ระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8. ควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจั ดเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้ เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ โดยเรา
จะดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามประกาศนี้อย่างเคร่ งครัด
9. กำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขคำประกำศเกีย่ วกับควำมเป็ นส่ วนตัว
ในการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และ
จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง แปะไว้ที่ทางเข้าบริ ษทั หรื อแสดง QR Code ที่ป้อม รปภ. หรื อโต๊ะ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น โดยมีวนั ที่ของเวอร์ชนั ล่าสุ ดกากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนาให้ท่านโปรด
ตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของเรา
การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้า
พื้นที่ หากท่านไม่เห็ นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ ต่อไปภายหลังจากที่
ประกาศนี้ มีการแก้ไขและนาขึ้นประกาศในช่ องทางข้างต้นแล้ว จะถื อว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวแล้ว
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กำรติดต่อสอบถำม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
o ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Controller)
สถานที่ติดต่อ
:
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
405 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่องทางการติดต่อ :
โทร: 02-5045237-9
Email
:
dpo@greenresources.co.th
o เจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
สถานที่ติดต่อ
:
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
405 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่องทางการติดต่อ :
โทร: 02-5045237-9
Email
:
dpo@greenresources.co.th
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