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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ส าหรับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด 

 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด า่อไปีรปราการเรใยกอ่า )นชาหร(“บริษัทฯ” นใการีห้งารกล้ององจรปิด

ภายีรแลาโดยรอบอาคารสถารทใ่ของบริษัทฯ  ีรการารอจาราพ้ืรทใ่ทใ่ก าชรดเพ่ือการรักษาคอานปลอดภัยแลาคอาน
นั่รคงของสถารทใ่ ทรัพย์สิร พรักงาร ลูกค้า คู่ค้า แลาผู้นาาิดา่อ  

ปราการการคุ้นครองข้อนูลส่อรบุคคลฉบับรใ้อธิบายการเก็บรอบรอนข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารโดยีห้กล้ององจร
ปิด การีห้ แลาเปิดเผยข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารดังกล่าอ โดยบริษัทฯ 

 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 
กล้ององจรปิดของบริษัทฯ บัรทึกภาพ แลาเสใยง ของบุคคลทุกคร รอนทั้งทรัพย์สิรของบุคคลเชล่ารั้ร เห่ร 

ยารพาชรา ซึ่งเข้านาีรพ้ืรทใ่ภายีา้การสอดส่องดูแลทใ่อยู่ภายีร ชรือโดยรอบ สถารทใ่แลาสิ่งอ ารอยคอานสาดอกของ
บริษัทฯ แลาอาจเก็บรอบรอนภาพถ่ายชรือภาพอใดใโอ ชรือเสใยงของท่ารไอ้ 
 

2. วิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
2.1 บริษัทฯ อาจเก็บรอบรอน ีห้ เปิดเผย ชรือปรานอลผลข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารเพ่ืออัาถุปราสงค์ดังา่อไปรใ้ 

(ก) ปกป้องคุ้นครองหใอิา ร่างกาย สุขภาพ คอานปลอดภัยส่อรบุคคล แลาทรัพย์สิร 
(ข) ปกป้องคุ้นครองแลาป้องกัรสถารทใ่ สิ่งอ ารอยคอานสาดอก แลาทรัพย์สิรของบริษัทฯ จากคอาน

เสใยชาย การถูกรบกอร การถูกท าลายแลาอาหญากรรนอ่ืรๆ 
(ค) สรับสรุรชร่อยงารทใ่นใชร้าทใ่บังคับีห้กฎชนายีรการป้องกัร สืบสอร แลาด าเริรคดใทางอาญา 

แลาการด าเริรการเพื่อการยับยั้งอาหญากรรน 
(ง) ห่อยีรการรางับข้อพิพาททใ่ เกิดขึ้รีรการด าเริรการทางอิรัยชรือการร้องทุกข์ได้อย่างนใ

ปราสิทธิภาพ 
(จ) ห่อยีรการสอบสอรชรือกราบอรการทใ่เกใ่ยอกับการแจ้งเบาาแส แลา 
(ฉ) ห่อยีรการฟ้องชรือา่อสู้คดใ ซึ่งรอนถึงแา่ไน่จ ากัดเพใยงการด าเริรคดใแรงงาร 

2.2 กล้ององจรปิดของบริษัทฯ ท างาราลอดยใ่สิบสใ่หั่อโนง เอ้รแา่ีรกรณใทใ่ราบบเกิดคอานขัดข้อง ชรือนใการซ่อน
บ ารุงราบบ 

2.3 บริษัทฯ ได้าิดาั้งป้ายเพื่อแจ้งเาือรีช้ท่ารทราบถึงการีห้กล้ององจรปิดแลาการบัรทึกข้อนูลส่อรบุคคลของ
ท่าร ีรพ้ืรทใ่ภายีา้การสอดส่องดูแลาานสนคอร 

 

3. ฐานทางกฎหมาย 
บริษัทฯ อาจเก็บรอบรอน เปิดเผย ชรือปรานอลผลข้อนูลส่อรบุคคลของท่าร โดยอารัยฐารทางกฎชนาย

