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นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับการใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
CCTV Notice 

 
 บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั ("บริษัท") ใชอุ้ปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแล
พ้ืนท่ีภายในและรอบ ๆ อาคารสถานท่ี เพื่อคุม้ครองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์น บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ลูกคา้ พนักงาน กรรมการ ผูรั้บจา้ง ลูกจา้ง ผูม้าเยือน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งหมดท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีมีการเฝ้าดูแล ทั้งภายใน
อาคารและบริเวณโดยรอบ ผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (เรียกรวมกนัวา่ "ท่าน") นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัการท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลได ้("ข้อมูลส่วนบุคคล") ของ
ท่าน บริษทัอาจแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีไดทุ้กเม่ือ และจะแจง้ใหท่้านทราบเม่ือมีการแกไ้ขนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ี หากสามารถกระท าได ้
 
1. ข้อมูลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม 

บริษทัเก็บรวบรวมภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว [เสียง] และภาพส่ิงของ (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เม่ือท่านเขา้สู่
พ้ืนท่ีท่ีมีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานท่ีผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ("ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด") ใน
บางกรณี บริษทัอาจจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น ขอ้มูลการจดจ าใบหนา้
ของท่าน) ทั้งน้ี ก็ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือเม่ือกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้

 
2.     วธีิการทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1. บริษทัอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน และด าเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การบนัทึก ถือครอง 
ปรับ เปล่ียน แกไ้ข ท าลาย ลบ กูคื้น รวม ท าส าเนา ส่ง จดัเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพ่ิมขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน เพ่ือ "วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด" ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน 
(ข) เพื่อปกป้องอาคาร สถานท่ี และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การท าลาย และจาก

อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
(ค) เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการขดัขวาง ป้องกนั และตรวจจบัอาชญากรรม รวมถึงการ

ฟ้องร้องเม่ือเกิดอาชญากรรม 
(ง) เพื่อสนบัสนุนการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งกระบวนการทางวนิยัหรือกระบวนการร้องทุกขใ์ห้

มีประสิทธิภาพ 
(จ) เพื่อสนบัสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส 
(ฉ) เพื่อสนบัสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกข้ึนต่อสู้ในการด าเนินคดีทางแพ่ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ  

คดีแรงงาน และ 
(ช) เพื่อยนืยนัตวับุคคลและเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

2.2. บริษทัจะติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในท่ีท่ีเห็นไดง่้าย พ้ืนท่ีท่ีบริษทัจะไม่ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
ได้แก่ [ห้องพนักงาน ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ ห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อน
ส าหรับพนกังาน] 
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2.3. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท างานตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั และอาจจะมีการบนัทึกเสียง 
2.4. บริษทัจะติดตั้งป้ายท่ีจุดทางเขา้และทางออก และในพ้ืนท่ีท่ีมีการสอดส่องดูแลโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

เพ่ือใหท่้านทราบวา่ในบริเวณนั้นมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
 

3. ฐานทางกฎหมาย 
 บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล โอน และด าเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การบนัทึก 
ถือครอง ปรับเปล่ียน แกไ้ข ท าลาย ลบ กูคื้น รวม ท าส าเนา ส่ง จดัเก็บ แยก เปล่ียน หรือเพ่ิม กบัขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านโดยไม่ไดรั้บความยนิยอม ยกเว้นในกรณีต่อไปน้ี 

(ก) เพ่ือรักษาประโยชน์อนัจ าเป็นต่อชีวติ เป็นการจ าเป็นต่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย 
หรือสุขภาพของบุคคล 

(ข) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัในการ
ปกป้องคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานท่ี และ
ทรัพยสิ์นของบริษทัและกระท าการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด บริษัทจะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทัและของ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มูลจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน นอกจากน้ี บริษทัจะใชค้วามพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการ
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสมดุลดงักล่าวตามความเหมาะสม 

(ค) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษทัมีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เฉพาะ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท างาน บริษัทเห็นว่าการใช้
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นมาตรการท่ีจ าเป็นท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติัตามหนา้ท่ีดงักล่าวได ้
 

4. บุคคลทีบ่ริษัทเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
4.1. บริษทัจะเก็บขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยหรือ

โอนขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ผูใ้ด ยกเวน้บริษทัในกลุ่มและบริษทัย่อยของบริษทั ปตท. น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก 
จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทในกลุ่ม OR") บุคคลภายนอกท่ีบริษทั คดัเลือกอยา่งระมดัระวงัทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิ หุ้นส่วนของกิจการร่วมคา้ และ/หรือ ผูใ้ห้บริการ [ซ่ึงอาจอยูใ่นต่างประเทศ] เพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในนโยบายน้ี 

4.2. บุคคลภายนอกท่ีบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั
ท่าน รวมถึง 
(ก) บริษัทในกลุ่ม OR บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคล

อ่ืนท่ีเก่ียวกับท่านให้แก่บริษทัในกลุ่ม OR เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทัและของ
บริษทัในกลุ่ม OR ในการท าตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(ข) หน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัท่านเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพ่ือสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการสอบสวนหรือด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพง่หรืออาญา 
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(ค) ผู้ให้บริการจากภายนอก บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วน
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกับท่านให้กับผูใ้ห้บริการจากภายนอก เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการ
ปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่าน 

