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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรับการใช้ กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
CCTV Notice
บริ ษทั ปตท. บริ หารธุรกิจค้าปลีก จากัด ("บริษัท") ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ในการเฝ้าดูแล
พื้นที่ภายในและรอบ ๆ อาคารสถานที่ เพื่อคุม้ ครองชีวิต สุ ขภาพ และทรัพย์สิน บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผูร้ ับจ้าง ลูกจ้าง ผูม้ าเยือน หรื อบุคคลใด ๆ ทั้งหมดที่ เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแล ทั้งภายใน
อาคารและบริ เวณโดยรอบ ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (เรี ยกรวมกันว่า "ท่ าน") นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการที่บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมูลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลได้ ("ข้ อมูลส่ วนบุคคล") ของ
ท่าน บริ ษทั อาจแก้ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทาได้
1.

ข้ อมูลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั เก็บรวบรวมภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหว [เสี ยง] และภาพสิ่ งของ (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เมื่อท่านเข้าสู่
พื้นที่ที่มีการสอดส่ องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผา่ นกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ("ข้ อมูลจากกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด") ใน
บางกรณี บริ ษทั อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น ข้อมูลการจดจาใบหน้า
ของท่าน) ทั้งนี้ ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรื อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทาได้
2.

วิธีการทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
2.1. บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย โอน และดาเนิ นการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง
ปรับ เปลี่ยน แก้ไข ทาลาย ลบ กูค้ ืน รวม ทาสาเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อ "วัตถุประสงค์ ในการติดตั้งกล้ องโทรทัศน์ วงจร
ปิ ด" ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อปกป้ องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
(ข) เพื่ อ ปกป้ อ งอาคาร สถานที่ และทรั พ ย์สิ น จากความเสี ย หาย ความขัด ข้อ ง การท าลาย และจาก
อาชญากรรมอื่น ๆ
(ค) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้ องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการ
ฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
(ง) เพื่อสนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทางวินยั หรื อกระบวนการร้องทุกข์ให้
มีประสิ ทธิภาพ
(จ) เพื่อสนับสนุนในการสอบสวนหรื อกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
(ฉ) เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิ ทธิ หรื อยกขึ้นต่อสู ้ในการดาเนิ นคดีทางแพ่ง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
คดีแรงงาน และ
(ช) เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
2.2. บริ ษทั จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดในที่ ที่เห็ นได้ง่าย พื้นที่ ที่บริ ษทั จะไม่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ได้แก่ [ห้องพนักงาน ห้องเปลี่ ยนเสื้ อผ้า ห้องน้ า ห้องอาบน้ า หรื อพื้นที่ อื่นที่ กาหนดให้เป็ นพื้นที่ พกั ผ่อน
สาหรับพนักงาน]
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2.3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดทางานตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน และอาจจะมีการบันทึกเสี ยง
2.4. บริ ษทั จะติดตั้งป้ ายที่จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ ที่มีการสอดส่ องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
เพื่อให้ท่านทราบว่าในบริ เวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
3.

ฐานทางกฎหมาย
บริ ษทั จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ประมวลผล โอน และดาเนิ นการใด ๆ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การบันทึ ก
ถือครอง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทาลาย ลบ กูค้ ืน รวม ทาสาเนา ส่ ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรื อเพิ่ม กับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้ นในกรณี ต่อไปนี้
(ก) เพื่อรักษาประโยชน์ อนั จาเป็ นต่อชีวติ เป็ นการจาเป็ นต่อการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย
หรื อสุขภาพของบุคคล
(ข) เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ในการ
ปกป้ อ งคุ ้มครองสุ ขภาพและความปลอดภัยของท่ า น รวมถึ ง ทรั พ ย์สิน ของท่ า น อาคาร สถานที่ และ
ทรัพย์สินของบริ ษทั และกระทาการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ด บริ ษ ัท จะพยายามสร้ า งความสมดุ ล ระหว่า งประโยชน์โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายของบริ ษทั และของ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุม้ ครองข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวข้องกับท่าน นอกจากนี้ บริ ษทั จะใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสมดุลดังกล่าวตามความเหมาะสม
(ค) เพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมาย บริ ษทั มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อ มการท างาน บริ ษ ัท เห็ น ว่า การใช้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเป็ นมาตรการที่จาเป็ นที่จะทาให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามหน้าที่ดงั กล่าวได้
4.

