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นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรับการใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

(CCTV Privacy Notice) 

 

บริษทั เชาว ์เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (รวมเรียกว่า“บริษทั”) ใชอุ้ปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ใน

การเฝ้าดูแลพื้นท่ีภายในและรอบๆ อาคารสถานท่ี เพื่อคุม้ครองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์น บริษทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

ของลูกคา้ พนกังาน กรรมการ ผูรั้บจา้ง ลูกจา้ง ผูม้าเยอืน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดท่ีเขา้มาในพื้นท่ีท่ีมีการเฝ้าดูแลภายในอาคารและ

สถานท่ีผ่านกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (เรียกรวมกนัว่า “ท่าน”) นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการท่ี

บริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลได ้ (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกบัท่าน และระบุถึง

วิธีการในการจดัการหรือการใชร้ะบบ CCTV ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัอาจทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายฉบบัน้ีไดทุ้กเม่ือและจะแจ้ง

ถึงการแกไ้ขดงักล่าวใหท่้านไดท้ราบเท่าท่ีจะดาํเนินการได ้

1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1.1 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล 

บริษทับนัทึกและจดัเกบ็ขอ้มูลกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และกลอ้งบนัทึกภาพสาํหรับกิจกรรมต่างๆท่ีบริษทัติดตั้งไวบ้ริเวณอาคาร

และสถานท่ีต่างๆ ของบริษทั ตามมาตรการรักษาความปลอดภยั เพื่อป้องกนัเหตุอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนต่อผูเ้ขา้ใชอ้าคาร สถานท่ี 

หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ตลอดจนเป็นการเกบ็เพื่อเป็นหลกัฐานสาํหรับการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม อบรม 

สัมมนา 

1.2 ฐานในการประมวลผลขอ้มูล 

บริษทัฯ จะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล โอน และดาํเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ การบนัทึก ถือครอง 

ปรับเปลี่ยนแกไ้ข ทาํลาย ลบ กูคื้น รวม ทาํสาํเนา ส่ง จดัเกบ็ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กบัขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัท่านโดยไม่ไดรั้บความยนิยอม ยกเวน้ภายใตฐ้านในกรณีต่อไปน้ี 

 

            (1) ฐานจาํเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฏหมาย (Legitimate Interest): บริษทันาํขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใช ้

                 ในการประมวลผลเพื่อดูแลรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน ผูใ้ชบ้ริการ และบุคคลอื่นท่ีเขา้มาภายในอาคาร 

                 และสถานท่ี รวมถึงการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัไม่ใหผู้ท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ออกเขตหวงหา้ม รวมถึงใชใ้น 

                 การสอบสวนเหตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารและสถานท่ี ตลอดจนเป็นการเกบ็เพื่อเป็นหลกัฐานสาํหรับการจดั 

                 กจิกรรมต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา 

            (2) ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation): บริษทัอาจนาํขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชใ้นการประ 

                  มวลผลเพื่อการปฏิบติัตามกฏหมายตามท่ีหน่วยงานรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฏหมายร้องขอ หรือใชเ้พื่อเป็นพยาน 

                  หลกัฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในหรือบริเวณอาคารและสถานท่ี และเพื่อ 

                  บนัทึกเป็นหลกัฐานสาํหรับกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีกฏหมายกาํหนด 

            (3) ฐานประโยชน์สาํคญัต่อชีวิต (Vital Interest): เพื่อรักษาประโยชน์อนัจาํเป็นต่อชีวิต เป็นการจาํเป็นต่อการ 

                  ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
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2. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัฯ เกบ็รวบรวมภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวของท่าน ภาพส่ิงของ รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน (เช่น ยานพาหนะ) เม่ือท่านเขา้สู่

พื้นท่ีท่ีมีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานท่ีผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (“ขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด”) ในบาง

กรณี บริษทัฯ อาจจะเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น การจดจาํใบหนา้ของท่าน) แต่ก็

ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตใหก้ระทาํได ้

3. วิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน และดาํเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน 

แกไ้ข ทาํลาย ลบ กูคื้น รวม ทาํสาํเนา ส่ง จดัเกบ็ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กบัขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคล

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัท่าน เพื่อ “วตัถปุระสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด” ดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน 

(2) เพื่อปกป้องอาคาร สถานท่ี และทรัพยสิ์นจากความเสียหาย ความขดัขอ้ง การทาํลายทรัพยสิ์น และอาชญากรรมอื่นๆ

(3) เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการขดัขวาง ป้องกนั และตรวจจบัอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเม่ือ    

      เกิดอาชญากรรม 

(4) เพื่อช่วยเหลือในการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทางวินยัหรือกระบวนการยติุเร่ืองร้องทุกขอ์ยา่งมีประ  

     สิทธิภาพ 

(5) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส 

(6) เพื่อสนบัสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ในการดาํเนินการทางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ  

      คดีทางแพ่ง และคดีแรงงาน 

(7) เพื่อยนืยนัตวับุคคลและเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

3.2 บริษทัฯ จะติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในท่ีท่ีเห็นไดง่้าย พื้นท่ีท่ีบริษทัฯ จะไม่ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดแ้ก่ หอ้งนํ้า 

และลิฟท ์

3.3 กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทาํงานตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั และจะไม่มีการบนัทึกเสียง 

3.4 บริษทัฯ จะติดตั้งป้ายแจง้ “สถานท่ีน้ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยั” ท่ีจุดทางเขา้และทางออก และในพื้นท่ีท่ี

มีการสอดส่องดูแลโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อใหท่้านทราบวา่ในบริเวณนั้นมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

4. บุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4.1 บริษทัฯ จะเกบ็ขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าว

ให้แก่ผูใ้ด ยกเวน้ บริษัทในเครือ บุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ คดัเลือกอย่างระมดัระวงัทั้ งในปัจจุบนัและอนาคต ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิ 

หุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า และ/หรือผู ้ให้บริการ ซ่ึงอาจอยู่ในต่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้ ง

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในนโยบายน้ี 

4.2 บุคคลภายนอกท่ีบริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบัท่าน รวมถึง 
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(1) บริษทัในเครือ บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวกบั

ท่านให้แก่บริษทัในเครือ เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ และของบริษัทฯ ในเครือในการทาํตาม

วตัถปุระสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(2) หน่วยงานรัฐและ/หรือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูล

ส่วนบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวกบัท่านเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายใน

การสอบสวนหรือดาํเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรืออาญา 

(3) ผูใ้หบ้ริการจากภายนอก บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ี

เกี่ยวกบัท่านเพื่อดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีจาํเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่าน 

 5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

5.1 บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไปยงับริษทัในเครือ และผูใ้ห้บริการจาก

ภายนอก ท่ีอยูน่อกประเทศไทย เพื่อดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีจาํเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่าน 

การเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวจะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บความยนิยอมจากท่านเท่านั้น เวน้แต่จะมีฐานทางกฎหมายท่ีสําคญั

อื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทัฯ และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด 

5.2 ถา้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิดถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางท่ีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลไม่

เพียงพอตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกาํหนด บริษทัฯ จะดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีจาํเป็นในการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนไปยงับุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ขอ้มูลนั้นไดรั้บการคุม้ครองในระดบัเดียวกบัท่ีบริษทัฯ 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่น

ขณะนั้น 

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1. บริษทัฯ ใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัเชิงองค์กร เชิงเทคนิค และเชิงบริหารจดัการตามสมควรในการคุม้ครองขอ้มูลจาก

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกบัท่านจากความเสียหาย การสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปลี่ยนแปลง หรือ

การเปิดเผยโดยอุบติัเหตุ โดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอาํนาจ ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด 

6.2. บริษทัฯ จะทาํการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัฯ เป็นคร้ังคราวตามท่ีจาํเป็นหรือเม่ือมีการ

พฒันาเทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าทางกฎหมาย ตามท่ีหน่วยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวขอ้งกาํหนด 

7.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในระบบของบริษทัฯ เป็นระยะเวลาท่ีจาํเป็นต่อการ

ดาํเนินการตามหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในนโยบายน้ี เม่ือบริษทัฯ ไม่ไดรั้บ