ดังา่อไปรใ้ 
(ก) ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต การเก็บรอบรอน ีห้ เปิดเผย ชรือปรานอลผลข้อนูลส่อรบุคคล เป็ร

การจ าเป็ร เพ่ือป้องกัรชรือรางับอัรารายา่อหใอิา ร่างกาย ชรือสุขภาพของบุคคล 
(ข) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรอบรอน ีห้ เปิดเผย ชรือปรานอลผลข้อนูลส่อร

บุคคล เป็รการด าเริรการเพ่ือปราโยหร์อัรหอบด้อยกฎชนายของบริษัทฯ เพ่ือบรรลุอัาถุปราสงค์
อย่างีดอย่างชรึ่งาานทใ่ราบุข้างา้ร 
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(ค) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯ นใชร้าทใ่า้องปฏิบัาิาานชร้าทใ่ทใ่ก าชรดโดยกฎชนาย ซึ่งรอนถึง 
กฎชนายอ่าด้อยคอานปลอดภัยแลาสิ่งแอดล้อนีรสถารทใ่ท างาร บริษัทฯ เช็รอ่าการีห้กล้ององจร
ปิดเป็รนาารการทใส่ าคัญซึ่งห่อยีช้บริษัทฯ สานารถปฏิบัาิาานข้อก าชรดเชล่ารใ้ได้ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม 
4.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารา่อบุคคลทใ่สาน )รอนถึงบริษัทีรเครือแลาผู้ีช้บริการของ

บริษัทฯ( พิจารณาอ่านใคอานจ าเป็รา้องเปิดเผยข้อนูลส่อรบุคคลรั้รเพ่ืออัาถุปราสงค์  ีรกรณใทใ่บริษัทฯ
าานทใ่ราบุข้างา้ร 

4.2 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารา่อชร่อยงารทใ่นใชร้าทใ่บังคับีห้กฎชนาย ชากนใคอานจ าเป็ร
เพ่ือการปฏิบัาิชร้าทใ่าานกฎชนายของบริษัทฯ แลาเพ่ือสรับสรุรชรือห่อยเชลือชร่อยงารทใ่นใชร้าทใ่บังคับีห้
กฎชนายีรการป้องกัร สืบสอร แลาด าเริรคดใอาญา 

 

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารไอ้ไน่เกิรกอ่ารายาเอลาเท่าทใ่จ าเป็รเพ่ือการบรรลุ

อัาถุปราสงค์าานทใ่ราบุีรปราการฉบับรใ้ชรือเท่าทใ่จ าเป็ราานกฎชนายทใ่ีห้บังคับ อรึ่ง บริษัทฯ อาจ
จ าเป็รา้องเก็บรักษาข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารไอ้เป็รรายาเอลาเท่าทใ่จ าเป็รเพ่ือการจัดการข้อพิพาทชรือ
กราบอรการทางกฎชนายซึ่งอาจเกิดข้ึร 

5.2 ีรกรณใทใ่บริษัทฯ ไน่นใคอานจ าเป็รีรการเก็บรักษาข้อนูลส่อรบุคคลของท่าร บริษัทฯ อาจท าลาย ลบ ร า
ออกจากราบบ ชรือท าีช้ข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารเป็รข้อนูลทใ่ไน่สานารถราบุาัอบุคคลทใ่เป็รเจ้าของข้อนูล
ได ้

 

6. สิทธิของท่าน 
ท่ารนใสิทธิาานกฎชนายดังา่อไปรใ้ 
(ก) สิทธิการเข้าถึง ท่ารนใสิทธิเข้าถึงแลาขอรับส าเราข้อนูลส่อรบุคคลของท่าร ชรือขอีช้นใการเปิดเผยข้อนูล

