
นโยบายความเป็นส่วนตวัในการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) 

              นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี (“นโยบาย”)   จะอธิบายเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์กลอ้งวงจรปิด (“CCTV”) ท่ี   บริษทั ไลออ้น 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทัในเครือ (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "บริษทั" หรือ "ของบริษทั") ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ CCTV พร้อมกบัระบบต่างๆ 
ส าหรับการตรวจสอบภายในพ้ืนท่ีใดเป็นการเฉพาะ รวมถึงพ้ืนท่ีรอบๆ บริเวณของสถานท่ี อาคาร และพ้ืนท่ีใดๆ เพ่ือการป้องกนัชีวติ 
อนามยั และทรัพยสิ์น โดยมีขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกจา้ง กรรมการบริษทั คูค่า้  ผูป้ฏิบติังาน ผูม้าติดต่อ หรือบุคคลใดก็ตาม (ซ่ึงจะรวม
เรียกวา่ “ท่าน” หรือ “ของท่าน) ท่ีไดเ้ขา้ไปอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีท าการตรวจสอบภายในอาคารและพ้ืนท่ีใดๆ ดงักล่าว นอกจากน้ีนโยบาย
ฉบบัน้ีอธิบายถึงวธีิการในการเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และการส่งหรือโอนยา้ยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้
(“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ของท่าน และระบุถึงวธีิการในการจดัการหรือการใชร้ะบบ CCTV ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัอาจท าการแกไ้ขเพ่ิมเติม
นโยบายฉบบัน้ีไดทุ้กเม่ือและจะแจง้ถึงการแกไ้ขดงักล่าวใหท่้านไดท้ราบเท่าท่ีจะด าเนินการได ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม 

บริษทัจะท าการเก็บภาพเคล่ือนไหวหรือภาพน่ิงซ่ึงสามารถท่ีจะสามารถจดจ าไดว้า่เป็นท่าน รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน อาทิ 
ยานพาหนะ เม่ือเขา้ไปในพ้ืนท่ีท่ีไดท้ าการตรวจสอบภายในสถานท่ี อาคาร และพ้ืนท่ีใดๆ ของบริษทั ผา่นระบบและอุปกรณ์ CCTV 
(“ขอ้มูลจาก CCTV”)  
2. เหตุใดบริษัทจงึเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
2.1 บริษทัอาจท าการรวบรวม เก็บภาพ  ใช ้ เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการบนัทึกการเก็บบนัทึก  การ
ปรับเปล่ียน การแกไ้ข การดดัแปลง การท าลาย  การลบ  การกูคื้น การรวม การท าส าเนา การส่งผา่น การเก็บรักษา การถอน การปรับปรุง 
การเพ่ิมเติม ต่อขอ้มูลจาก CCTV เก่ียวกบัท่านและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน ส าหรับ "วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบโดย 
CCTV" ตามรายการท่ีระบุไวด้า้นล่าง จะกระท าบนฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ต่อชีวติ เพ่ือการปฏิบติัตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามความยนิยอมท่ีไดรั้บ หรือตามฐานอ่ืนใดท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศไทย 
(โดยท่ีผลประโยชน์เหล่านั้นจะไม่เป็นการกา้วล่วงต่อสิทธิและผลประโชนข์องบุคคลใด) ซ่ึงอาจพิจารณาไดต้ามกรณีดงัน้ี 

 เพ่ือปกป้องชีวติ ร่างกาย ความปลอดภยัอนามยัส่วนบุคคล และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 เพ่ือควบคุมการเขา้มาภายในอาคารและเพ่ือการรักษาความปลอดภยัของอาคาร บุคลากร พนกังาน และผูม้าติดต่อ รวมทั้ง

ทรัพยสิ์น  และขอ้มูล ของบริษทัท่ีตั้งอยูห่รือเก็บไวใ้นสถานท่ีนั้นๆ  
 เพ่ือการปกป้อง/ป้องกนัสถานท่ี อาคาร พ้ืนท่ีต่างๆ และทรัพยสิ์นของบริษทั จากความเสียหาย การหยดุชะงกั การท าลาย และ

อาชญากรรมอ่ืนๆ  
 เพ่ือช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนในขณะท าการลงโทษทางวนิยัหรือการพิจารณาเร่ืองร้อง

ทุกข ์
 เพ่ือช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการร้องเรียน และการแจง้เบาะแส 
 เพ่ือน าไปใชใ้นการพิสูจน์หรือหกัลา้งในการด าเนินคดีทางแพง่ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี

แรงงาน 
 เพื่อปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมายของบริษทั และ/หรือ การใหค้วามร่วมมือกบัศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานของรัฐ และ