 
5. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 

5.1. บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไปยงั [ผูใ้ห้บริการจาก
ภายนอก] ท่ีอยูน่อกประเทศไทย เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั 
และทรัพยสิ์นของท่าน การเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวจะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่าน
เท่านั้น เวน้แต่จะมีฐานทางกฎหมายท่ีส าคญัอ่ืน ๆ (เช่น เพ่ือปฏิบติัตามสัญญาระหวา่งบริษทัและบุคคลอ่ืน
เพ่ือประโยชน์ของท่าน) ตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 

5.2. ถา้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางท่ีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มูลไม่เพียงพอตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทยก าหนด บริษทัจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนไปยงับุคคลอ่ืนในต่างประเทศ 
เพ่ือให้ข้อมูลนั้ นได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับท่ีบริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

 
6. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

6.1. บริษทัใชม้าตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ  มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพในการเขา้ถึง
หรือควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน เพื่อธ ารงไวซ่ึ้ง
ความลบั  ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพร้อมใช้งานของขอ้มูลส่วนบุคคล จากความเสียหาย  
การสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือการเปิดเผยโดยอุบติัเหตุ โดยมิชอบ หรือโดย
ปราศจากอ านาจ ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 
บริษทัไดด้ าเนินการจดัให้มีมาตรการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและการใชง้านอุปกรณ์ส าหรับ
จดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยบริษทั ไดว้างมาตรการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และการใชง้านอุปกรณ์ส าหรับ
จดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยก าหนด สิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน สิทธิในการอนุญาตให ้
ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลได ้และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน  เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการ
ลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากน้ีเรายงัวางมาตรการส าหรับการ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกับการเข้าถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.2. บริษทัจะท าการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัเป็นคร้ังคราวตามท่ีจ าเป็น
หรือเม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มาตรการรักษาความปลอดภยัมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าทางกฎหมาย ตามท่ีหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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7. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในระบบของบริษทัเป็นระยะเวลาท่ี
จ าเป็นต่อการด าเนินการตามหนา้ท่ีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในนโยบายน้ี เม่ือ
บริษทัไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายใหเ้ก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอีกต่อไป บริษทัจะท าการ
ลบขอ้มูลออกจากระบบและบนัทึกของบริษทั อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการด าเนินการทางศาลหรือทางวินัย ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอาจถูกเก็บไวจ้นกวา่จะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไป
ไดใ้นการยืน่อุทธรณ์ หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 

 
8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1. หากท่านเช่ือวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกบนัทึกโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของบริษทั ท่านอาจจะมีสิทธิ
ต่อไปน้ีตามกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและขอรับส าเนาของขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวกบั
ท่าน หรือขอให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีบริษทัไดม้าโดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอม โดยจะตอ้งส่งค าขอเป็นหนงัสือไปยงัส่วนส่งเสริมการขายและสนบัสนุนปฏิบติัการ
บริษทัจะด าเนินการกบัค าขอของท่านภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บค าขอของท่าน บริษทั อาจ
ปฏิเสธค าขอของท่านตามสิทธิตามกฎหมายของบริษทัหรือตามค าสั่งศาล และหากการเขา้ถึงและค าขอ
ส าเนาขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวกบัท่านอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น หากบริษทั 
ตดัสินวา่ตอ้งปฏิเสธค าขอของท่าน บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเหตุผล และส่ง
หนงัสือดงักล่าวใหท่้านภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

(ข) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอใหบ้ริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยเก่ียวกบัท่าน ท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

(ค) สิทธิในการคดัค้าน ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดหากเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคเ์ร่ืองประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั และ/หรือ ของบุคคล
อ่ืน บริษทัจะด าเนินการพิจารณาค าขอของท่านโดยเร็วท่ีสุดทนัทีท่ีไดรั้บค าขอ บริษทัอาจปฏิเสธค าขอของ
ท่านหากบริษทัสามารถพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัมากกวา่ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยดงักล่าว
เป็นไปเพื่อ การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือปฏิบติัตามกฎหมาย หากบริษทัตดัสินใจวา่จะปฏิเสธค า
ขอของท่าน บริษทั จะแจง้ใหท่้านทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเหตุผล และจะส่งหนงัสือดงักล่าวใหแ้ก่
ท่านภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

(ง) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บับริษทัเพ่ือวตัถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดทุ้กเม่ือ 

(จ) สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดหรือ
ท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลไดต้าม
ขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าได ้เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัอาจตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติั
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ตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย 

(ฉ) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีบริษทัครอบครอง
อยู ่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปได ้และส่งขอ้มูลดงักล่าวให้กบัผูค้วบคุม
ขอ้มูลอ่ืน โดยท่ีขอ้มูลนั้นจะตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หไ้วแ้ก่บริษทั และ (ข) ขอ้มูลท่ีบริษทั
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยบนฐานความยนิยอมของท่าน 

(ช) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลช่ัวคราว ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นการชัว่คราวในส่วนท่ีบริษทัไม่มีสิทธิเก็บรักษาไวแ้ลว้ หรือเม่ือท่านจ าเป็นตอ้ง
ใชข้อ้มูลนั้นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบับริษทัให้แก่หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งหากบริษทั 
ละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศไทย รวมถึง
นโยบายและขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ 
 

9. การตดิต่อบริษัท 
 หากท่านมีขอ้กงัวลหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบายน้ี หรือหากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลจาก

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของท่าน โปรดติดต่อ ส่วนส่งเสริมการขายและสนบัสนุนปฏิบติัการ 
บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั  
1010 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-030-0444 หรือ 1365 Contact Center 
http://www.pttrm.com 
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