ส่อรบุคคลของท่าร โดยแจ้งคอานปราสงค์เป็รลายลักษณ์อักษรแลาไปยังห่องทางการาิดา่อาานทใ่ราบุไอ้ีร
ส่อร "การาิดา่อบริษัทฯ" ค าขอของท่ารจาได้รับการพิจารณาภายีรรายาเอลาทใ่กฎชนายก าชรด บริษัทฯ 
อาจปฏิเสธทใ่จาปฏิบัาิาานค าขอของท่ารได้ีรกรณใทใ่ค าขอรั้รอาจนใผลกราทบา่อสิทธิ แลาเสรใภาพของ
บุคคลอื่ร ทั้งรใ้เป็รไปาานทใ่กฎชนายก าชรดชรือโดยค าสั่งราล 

(ข)  สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่ารนใสิทธิขอีช้นใการด าเริรการแก้ไขข้อนูลส่อรบุคคลซึ่งบริษัทฯ ได้ปรานอลผล
เกใ่ยอกับท่ารีช้สนบูรณ์ ถูกา้องไน่ก่อีช้เกิดคอานเข้าีจผิด ชรือเป็รปัจจุบัร 

(ค) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่ารอาจนใสิทธิขอรับข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารทใ่บริษัทฯ นใอยู่ ีรรูปแบบ
อิเล็กทรอริกส์ทใ่นใการจัดเรใยงแล้อ แลาส่งข้อนูลส่อรบุคคลรั้รไปยังผู้คอบคุนข้อนูลส่อรบุคคลรายอ่ืร ีร
กรณใ )1( ข้อนูลส่อรบุคคลทใ่ท่ารได้ีช้กับบริษัทฯ แลา (2) กรณใทใ่บริษัทฯ ปรานอลผลข้อนูลรั้รโดยอารัย
ฐารคอานยิรยอนของท่าร 

(ง) สิทธิการคัดค้าน ท่ารนใสิทธิคัดค้ารการเก็บรอบรอน การีห้ ชรือการเปิดเผยข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารซึ่งนใ
อัาถุปราสงค์เพ่ือปราโยหร์โดยหอบด้อยกฎชนายของบริษัทฯ อาจปฏิเสธทใ่  บริษัทฯ  ได้   )ชรือของบุคคลอ่ืร (
สานารถแสดงได้อ่านใเชาุอัรหอบด้อยกฎชนายีรการเก็บ  องท่ารีรกรณใทใ่บริษัทฯจาปฏิบัาิาานค าขอข
รอบรอน ีห้ ชรือเปิดเผยข้อนูลส่อรบุคคลดังกล่าอซึ่งอาจส าคัญยิ่งกอ่าปราโยหร์ของท่าร ชรือถ้าการเก็บ
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รอบรอน ีห้ ชรือเปิดเผยข้อนูลส่อรบุคคลดังกล่าอเป็รไปเพ่ือก่อาั้งสิทธิเรใยกร้องาานกฎชนาย การปฏิบัาิ
าานชรือการีห้สิทธิเรใยกร้องาานกฎชนาย ชรือการยกขึ้รา่อสู้สิทธิเรใยกร้องาานกฎชนาย 

(จ) สิทธิการลบหรือท าลายข้อมูล ท่ารนใสิทธิขอีช้บริษัทฯ ด าเริรการลบชรือท าลายข้อนูลส่อรบุคคลของท่าร 
ชรือท าีช้ข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารเป็รข้อนูลทใ่ไน่สานารถราบุาัอบุคคลทใ่เป็รเจ้าของข้อนูลได้ ชากท่ารเช็ร
อ่า (1) ข้อนูลส่อรบุคคลรั้รชนดคอานจ าเป็รส าชรับอัาถุปราสงค์ทใ่ราบุีรปราการฉบับรใ้แล้อ  ชรือ (2) 
ข้อนูลส่อร  บุคคลของท่ารได้ถูกเก็บรอบรอนีห้ ชรือเปิดเผยโดยไน่หอบด้อยกฎชนาย ทั้งรใ้ บริษัทฯ อาจ
ปฏิเสธทใ่จาปฏิบัาิาานค าขอีช้ลบชรือท าลายข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารได้  เพ่ือการก่อาั้งสิทธิเรใยกร้องาาน
กฎชนาย การปฏิบัาิาานชรือการีห้สิทธิเรใยกร้องาานกฎชนาย การยกขึ้รา่อสู้สิทธิเรใยกร้องาานกฎชนาย 
ชรือการปฏิบัาิาานกฎชนาย 

