นโยบายความเป็ นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

PRIVACY POLICY CCTV USE
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ (“นโยบาย”) จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้อปุ กรณ์กล้องวงจรปิ ด (“CCTV”) ที่ บริษัท บริษัท
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") ได้ใช้อปุ กรณ์ CCTV พร้อมกับระบบ
ต่างๆ สาหรับการตรวจสอบภายในพืน้ ที่ใดเป็ นการเฉพาะ รวมถึงพืน้ ที่รอบๆ บริเวณของสถานที่ อาคาร และพืน้ ที่ใดๆ เพื่อการป้องกันชีวิต
อนามัย และทรัพย์สิน โดยมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง กรรมการบริษัท คู่คา้ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูม้ าติดต่อ หรือบุคคลใดก็ตาม (ซึ่งจะรวมเรียกว่า

“ท่าน” หรือ “ของท่าน) ที่ได้เข้าไปอยู่ในบริเวณพืน้ ที่ที่ทาการตรวจสอบภายในอาคารและพืน้ ที่ใดๆ ดังกล่าว นอกจากนี ้ นโยบายฉบับนี ้
อธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ( “ข้อมูล
ส่วนบุคคล”) ของท่าน และระบุถึงวิธีการในการจัดการหรือการใช้ระบบ CCTV ของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทอาจทาการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย
ฉบับนีไ้ ด้ทกุ เมื่อและจะแจ้งถึงการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านได้ทราบเท่าที่จะดาเนินการได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะทาการเก็บภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งสามารถที่จะสามารถจดจาได้ว่าเป็ นท่าน เสียงของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาทิ
ยานพาหนะ เมื่อเข้าไปในพืน้ ที่ที่ได้ทาการตรวจสอบภายในสถานที่ อาคาร และพืน้ ที่ใดๆ ของบริษัท ผ่านระบบและอุปกรณ์ CCTV (“ข้อมูล
จาก CCTV”)

2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2.1 บริษัทอาจทาการรวบรวม เก็บภาพ ใช้ เปิ ดเผย โอน และดาเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบันทึกการเก็บบันทึก

การ

ปรับเปลี่ยน การแก้ไข การดัดแปลง การทาลาย การลบ การกูค้ ืน การรวม การทาสาเนา การส่งผ่าน การเก็บรักษา การถอน การปรับปรุง
การเพิ่มเติม ต่อข้อมูลจาก CCTV เกี่ยวกับท่านและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับท่าน สาหรับ "วัตถุประสงค์การตรวจสอบโดย

CCTV" ตามรายการที่ระบุไว้ดา้ นล่าง จะกระทาบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามความยินยอมที่ได้รบั หรือตามฐานอื่นใดที่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายที่บงั คับใช้ในประเทศไทย (โดยที่
ผลประโยชน์เหล่านัน้ จะไม่เป็ นการก้าวล่วงต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลใด) ซึ่งอาจพิจารณาได้ตามกรณีดงั นี ้

• เพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย ความปลอดภัยอนามัยส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
• เพื่อควบคุมการเข้ามาภายในอาคารและเพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคาร บุคลากร พนักงาน และผูม้ าติดต่อ รวมทัง้ ทรัพย์สิน
และข้อมูล ของบริษัทที่ตงั้ อยู่หรือเก็บไว้ในสถานที่นนั้ ๆ

• เพื่อการปกป้อง/ป้องกันสถานที่ อาคาร พืน้ ที่ต่างๆ และทรัพย์สินของบริษัท จากความเสียหาย การหยุดชะงัก การทาลาย และ
อาชญากรรมอื่นๆ

• เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึน้ ในขณะทาการลงโทษทางวินยั หรือการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
• เพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
• เพื่อนาไปใช้ในการพิสจู น์หรือหักล้างในการดาเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน

• เพื่อปฏิบตั ติ ามหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงาน

กากับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่มีอานาจบังคับใช้กฎหมาย สาหรับการใช้อานาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน บริษทั เล็งเห็นว่าการใช้ระบบ CCTV เป็ นมาตรการที่จาเป็ นเพื่อให้บริษัท
สามารถปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่เหล่านัน้ ได้

• เพื่อการใช้สิทธิของบริษัทหรือปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในกรณีที่จาเป็ นต้องทาเช่นนัน้ เพื่อระงับยับยัง้
ป้องกันและตรวจจับการประพฤติมิชอบ อาชญากรรมหรือการฝ่ าฝื นกฎหมาย ติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานการประพฤติมิชอบ
หรืออาชญากรรมในร้านค้าของบริษัทและเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของบริษัท บริษัทจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลทีส่ าม และสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและเสรีภาพของท่านที่เกี่ยวข้องกับ
การปกป้องข้อมูลบนระบบ CCTV ทีเ่ กี่ยวข้องกับท่าน ตามแต่กรณี บริษัทจะพยายามระบุถึงขัน้ ตอนที่จาเป็ นเพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะ
ตามแต่สมควร

2.2

บริษัทจะติดตัง้ อุปกรณ์ CCTV ที่จดุ สาคัญภายในสถานที่ อาคารและพืน้ ทีต่ ่างๆ ของบริษัท ยกเว้นบางพืน้ ที่ เช่น ห้องเปลี่ยน

