คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (CCTV)
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด และบริษัทในเครือ
1. เกี่ยวกับเรา
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด ที่อยู เลขที่ 55 หมู 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110 และบริษัทในเครือ ไดแก บริษัท พาราไทร 1975 จํากัด บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด และ
บริษัท อินเตอรไทรเทคอารแอนดดี จํากัด เวบไซต www.otanitire.com (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “บริษัทฯ”
หรือ “เรา”) มีการดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) สําหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพื้นที่ภายในหรือโดยรอบ
บริเวณโรงงาน (“พื้นที่”) ของเรา เพื่อการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน ทั้งนี้ เราทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา
“ทาน”) ที่เขามายังพื้นที่ โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว
บริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเปนผูควบคุมขอมูลสว นบุคคลตามพระราชบัญ ญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัทฯ จึงแจงเอกสารฉบับนี้ใหทานทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทาน รวมถึงแจงใหทานทราบถึงสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
2. วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูล
บริษัทฯ ใชระบบกลองวงจรปด ในการเก็บภาพเคลื่อนไหวของทานเพื่อการเก็บขอมูลสวนบุคคล ผานเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความเกี่ยวของ หรือที่จะกระทําการแทนหรือในนามบริษัทฯ ที่จําเปนใน
การควบคุมและรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและสถานที่ข องบริษัทฯ อาจอาศัยฐานประโยชนอันชอบด ว ย
กฎหมาย (Legitimate interest) และ ฐานหนาที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) (1) เพื่อปองกันหรือระงับอันตราย
ต อ ชี วิ ต ร า งกาย หรือ สุ ข ภาพของบุ ค คล (2) เป น การจํ า เป น เพื่ อ ประโยชนโ ดยชอบดว ยกฎหมายของเรา และ
(3) เพื่อเปนการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้ :
 เพื่อควบคุมการเขาพื้นที่ อาคารและสถานที่ ตลอดจนเพื่อสังเกตการณ ปองกัน ขัดขวาง และ (หาก
จําเปน) ตรวจสอบการเขาพื้นที่ อาคารและสถานที่โดยมิไดรับอนุญาต เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณ
อาคารและสถานที่ของบริษัทฯ
 เพื่อการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึงทรัพยสินของทาน
 เพื่อการปกปองอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพยสินของเราจากความเสียหาย การ
ขัดขวาง การทําลายซึ่งทรัพยสินหรืออาชญากรรมอื่น
 เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายเพื่อการยับยั้ง ปองกัน สืบคน และ ดําเนินคดี
ทางกฎหมาย
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 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่มีกระบวนการทางวินัยหรือ
กระบวนการรองทุกข
 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการสงเรื่องรองเรียน
 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปองกันการฟองรองทางแพง ซึ่งรวมไปถึงแตไมจํากัด
เพียงการดําเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงาน
 เพื่อควบคุมการเขาถึงแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลของบริษัทฯ
3. ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
 ระบบกลองวงจรปด จะเก็บภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เขามาในระยะที่กลองสามารถจับภาพไดตลอด 24 ชั่วโมง
และขอมูลภาพเคลื่อนไหวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติทุก ๆ 30 วัน
 ในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายและขอมูลในกลองวงจรปดไดนําไปใชในกระบวนการสืบสวนของเจาหนาที่รัฐ ขอมูลใน
กลองวงจรปดดังกลาว จะนําไปใชจนกวากระบวกการสืบสวนจะยุติลง
 หากขอมูลในกลองวงจรปด ตองนําไปใชในกระบวนการทางศาล เพื่อพิจารณาคดี ขอมูลในกลองวงจรปดดังกลาว
จะนําไปใชจนกวากระบวนการทางศาลนั้นจะสิ้นสุดลง
4. มาตรการดานความปลอดภัย
บริษัทฯ จะจัดการเก็บ รักษาขอมูล สว นบุคคลดว ยมาตรการเชิงองค กรและเชิงเทคนิค ไมน อยกว าระดั บ ที่
กฎหมายกําหนด และดวยระบบที่เหมาะสม เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลนั้น และจัดเก็บ ใน
สถานที่ที่มีระบบปองกันการเขาถึงที่จํากัด
กรณีที่เจาหนาที่หรือหนวยงานใดตองการตรวจสอบภาพหรือขอขอมูลจากกลองวงจรปด จะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
 กรอกแบบคําขอใชขอมูลจากกลองวงจรปด (CCTV Request Form)
 ส ง แบบคํา ขอใช ขอ มู ล จากกล อ งวงจรป ด (CCTV Request Form) ไปยัง แผนก IT หรื อ เจ า หน า ที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาอนุ มัติตาม
ขั้นตอน
 ในกรณีอนุญาตใหดูขอมูลจากกลองวงจรปด (CCTV) ได แผนก IT จะเปนผูเปดขอมูลที่บันทึกไวใหดู
นอกจากนี้ เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้งองคกร
พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซึ่ง
ความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของ
ขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
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5. การแบงปนขอมูลในกลองวงจรปดกับบุคคลที่สาม
บริษัทฯ อาจแบงปนขอมูลในกลองวงจรปดกับเจาหนาที่รัฐ เชน เฉพาะกรณีที่มีการรองขอโดยเปนลายลักษณ
อั ก ษร และการร อ งขอนั้น เป น ไปเพื่ อ กระบวนการสื บ สวนสอบสวนของเจ า หนา ที่รัฐ หรื อ เพื่ อ การดํา เนิ น คดี ใ น
กระบวนการทางศาล
6. สิทธิของทาน
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทาน อยูใน
ความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สิทธิในการเขาถึง รับสําเนา และขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราเก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีที่
เรามีสิทธิป ฏิเสธคํ า ขอของท า นตามกฎหมายหรื อคํ าสั่ ง ศาล หรือกรณีที่คํา ขอของทา นจะมีผลกระทบที่ อ าจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2. สิท ธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูก ตองหรือไมครบถว น เพื่อใหมีความถูก ตอง เปน ปจ จุบัน
สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
3. สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
 เมื่ออยูในชว งเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแ กไขขอมูลสวนบุคคลของทา นให
ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
 เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไวในการเก็บ
รวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน
 เมื่ออยูในชว งเวลาที่เรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
4. สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่เราเหตุในการปฏิเสธคํา
ขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะตามภารกิจของเรา)
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7. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
เราไดกําหนดใหเจา หนา ที่เฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยข อ มูล
สวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะดําเนินการให
เจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทานอยูใน
ความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ
บทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

8. การเปลี่ยนแปลงแกไขคําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทําการ
แจงใหทานทราบผาน ปอม รปภ โดยมีวันที่ของเวอรชันลาสุดกํากับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี เราขอแนะนําใหทานโปรด
ตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเขามาในพื้นที่ของเรา
การเขา มาในพื้นที่ข องทา น ถือเปน การรับ ทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขาพื้ น ที่
หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้ มีการ
แกไขและนําขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว
9. การติดตอสอบถาม
ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดที่
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด
เลขที่ 55 หมู 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท : (034) 325000, (034) 327555

คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (CCTV) บริษัท ยางโอตานิ จํากัด และบริษัทในเครือ
ปรับปรุงลาสุดเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 แกไขครั้งที่ 1

คํา ประกาศเกี่ ย วกั บ ความเป น ส ว นตั ว ในการใช ก ล อ งวงจรป ด (CCTV) บริ ษั ท ยางโอตานิ จํา กั ด

หนาที่ 4

ตัวอยาง ปายแจง CCTV Notice สําหรับติด ณ บริเวณที่ติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาสู
พื้นที่

คํา ประกาศเกี่ ย วกั บ ความเป น ส ว นตั ว ในการใช ก ล อ งวงจรป ด (CCTV) บริ ษั ท ยางโอตานิ จํา กั ด
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