อนุญาตตามกฎหมายให้เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอีกต่อไป บริษทัฯ จะทาํการลบขอ้มูลออกจาก

ระบบและบันทึกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการดาํเนินการทางศาลหรือทางวินัย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก 
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กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอาจถูกเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการดาํเนินการดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ 

หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูกลบหรือเกบ็ถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด 

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

หากท่านเช่ือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ท่านอาจจะมีสิทธิต่อไปน้ีตาม

กฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

8.1 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและขอรับสําเนาของขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเกี่ยวกบัท่าน หรือขอให้

บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีบริษทัฯ ไดม้าโดยไม่ไดรั้บความยินยอม โดยจะตอ้งส่งคาํ

ขอเป็นหนังสือไปยงั หน่วยงานท่ีรับผิดชอบขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด บริษทัฯ จะดาํเนินการกบัคาํขอของท่านภายใน 30 

วนันบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บคาํขอของท่าน บริษทัฯ อาจปฏิเสธคาํขอของท่านตามสิทธิตามกฎหมายของบริษทัฯ หรือตามคาํสั่ง

ศาล และหากการเขา้ถึงและคาํขอสาํเนาขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเกี่ยวกบัท่านอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ื่น 

หากบริษทัฯ ตดัสินว่าตอ้งปฏิเสธคาํขอของท่าน บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเหตุผล และส่งหนงัสือ

ดงักล่าวใหท่้านภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

8.2 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยเกี่ยวกบัท่าน ท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

8.3 สิทธิในการคดัคา้น ท่านมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหาก

เป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์เร่ืองประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ และ/หรือของบุคคลอื่น บริษทัฯ จะดาํเนินการพิจารณา

คาํขอของท่านโดยเร็วท่ีสุดทนัทีท่ีไดรั้บคาํขอ บริษทัฯ อาจปฏิเสธคาํขอของท่านหาก บริษทัฯ สามารถพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุอนัชอบ

ดว้ยกฎหมายท่ีสําคญัมากกว่าในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือการ

เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยดงักล่าวเป็นไปเพื่อ การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือปฏิบติัตามกฎหมาย หากบริษทัฯ ตดัสินใจว่าจะปฏิเสธคาํขอของ

ท่าน บริษทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล และจะส่งหนังสือดงักล่าวให้แก่ท่านภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนด 

8.4 สิทธิในการถอนความยนิยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดทุ้กเม่ือ 

8.5 สิทธิในการลบขอ้มูล ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดหรือทาํใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลไดต้ามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้าํได ้เวน้แต่

กรณีท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น การก่อตั้ง

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 

8.6 สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล ท่านอาจมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีบริษทัฯ ครอบครองอยู ่ในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปได ้และส่งขอ้มูลดงักล่าวใหก้บัผูค้วบคุมขอ้มูลอื่น โดยท่ีขอ้มูลนั้นจะตอ้งเป็น  



Unit 2/1007-2/1008, 10th Floor, Two FYI Center, 2525 Rama 4 Road, Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110  
Tel : +66  2 033 0901-12 Fax : +66 2 033 0909 
 

 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หไ้วแ้ก่บริษทัฯ และ (ข) ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยบนฐานความยนิยอมของ

ท่าน 

8.7 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลชัว่คราว ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิดเป็นการชัว่คราวในส่วนท่ีบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเก็บรักษาไว้แลว้ หรือเม่ือท่านจําเป็นตอ้งใชข้อ้มูลนั้ นในการก่อตั้งสิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ

เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 

8.8 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกบับริษทัฯ ให้แก่หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวขอ้งหากบริษทัฯ ละเมิดหรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศไทย รวมถึงนโยบายและขอ้บงัคบัอื่นๆ 

9.    การติดต่อบริษัท 

หากท่านมีขอ้กงัวลหรือขอ้สงสัยเกี่ยวกบันโยบายน้ี หรือหากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด สามารถติดต่อบริษทัฯ ท่ีช่องทาง ดงัต่อไปน้ี  

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: (02) 033-0910-11 

โทรสาร  : (02) 033-0909 

อีเมล ์      : DPO@chowenergy.co.th 

ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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