บุคคลทีบ่ ริษัทเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
4.1. บริ ษทั จะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับท่านไว้เป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยหรื อ
โอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผใู ้ ด ยกเว้นบริ ษทั ในกลุ่มและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก
จำกัด (มหำชน) ("บริษัทในกลุ่ม OR") บุคคลภายนอกที่บริ ษทั คัดเลือกอย่างระมัดระวังทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต ผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ หุ ้นส่ วนของกิจการร่ วมค้า และ/หรื อ ผูใ้ ห้บริ การ [ซึ่ งอาจอยูใ่ นต่างประเทศ] เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ระบุในนโยบายนี้
4.2. บุคคลภายนอกที่บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ท่าน รวมถึง
(ก) บริษัทในกลุ่ม OR บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคล
อื่ นที่ เกี่ ยวกับท่ านให้แก่ บริ ษทั ในกลุ่ม OR เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของ
บริ ษทั ในกลุ่ม OR ในการทาตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(ข) หน่ วยงานรัฐ และ/หรื อ หน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมาย บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นที่เกี่ ยวกับท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเพื่อสนับสนุ นหรื อช่วยเหลือ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรื อดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรื ออาญา
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(ค) ผู้ให้ บริ การจากภายนอก บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วน
บุ คคลอื่ นที่ เกี่ ยวกับท่ านให้กับผูใ้ ห้บริ การจากภายนอก เพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ จาเป็ นในการ
ปกป้ องสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน
5.

การโอนข้ อมูลไปต่ างประเทศ
5.1. บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดไปยัง [ผูใ้ ห้บริ การจาก
ภายนอก] ที่อยูน่ อกประเทศไทย เพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนที่จาเป็ นในการปกป้ องสุ ขภาพ ความปลอดภัย
และทรัพย์สินของท่าน การเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
เท่านั้น เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายที่สาคัญอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั และบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
5.2. ถ้าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่ มาตรฐานการ
คุ ม้ ครองข้อมูลไม่เพียงพอตามที่ กฎหมายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของประเทศไทยกาหนด บริ ษทั จะ
ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ จาเป็ นในการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ โอนไปยังบุ คคลอื่ นในต่ างประเทศ
เพื่ อ ให้ข ้อ มู ล นั้น ได้รั บ การคุ ้ม ครองในระดับ เดี ย วกับ ที่ บ ริ ษ ัท คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้อยูใ่ นขณะนั้น

6.

มาตรการรักษาความปลอดภัย
6.1. บริ ษทั ใช้มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่ งครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้ องกันด้านการบริ หารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพในการเข้าถึง
หรื อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เพื่อธารงไว้ซ่ ึ ง
ความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้ อมใช้งานของข้อมูลส่ วนบุคคล จากความเสี ยหาย
การสู ญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อการเปิ ดเผยโดยอุบตั ิเหตุ โดยมิชอบ หรื อโดย
ปราศจากอานาจ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดให้มี มาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์ สาหรั บ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคล โดยบริ ษทั ได้วางมาตรการจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สาหรั บ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล โดยกาหนด สิ ทธิ เข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน สิ ทธิ ในการอนุญาตให้
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล
ส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อการ
ลักขโมยอุ ป กรณ์ จัด เก็ บ หรื อ ประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล นอกจากนี้ เรายัง วางมาตรการสาหรั บ การ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ ย วกับ การเข้าถึ ง เปลี่ ยนแปลง ลบ หรื อถ่ายโอนข้อมูล ส่ วนบุ คคล ให้สอดคล้อ ง
เหมาะสมกับวิธีการและสื่ อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.2. บริ ษทั จะทาการตรวจสอบและปรับปรุ งมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริ ษทั เป็ นครั้งคราวตามที่จาเป็ น
หรื อเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิ ทธิภาพและ
เหมาะสม และเป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าทางกฎหมาย ตามที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกาหนด
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7.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดในระบบของบริ ษทั เป็ นระยะเวลาที่
จาเป็ นต่อการดาเนิ นการตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ระบุในนโยบายนี้ เมื่อ
บริ ษทั ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดอีกต่อไป บริ ษทั จะทาการ
ลบข้อมูลออกจากระบบและบันทึกของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีการดาเนิ นการทางศาลหรื อทางวินัย ข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดาเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็ นไป
ได้ในการยืน่ อุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรื อเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
8.

สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
8.1. หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของบริ ษทั ท่านอาจจะมีสิทธิ
ต่อไปนี้ตามกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ก) สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสาเนาของข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวกับ
ท่ าน หรื อขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ บริ ษทั ได้มาโดย
ไม่ได้รับความยินยอม โดยจะต้องส่งคาขอเป็ นหนังสื อไปยังส่วนส่งเสริ มการขายและสนับสนุนปฏิบตั ิการ
บริ ษทั จะดาเนิ นการกับคาขอของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่ บริ ษทั ได้รับคาขอของท่าน บริ ษทั อาจ
ปฏิ เสธคาขอของท่านตามสิ ทธิ ตามกฎหมายของบริ ษทั หรื อตามคาสั่งศาล และหากการเข้าถึงและคาขอ
สาเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวกับท่านอาจกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของผูอ้ ื่น หากบริ ษทั
ตัดสิ นว่าต้องปฏิเสธคาขอของท่าน บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมเหตุผล และส่ ง
หนังสื อดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
(ข) สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลให้ ถูกต้ อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ได้เก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปั จจุบนั
(ค) สิทธิในการคัดค้ าน ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดหากเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์เรื่ องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และ/หรื อ ของบุคคล
อื่น บริ ษทั จะดาเนินการพิจารณาคาขอของท่านโดยเร็ วที่สุดทันทีที่ได้รับคาขอ บริ ษทั อาจปฏิเสธคาขอของ
ท่านหากบริ ษทั สามารถพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญมากกว่าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด หรื อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยดังกล่าว
เป็ นไปเพื่อ การก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึ้นต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หากบริ ษทั ตัดสิ นใจว่าจะปฏิเสธคา
ขอของท่าน บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมเหตุผล และจะส่งหนังสื อดังกล่าวให้แก่
ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
(ง) สิ ทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิ ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบั บริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้ทุกเมื่อ
(จ) สิทธิในการลบข้ อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดหรื อ
ทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ตาม
ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั อาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิ
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ตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเพื่อการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(ฉ) สิ ทธิในการโอนย้ ายข้ อมูล ท่านอาจมีสิทธิ ที่จะได้รับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่บริ ษทั ครอบครอง
อยู่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ และส่งข้อมูลดังกล่าวให้กบั ผูค้ วบคุม
ข้อมูลอื่น โดยที่ขอ้ มูลนั้นจะต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริ ษทั และ (ข) ข้อมูลที่บริ ษทั
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยบนฐานความยินยอมของท่าน
(ช) สิ ทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลชั่วคราว ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเป็ นการชัว่ คราวในส่ วนที่บริ ษทั ไม่มีสิทธิเก็บรักษาไว้แล้ว หรื อเมื่อท่านจาเป็ นต้อง
ใช้ขอ้ มูลนั้นในการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึ้นต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(ซ) สิ ทธิในการร้ องเรี ยน ท่านมีสิทธิ ยื่นข้อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับบริ ษทั ให้แก่หน่ วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้องหากบริ ษทั
ละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่บงั คับใช้ในประเทศไทย รวมถึง
นโยบายและข้อบังคับอื่น ๆ
9.

การติดต่ อบริษัท
หากท่านมีขอ้ กังวลหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรื อหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของท่าน โปรดติดต่อ ส่วนส่งเสริ มการขายและสนับสนุนปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ปตท. บริ หารธุรกิจค้าปลีก จากัด
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