เสือ้ ผ้า ห้องสุขา และห้องอาบนา้

2.3

ระบบ CCTV ของบริษัทเปิ ดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยของบริษัททาการเฝ้าดูผ่านอุปกรณ์

ยกเว้นในกรณีที่อปุ กรณ์/ระบบเกิดความขัดข้อง และ/หรือต้องทาการซ่อมบารุง

2.4

บริษัทจะจัดวางป้ายตามความเหมาะสมในสถานที่ที่มีการใช้งานระบบ CCTV

3. บุคคลใดทีอ่ าจได้รับการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในระบบ CCTV ไว้เป็ นความลับ และจะทาการเปิ ดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวเฉพาะเพียงบริษัทลูก บริษัทในเครือ บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่จะถูกคัดเลือกอย่างระมัดระวังในเวลานีห้ รือในอนาคต ผูไ้ ด้รบั
อนุญาต พันธมิตรกิจการร่วมค้า และ/หรือผูใ้ ห้บริการ (ซึ่งอาจตัง้ อยู่ในต่างประเทศ) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV
ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี ้

3.2

บุคคลภายนอกซึ่งบริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลจากระบบ CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผย

ต่อบริษัทในเครือ (เป็ นส่วนหนึ่งของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั และประโยชน์ของบริษัทในเครือของบริษัท เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV) หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแล (เพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ
เพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือแก่องค์กรบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการสอบสวนและดาเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา) และผูใ้ ห้บริการบุคคลที่
สาม (ตามขัน้ ตอนที่จาเป็ นของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทจะให้การคุม้ ครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของท่าน)
อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลระบบ CCTV นัน้ อาจเป็ นการเข้าถึงหรือเปิ ดเผยได้เท่าที่จาเป็ นเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ซึ่งอยู่ภายใต้
หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 นี ้ หรือเพื่อตอบสนองการร้องขอของบุคคลตามกฎหมายภายใต้ขอ้ 2.1

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
บริษัทอาจเปิ ดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV (ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของขัน้ ตอนที่จาเป็ นสาหรับสุขภาพ ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของท่าน) ไปยังผูใ้ ห้บริการบุคคลทีส่ ามที่อยู่นอกประเทศไทย และการเปิ ดเผยหรือถ่ายโอนดังกล่าวจะกระทา
ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากท่าน หรือมีพนื ้ ฐานตามกฎหมายอื่นที่บงั คับให้กระทาตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ (เช่นเพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ของสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) โดยที่ประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทาให้ม่นั ใจได้วา่ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทาตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก่อนจะดาเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนัน้

5. มาตรการรักษาความปลอดภัย
5.1 บริษัทจะจัดให้มีระบบเทคนิค และการบริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลจากระบบ
CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการถูกทาลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิ ดเผย โดย
ไม่ได้ตงั้ ใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รบั อนุญาต

5.2

บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเป็ นครัง้ คราวตามความจาเป็ น หรือเมื่อมีการพัฒนา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่นั ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมายขัน้ ต่า
ตามที่กาหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

6. ระยะเวลาในการทีบ่ ริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้มาจากระบบ CCTV ไว้ในระบบของบริษัทตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV หากบริษัทไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บงั คับในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ
CCTV อีกต่อไป บริษัทจะทาการลบข้อมูลเหล่านัน้ ออกจากระบบและการบันทึกของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษทั อาจทาการเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจากระบบ CCTV เป็ นระยะเวลานานขึน้ ตัวอย่างเช่น ทาการเก็บไว้จนกว่าจะสิน้ สุดของการดาเนินการตามกฎหมาย หรือมี
กฎหมายที่กาหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ยาวนานกว่า หรือมีขอ้ มูลระบบ CCTV บางอย่างซึ่งต้องทาการเก็บรักษาไว้สาหรับการ
ดาเนินการต่อเหตุการณ์บางเรื่อง หรือเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการใช้สิทธิตามกฎหมาย

7. ท่านมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสาเนา โอนย้าย แก้ไข
ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่ระบุตวั ตนในข้อมูลส่วนบุคคล บางประเภทของท่านที่บริษัทมี ระงับและ/หรือคัดค้าน
กิจกรรมบางประเภทที่บริษัทมีและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่การดาเนินการใดของบริษัทกระทาภายใต้ความยินยอมของท่าน ท่าน
อาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่อาจเป็ นสาเหตุให้บริษัทไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิรอ้ ง
ขอให้บริษัทเปิ ดเผยว่าบริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่านได้อย่างไร อีกทัง้ ยังอาจยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายที่บงั คับใช้

8. รายละเอียดการติดต่อบริษัท
หากท่านมีขอ้ ซักถามหรือข้อสงสัยประการใด หรือมีความประสงค์ที่จะสิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลระบบ CCTV โปรดติดต่อบริษัทหรือ
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่

1) บริษัท บริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จากัด(มหาชน) (สานักงานกรุงเทพ)
• เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Call Center)
• เลขที่ 281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (66 2) 277-4488 โทรสาร : (66 2) 277-8521
• อีเมล info@rajaferryport.com

