บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับการใช้กล้องวงจรปิด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ต่อไปในประกาศเรียกว่า“บริษัทฯ” มีการใช้งานกล้อง
วงจรปิดภายในและโดยรอบอาคารสถานที่ ของบริษัทฯ ในการตรวจตราพื้นที่ที่กาหนดเพื่อการรักษาความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้
กล้องวงจรปิด การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวโดยบริษัทฯ
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
กล้องวงจรปิดของบริษัทฯ บันทึกภาพ และเสียง ของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น
เช่น ยานพาหนะ ซึ่งเข้ามาในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายใน หรือโดยรอบ สถานที่และสิ่ งอานวยความ
สะดวกของบริษัทฯ และอาจเก็บรวบรวมภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอ หรือเสียงของคุณไว้
2. วิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
2.1 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(ก) ปกป้องคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สิน
(ข) ปกป้องคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และทรัพย์สินของบริษัทฯ จาก
ความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทาลายและอาชญากรรมอื่นๆ
(ค) สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดาเนินคดีทางอาญา
และการดาเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม
(ง) ช่ว ยในการระงับ ข้อ พิ พาทที่ เ กิด ขึ้น ในการด าเนิ นการทางวินั ย หรื อการร้ องทุ กข์ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
(จ) ช่วยในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ
(ฉ) ช่วยในการฟ้องหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินคดีแรงงาน
2.2 กล้องวงจรปิดของบริษัทฯ ทางานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบเกิดความขัดข้อง หรือมี
การซ่อมบารุงระบบ
2.3 บริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณ ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล ตามสมควร
3. ฐานทางกฎหมาย
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้
(ก) ฐานประโยชน์สาคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล เป็น
การจาเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
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(ข) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการดาเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น
(ค) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึง
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน บริษัทฯ เห็นว่าการใช้กล้องวงจร
ปิดเป็นมาตรการทีส่ าคัญซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดเหล่านี้ได้
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม
4.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทในเครือและผู้ให้บริการ
ของบริษัทฯ) ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่
ระบุข้างต้น
4.2 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หากมีความ
จาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดาเนินคดีอาญา
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จาเป็นเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้หรือเท่าที่จาเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อนึ่ง บริษัทฯ อาจจาเป็นต้อง
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จาเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทาง
กฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น
5.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีความจาเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทฯ อาจทาลาย
ลบ นาออกจากระบบ หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลได้
6. สิทธิของคุณ
คุณมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้
(ก) สิทธิการเข้าถึง คุณมีสิทธิเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและไปยังช่องทางการติดต่อตามที่
ระบุไว้ในส่วน "การติดต่อบริษัทฯ" คาขอของคุณจะได้รับการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคาขอของคุณได้ในกรณีที่คาขอนั้นอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือโดยคาสั่งศาล
(ข) สิ ท ธิ ก ารแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง คุ ณ มี สิ ท ธิ ข อให้ มี ก ารด าเนิ น การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้
ประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้สมบูรณ์ ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน
(ค) สิ ท ธิ ก ารโอนย้ า ยข้ อ มู ล คุ ณ อาจมี สิ ท ธิ ข อรั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี อ ยู่ ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว และส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ใน
กรณี (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับบริษัทฯ และ (2) กรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลนั้นโดย
อาศัยฐานความยินยอมของคุณ
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(ง) สิทธิการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (หรือของบุคคลอื่น) ได้ บริษัทฯ อาจ
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคาขอของคุณในกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสาคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของคุณ หรือถ้า
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(จ) สิทธิการลบหรือทาลายข้อมูล คุณมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณ หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หาก
คุณเห็นว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจาเป็นสาหรับ วัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว
หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้
บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคาขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อการก่อตั้ง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
(ฉ) สิทธิการจากัดการประมวลผล คุณมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณ
เห็นว่าบริษัทฯ หมดความจาเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวั ตถุประสงค์ตามที่ระบุใน
ประกาศฉบับนี้แล้ว แต่คุณยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
(ช) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีที่คุณได้ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้น ในเวลาใดก็ได้
(ซ) สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนบริษัทฯ ต่อหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากคุณเห็นว่าบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. การติดต่อบริษัทฯ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือหากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารสานักงาน E mail : hr@thaitex.com หมายเลขโทรศัพท์ 02-0332333 ต่อ
407, 301, 303
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