
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด 

บริษัท มดแดง ลิสซ่ิง จ ากัด (เรียกว่า MD)  มีการใช้งานกล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบอาคารสถานที่ของMD ในการตรวจ
ตราพื้นที่ ที่ก าหนดเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานท่ี ทรัพย์สิน พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อของMD ประกาศการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้กล้องวงจรปิด และการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณดังกล่าวโดยMD MDอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว คุณสามารถอ่านประกาศฉบับปรับปรุงของMD ได้ที่ 
www.ehongmd.com 

1.ประเภทของข้อมลูส่วนบุคคลที่MD เก็บรวบรวม 

กล้องวงจรปิดของMD บันทึกภาพ และเสียง ของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น เช่น ยานพาหนะ ซึ่งเข้ามาใน
พื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายใน หรือโดยรอบ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของMD และอาจเก็บรวบรวมภาพถ่ายหรือภาพ
วีดีโอ หรือเสียง ของคุณไว้ 

2.วิธีการทีM่D ประมวลผลข้อมลูบุคคลของคุณ 

2.1 MDอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
(ก) ปกป้องคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สิน 
(ข) ปกป้องคุ้มครองและป้องกันสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก และทรัพย์สินของMD จากความเสียหาย การถูกรบกวน 
การถูกท าลาย และอาชญากรรมอื่นๆ 
(ค) สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และด าเนินคดีทางอาญา และการด าเนินการ
เพื่อการยับยั้งอาชญากรรม 

   (ง) ช่วยในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการด าเนินการทางวินัยหรือการร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(จ) ช่วยในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจง เบาะแส และ 
(ฉ) ช่วยในการฟ้องหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การด าเนินคดีแรงงาน 

2.2 กลองวงจรปิดของMD ท างานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบเกิดความขัดข้อง หรือมีการซ่อมบ ารุงระบบ 
2.3 MDไดติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการใช้กลองวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในพื้นที่ภายใต้การ
สอดส่อง ดูแล ตามสมควร 

3. ฐานทางกฎหมาย 
MDอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ 
(ก) ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต การรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการจ าเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับ
อันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(ข) ฐานประโยชนอันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการด าเนินการเพื่อประ
โยชนอันชอบด้วยกฎหมายของMD เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น 
(ค) ฐานหน้าท่ีตามกฎหมายMD มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีที่ก าหนดโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน MDเห็นว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่ส าคัญซึ่งช่วยให้MD สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด 
เหล่านี้ได 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม 
4.1 MDอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามรวมถึงบริษัทในเครือให้บริการของMDในกรณีที่ MDพิจารณา ว่ามี
ความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงคต์ามทีร่ะบุข้างต้น 
4.2 MDอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
กฎหมายของMD และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานที่มีหนา้ที่บังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และด าเนิน
คดีอาญา 



5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล 
5.1 MDอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไวไมเกินกว่าระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศ
ฉบับน้ีหรือเท่าท่ีจ าเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อนึ่ง MDอาจจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่
จ าเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น 
5.2 ในกรณีทีM่Dไมมีความจ าเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ MDอาจท าลาย ลบ น าออกจากระบบ หรือท าให้ข้อมูล 
สวนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ 

6. สิทธิของคุณ 
คุณมสีิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี ้
(ก) สิทธิการเข้าถึง คุณมีสิทธิเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
โดยแจ้งความ ประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและไปยังช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วน "การติดต่อMD" ค าขอของคุณจะได
รับการพิจารณา ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด MDอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค าขอของคุณไดในกรณีที่ค าขอนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิและ เสรีภาพของบุคคลอื่น ท้ังนี้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือโดยค าสั่งศาล 
(ข) สิทธิการแกไขให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแกไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งMDไดประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้สมบูรณ 
ถูกต้องไมก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน 
(ค) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่MDมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแลว 
และส่งข้อมูลมีสิทธิส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นในกรณี (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับMDและ (2) 
กรณีทีM่Dประมวลผลข้อมูลนั้นโดยอาศัยฐานความยินยอมของคุณ 
(ง) สิทธิการคัดค้าน คุณคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของ (หรือของบุคคลอื่น) ได MDอาจปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามค าขอของคุณในกรณีที่MDสามารถแสดงได ว่ามี
เหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่ง อาจส าคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของคุณ หรือ
ถ้า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ
ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(จ) สิทธิการลบหรือท าลายข้อมูล คุณมีสิทธิขอใหM้Dด าเนินการลบหรือท าลายข้อมลูส่วนบุคคลของคณุ หรือท าให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณเป็นข้อมูลทีไ่มสามารถระบตุัวบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของข้อมลูไดหากคณุเห็นว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจ าเป็น
ส าหรับวตัถุประสงคท์ี่ ระบุในประกาศฉบับนี้แลว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไดถูกเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยโดยไมชอบ
ด้วยกฎหมาย ท้ังนี้ MDอาจ ปฏิเสธท่ีจะปฏิบัตติามค าขอใหล้บหรือท าลายข้อมลูส่วนบุคคลของคุณได เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรยีกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบัตติามหรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
(ฉ) สิทธิการจ ากัดการประมวลผล คุณมีสิทธิขอใหM้Dระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณเห็นว่าMDหมดความจ าเป็นใน
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้แลว แต่คุณยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นไว เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ช) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีที่คุณไดยินยอมใหM้Dเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะ
ถอนความยินยอมนั้น ในเวลาใดก็ได 
(ซ) สิทธิการยื่นเร่ืองร้องเรียน คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนMDต่อหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได
หากคุณเห็นว่าMDฝ่าฝืนหรือไมปฏิบัติตามหน้าท่ีใดๆ ของMDตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลวนบุคคล 

 
7. การติดต่อMD 

หากคุณมีข้อสงสัยเกีย่วกับประกาศฉบับน้ี หรือหากคณุประสงคท์ี่จะใช้สิทธิของคุณโปรดติดต่อ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  www.ehongmd.com หมายเลขโทรศพัท์ 086-455-6789 
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