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นโยบายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบักล้องวงจรปิด (CCTV) 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบักลอ้งวงจรปิด (CCTV) ฉบบันี้ (“นโยบาย”) มวีตัถุประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กดิความแน่ใจไดว้่าระบบกลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) ทีไ่ดม้กีารตดิตัง้ ใช ้และด าเนนิการโดย และซึง่ตดิตัง้อยู่บนพืน้ทีข่อง บริษทั ทเวนต้ีโฟร ์โซลูชัน่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั   

(“บริษทัฯ” หรอื “เรา”) นัน้เป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบั
อื่นใดทีใ่ชบ้งัคบั รวมถงึเพื่อใหข้อ้มลูแก่ท่านว่าบรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยา่งไร 
1. นโยบายฉบบัน้ีจะใช้บงัคบัแก่ใคร? 

นโยบายฉบบันี้ใชบ้งัคบักบับุคคลทัง้หลายทัง้ปวงซึง่ไดเ้ขา้มาในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ ผูข้ายสนิคา้ ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บั

จา้ง และผูม้าตดิต่อ  
2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดของท่านท่ีเราท าการเกบ็รวบรวม? 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราจะเก็บรวบรวมนัน้ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และวดิโีอของท่านซึ่งบนัทกึไว้โดยกล้องวงจรปิด 

หรอืโดยวธิกีารทางเทคโนโลยอีื่น และ/หรอือุปกรณ์ทีค่ลา้ยกนั 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถกูน าไปใช้อย่างไร? 
บันทึกกล้องวงจรปิดจะถูกน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึง (ก) เพื่อการป้องกัน และตรวจสอบเหตุ

อาชญากรรม และ (ข) เพื่อใหแ้น่ใจถงึความปลอดภยัของบุคลากร สนิทรพัย ์ทรพัยส์นิ และผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และของสาธารณะ 
4. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถกูเปิดเผยให้แก่ใคร? 

เราอาจเปิดเผย หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั และเจา้หน้าทีร่ฐั หรอือาจเปิดเผยเมื่อไดร้บัค าสัง่ของหน่วยงานของรฐั 

หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั ทัง้นี้เพื่อเป็นการปฏบิตัติามค าสัง่ศาล หรอืตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัไดก้ าหนดไว้ 
5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถกูเกบ็รกัษาไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด? 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเกบ็รกัษาไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งต้นเท่านัน้ ทัง้นี้ ระยะเวลาการเกบ็

รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวของท่านจะไม่เกนิ 3 เดอืนเวน้แต่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัจะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

6. ท่านมสิีทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน? 
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิธิดงันี้ (ก) ขอเข้าถึง และขอรบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้เปิดเผยถึ ง

แหล่งทีม่าของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน (ข) รบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบทีส่ามารถใชง้านไดโ้ดยทัว่ไป และอ่านไดด้ว้ยเครื่องมอืหรือ

อุปกรณ์ และขอให้ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดงักล่าวให้แก่ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลรายอื่น (ค) ขอให้ด าเนินการลบ ท าลาย หรือ

ท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวัตนได ้(ง) คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(จ) ขอให้ระงบัการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ฉ) ขอให้ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ น

ปัจจุบนั หรอืสมบูรณ์ และ (ช) รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานทอ้งถิน่ทีม่อี านาจ ทัง้นี้ การใชส้ทิธใิด ๆ ของท่านนัน้จะอยู่ภายใตข้อ้ขอ้จ ากดัของกฎหมาย

ทีใ่ชบ้งัคบั 
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบบัน้ี 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรือปรบัเปลี่ยนนโยบายฉบบันี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต หากเป็นการ

เปลี่ยนแปลงในสาระส าคญัของนโยบายฉบบันี้ บรษิทัฯ จะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรบัปรุง หรอืการปรบัเปลี่ยนนโยบายใหท่้าน

ทราบ 
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8. ท่านจะสามารถติดต่อเราได้อย่างไร? 
หากท่านประสงคท์ีจ่ะไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืมขีอ้สงสยัใด ๆ อนัเกีย่วกบันโยบายฉบบันี้ หรอืประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใิด ๆ ในขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ท่าน ท่านสามารถตดิต่อเราไดท้ี ่
 
บริษทั ทเวนต้ีโฟร ์โซลชูัน่ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที ่419 ถนนเอกมยั แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
เบอรโ์ทร 02-028-2224 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ 
ท่านอาจตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
ของเราที ่support@24slg.com 

 

วนัท่ีมีผลใช้บงัคบั  1 มถิุนายน 2565 

ปรบัปรงุล่าสุดเมื่อวนัท่ี  26 พฤษภาคม 2565 
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