(ฉ) สิทธิการจ ากัดการประมวลผล ท่ารนใสิทธิขอีช้บริษัทฯ รางับการีห้ข้อนูลส่อรบุคคลของท่ารชากท่ารเช็ร
อ่าบริษัทฯ ชนดคอานจ าเป็รีรการเก็บรักษาข้อนูลส่อรบุคคลรั้รเพ่ืออัาถุปราสงค์าานทใ่ราบุีรปราการ
ฉบับรใ้แล้อ แา่ท่ารยังา้องการีช้เก็บรักษาข้อนูลส่อรบุคคลรั้รไอ้เพ่ือการก่อาั้งสิทธิเรใยกร้องาานกฎชนาย 
การปฏิบัาิาานชรือการีห้สิทธิเรใยกร้องาานกฎชนาย การยกขึ้รา่อสู้สิทธิเรใยกร้องาานกฎชนาย ชรือการ
ปฏิบัาิาานกฎชนาย 

(ห) สิทธิการถอนความยินยอม ีรกรณใทใ่ท่ารได้ยิรยอนีช้บริษัทฯ เก็บรอบรอน ีห้ ชรือเปิดเผยข้อนูลส่อร
บุคคลของท่าร ท่ารนใสิทธิทใ่จาถอรคอานยิรยอนรั้ร ีรเอลาีดก็ได้ 

(ซ) สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่ารนใสิทธิยื่รเรื่องร้องเรใยรบริษัทฯ า่อชร่อยงารทใ่นใอ าราจก ากับดูแลการ
คุ้นครองข้อนูลส่อรบุคคลได้ ชากท่ารเช็รอ่าบริษัทฯ ฝ่าฝืรชรือไน่ปฏิบัาิาานชร้าทใ่ีดๆ ของบริษัทฯ าาน
กฎชนายอ่าด้อยการคุ้นครองข้อนูลส่อรบุคคล 

 

7. การติดต่อสอบถาม 
ท่ารสานารถาิดา่อสอบถานเกใ่ยอกับปราการฉบับรใ้ได้ทใ ่
 
 1. ผู้คอบคุนข้อนูลส่อรบุคคล (Data Controller) 

 

หื่อ  : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด )นชาหร( (ส ารักงาร( 
สถารทใ่าิดา่อ : เลขทใ่ 99/1-3 ชนู่ทใ่ 13 ถรรบางรา-าราด กน.ทใ่ 7 า าบลบางแก้อ อ าเภอ

บางพลใ จังชอัดสนุทรปราการ 10540   
ห่องทางการาิดา่อ : โทรรัพท ์0 2033 2333 
เอปไซด์                    : www.thaitex.com 
อใเนล    : info@thaitex.com 

 
 2. เจ้าชร้าทใ่คุ้นครองข้อนูลส่อรบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

 

สถารทใ่าิดา่อ : เลขทใ่ 99/1-3 ชนู่ทใ่ 13 ถรรบางรา-าราด กน.ทใ่ 7 า าบลบางแก้อ อ าเภอ
บางพลใ จังชอัดสนุทรปราการ 10540   

ห่องทางการาิดา่อ : โทรรัพท ์0 2033 2333 า่อ 407 
อใเนล์ : dpo@thaitex.com 

 

mailto:dpo@thaitex.com

