นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ของ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จํากัด
(CCTV Privacy Policy)
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ“เรา”) ใช้อปุ กรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ในการเฝ้าดูแล
พืน้ ที่ภายในและภายนอกบริเวณโดยรอบ อาคารและสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ BTS (“อาคารและสถานที่”) เพื่อ
คุม้ ครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สนิ โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผูร้ บั จ้าง ลูกจ้าง ผู้
มาเยือน และบุคคลใด ๆ ที่เข้ามาในหรืออยู่บริเวณโดยรอบอาคารและสถานที่โผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (เรียกรวมกันว่า
“ท่าน”) นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ (“นโยบายความเป็ นส่วนตัว”) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิ ดเผยข้อมูลซึง่ ทําให้สามารถระบุตวั บุคคลได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่าน
เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุ งนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีเ้ ป็ นครัง้ คราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมี
การปรับปรุ งที่สาํ คัญ เราจะระบุวนั ที่นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุ งครัง้ ล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัว ทัง้ นี ้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีอ้ ย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวอย่างสมํ่าเสมอเพื่อทบทวนการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ที่เราอาจดําเนินการตามข้อกําหนดในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับ
นี ้
1.

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

บริษัทฯ เก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และภาพทรัพย์สนิ ของท่าน (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เมื่อท่านเข้า
สูพ่ นื ้ ที่อาคารและสถานที่ที่มีการสอดส่องดูแลผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด”)
2.

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

2.1.

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย โอน และดําเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ
เปลี่ยน แก้ไข ทําลาย ลบ กูค้ ืน รวม ทําสําเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุ ง หรือเพิ่มข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด” ดังต่อไปนี ้
(ก)

ปกป้องคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สนิ ของท่าน

(ข)

ปกป้องอาคารและสถานที่ และทรัพย์สนิ จากความเสียหาย ความขัดข้อง การทําลาย และจากอาชญากรรม
อื่นๆ

(ค)

สนับสนุนหน่วยราชการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึง
การฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
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(ง)

สนับ สนุน การระงับ ข้อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึน้ ในระหว่า งกระบวนการทางวิ นัย หรือ กระบวนการร้อ งทุก ข์ให้มี
ประสิทธิภาพ

(จ)

สนับสนุนการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

(ฉ)

สนับสนุนการก่อตัง้ สิทธิ โต้แย้งสิทธิ หรือยกสิทธิ ขึน้ ต่อสูใ้ นการดําเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะ คดีแรงงาน

2.2.

บริษัทฯ จะติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดในพืน้ ที่ที่เห็นได้ง่าย ส่วนพืน้ ที่ที่บริษัทฯ จะไม่ติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ได้แก่ ห้องพนักงาน ห้องเปลี่ยนเสือ้ ผ้า ห้องนํา้ ห้องอาบนํา้ หรือ พืน้ ที่อื่นใดที่กาํ หนดให้เป็ นพืน้ ที่พกั ผ่อนสําหรับ
พนักงาน

2.3.

กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของบริษัทฯ ทํางานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และจะไม่มกี ารเก็บบันทึกเสียง

2.4.

บริษัทฯ จะติดตัง้ ป้ายที่จุดทางเข้าและทางออก และในพืน้ ที่ที่มีการสอดส่องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เพื่อให้
ท่านทราบว่าในบริเวณนัน้ มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด

3.

ฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาศัยสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะไม่เก็ บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ประมวลผล โอน และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
การบัน ทึก ถื อ ครอง ปรับ เปลี่ย น แก้ไ ข ทํา ลาย ลบ กู้คื น รวม ทํา สํา เนา ส่ง จัด เก็ บ แยก เปลี่ย น หรือ เพิ่ ม ข้อ มูล จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่ได้รบั ความยินยอม ยกเว้นในกรณีตอ่ ไปนี ้
(ก)

เพื่อรักษาประโยชน์อันจําเป็ นต่อชีวิต เป็ นการจําเป็ นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
หรือสุขภาพของบุคคล

(ข)

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ใน
การปกป้องคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที่ และ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทําการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ด บริษัทฯ จะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของท่านในการคุม้ ครองข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวข้องกับท่าน นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการหาขัน้ ตอนวิธีการ
เพื่อให้ได้มาซึง่ สมดุลดังกล่าวตามความเหมาะสม

(ค)

เพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทํางาน บริษัทฯ เห็นว่าการใช้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเป็ นมาตรการที่จาํ เป็ นที่จะทําให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามหน้าที่ดงั กล่าวได้
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4.

บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

4.1.

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวข้องกับท่านไว้เป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยหรือโอนข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่ผใู้ ด ยกเว้นบริษัทในกลุม่ BTS ( บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ คัดเลือกอย่างระมัดระวังทัง้ ในปั จจุบนั และ
อนาคตเพื่อปฏิบตั ิงานตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ผูท้ ี่ได้รบั สิทธิ หุน้ ส่วนของกิจการร่วมค้า และ/หรือผูใ้ ห้บริการ เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ระบุในความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้

4.2.

บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน
รวมถึง
(ก) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ที่
เกี่ ย วกับท่านให้แก่ บริษัท ในกลุ่ม BTS ได้ที่ https://rabbit.co.th/wp-content/uploads/2022/05/BSS-andBSSH-List-of-BTS-Group-Companies-EN-20052022.pdf เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
และของบริษัทในกลุม่ BTS ในการทําตามวัตถุประสงค์ในการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่กล่าวถึงในที่นี ้
(ข) หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
และข้อ มูล ส่วนบุคคลอื่ น ที่เกี่ ยวกับ ท่านเพื่ อ ปฏิ บัติตามกฎหมาย หรือ เพื่ อ ปฏิ บัติต ามคําสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายของศาล หน่ ว ยงานที่ มี อ ํา นาจกํา กับ ดูแ ล หน่ ว ยราชการ และ/หรื อ องค์ก รของรัฐ ตลอดจน
บุคคลภายนอกอื่นใดที่กฎหมายกําหนด
(ค) ผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูล ส่วน
บุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านให้แก่ผูใ้ ห้บริการจากภายนอกเพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนที่จาํ เป็ นในการปกป้อง
คุม้ ครองสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สนิ ของท่าน ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นใดที่กล่าวถึงในที่นี ้

5.

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

5.1.

บริษัทฯ อาจเปิ ดเผย หรือโอนข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดไปยังผูใ้ ห้บริการจากภายนอกที่อยู่นอก
ประเทศไทย เพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนที่จาํ เป็ นในการปกป้องคุม้ ครองสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของ
ท่าน ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นใดที่กล่าวถึงในที่นี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการตามขัน้ ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทํา
ให้ม่นั ใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดําเนินไปอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รบั โอนข้อมูลนัน้ มีมาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายอนุญาต
เท่านัน้

5.2.

ถ้าข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลไม่เพียงพอ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกําหนด บริษัทฯ จะดําเนินการตามขัน้ ตอนที่
จําเป็ นในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในประเทศดังกล่าว เพื่อให้ขอ้ มูลนัน้ ได้รบั การคุม้ ครองใน
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ระดับเดียวกับที่บริษัทฯ คุม้ ครองข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บงั คับใช้อยูใ่ นขณะนัน้
6.

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

บริษั ท ฯ จะเก็ บ รัก ษาข้อ มูล ของท่า นจากกล้อ งโทรทัศ น์วงจรปิ ด ในระบบของบริษัท ฯ ไว้เ ป็ น ระยะเวลาเท่าที่ จาํ เป็ นเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ เมื่อบริษัทฯ ไม่ได้รบั
อนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดอีกต่อไป บริษัทฯ จะทําการลบข้อมูลของท่านออกจาก
ระบบและบันทึกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการดําเนินการทางศาลหรือทางวินยั ข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิน้ สุดการดําเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็ นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนัน้ ข้อมูล
จะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกําหนด
7.

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

7.1.

เพื่อเป็ นวิธีในการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการ
ป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรือ่ งการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
ธํารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญ
หาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ทัง้ นี ้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกําหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้จดั ให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์
สําหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สาํ หรับจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกําหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผทู้ ี่ได้รบั อนุญาตให้
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั
อนุญาต การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรือการลักลอบทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็ บหรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการสําหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7.2.

บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบและปรับปรุ งมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็ นครัง้ คราวตามที่จาํ เป็ นหรือ
เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม และเป็ นไปตามข้อกําหนดขัน้ ตํ่าทางกฎหมาย ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกําหนด
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8.

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี ้
(ก)

การเข้าถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิ ดเผย ทัง้ นี ้ เพื่อความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจขอให้มีการพิสจู น์ตวั ตนก่อนจะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามที่รอ้ งขอ

(ข)

การแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิขอให้บริษัทฯ ดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของตนที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิ ดเผย ซึ่งไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิด หรือไม่เป็ นปั จจุบนั

(ค)

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่
บริษัทฯ มีเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้อง
เป็ น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้กบั บริษัทฯ และ (ข) กรณีที่บริษัทฯ ได้รบั ความยินยอมในการเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกบั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(ง)

การคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกําหนด

(จ)

การระงับการใช้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตน หาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถกู ต้อง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
โดยบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์บาง
ประการ

(ฉ)

การถอนความยินยอม สําหรับวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ใน
การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิที่จะถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้

(ช)

การลบหรือทําลาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิขอให้บริษัทฯ ดําเนินการลบ ทําลาย หรือทํา
ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ นัน้ เป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรือเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ
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(ซ)

9.

การร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิรอ้ งเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่บงั คับใช้

ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีขอ้ กังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ หรือหากท่านต้องการใช้สทิ ธิเกี่ยวกับข้อมูล
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จํากัด
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 19 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
Email: bssh_dpo@rabbit.co.th Tel: 0-2617-8338
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ให้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
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