หน่วยงานท่ีมีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย ส าหรับการใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเพ่ือความปลอดภยั          
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  พวกบริษทัเลง็เห็นวา่การใชร้ะบบ CCTV เป็นมาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษทั
สามารถปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีเหล่านั้นได ้

 เพื่อการใชสิ้ทธิของบริษทัหรือปกป้องผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท าเช่นนั้น เพ่ือระงบั
ยบัย ั้ง ป้องกนัและตรวจจบัการประพฤติมิชอบ อาชญากรรมหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ติดตามเหตุการณ์ เพ่ือป้องกนัและรายงาน



การประพฤติมิชอบหรืออาชญากรรมในร้านคา้ของบริษทัและเพ่ือปกป้องความปลอดภยัและความมัน่คงของธุรกิจของบริษทั 
พวกบริษทัจะพยายามอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างสมดุลระหวา่งผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลท่ีสาม 
และสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเสรีภาพของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องขอ้มูลบนระบบ CCTV ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน ตามแต่กรณี 
บริษทัจะพยายามระบุถึงขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้กิดความสมดุลท่ีเหมาะตามแต่สมควร 

2.2 บริษทัจะติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ท่ีจุดส าคญัภายในสถานท่ี อาคารและพ้ืนท่ีต่างๆ ของบริษทั ยกเวน้บางพ้ืนท่ี เช่น หอ้งสุขา และหอ้ง
อาบน ้ า (ผูใ้หญ่)  
2.3 ระบบ CCTV ของบริษทัเปิดใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของบริษทัท าการเฝ้าดูผา่นอุปกรณ์ 
ยกเวน้ในกรณีท่ีอุปกรณ์/ระบบเกิดความขดัขอ้ง และ/หรือตอ้งท าการซ่อมบ ารุง  
2.4  บริษทัจะจดัวางป้ายตามความเหมาะสมในสถานท่ีท่ีมีการใชง้านระบบ CCTV 

3. บุคคลใดทีอ่าจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
3.1 บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านในระบบ CCTV ไวเ้ป็นความลบั และจะท าการเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวเฉพาะเพียงบริษทัลูก บริษทัในเครือของบริษทั บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ท่ีจะถูกคดัเลือกอยา่งระมดัระวงัในเวลาน้ีหรือใน
อนาคต ผูไ้ดรั้บอนุญาต พนัธมิตรกิจการร่วมคา้ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ (ซ่ึงอาจตั้งอยูใ่นต่างประเทศ) เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์าร
ตรวจสอบโดย CCTV ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายน้ี  
3.2  บุคคลภายนอกซ่ึงบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลจากระบบ CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยต่อ
บริษทัในเครือของบริษทั (เป็นส่วนหน่ึงของประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและประโยชน์ของบริษทัในเครือของบริษทั 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบโดย CCTV) หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล (เพ่ือปฏิบติัตามหนา้ท่ีตาม
กฎหมาย หรือเพ่ือสนบัสนุนหรือช่วยเหลือแก่องคก์รบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองการสอบสวนและด าเนินคดีทางแพง่หรือทางอาญา) และ
ผูใ้หบ้ริการบุคคลท่ีสาม (ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นของบริษทัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัจะใหก้ารคุม้ครองต่อสุขภาพและความปลอดภยัส่วน
บุคคล และทรัพยสิ์นของท่าน) อยา่งไรก็ตามการเขา้ถึงขอ้มูลระบบ CCTV นั้น อาจเป็นการเขา้ถึงหรือเปิดเผยไดเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือจดัการ
กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงอยูภ่ายใตห้น่ึงในวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 น้ี หรือเพ่ือตอบสนองการร้องขอของบุคคลตามกฎหมาย
ภายใตข้อ้ 2.1 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ  
บริษทัอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV  (ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนท่ีจ าเป็นส าหรับ

สุขภาพ ความปลอดภยัส่วนบุคคลและทรัพยสิ์นของท่าน) ไปยงัผูใ้หบ้ริการบุคคลท่ีสามท่ีอยูน่อกประเทศไทย และการเปิดเผยหรือถ่าย
โอนดงักล่าวจะกระท าต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมจากท่าน หรือมีพ้ืนฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีบงัคบัใหก้ระท าตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว ้ (เช่น
เพ่ือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสญัญาระหวา่งบริษทักบับุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนข์องท่าน) โดยท่ีประเทศปลายทางดงักล่าวอาจมีหรือไม่มี
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านไดก้ระท าตามกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ก่อนจะด าเนินการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 
5. มาตรการรักษาความปลอดภัย 
5.1 บริษทัจะจดัใหมี้ระบบเทคนิค และการบริหารจดัการมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัขอ้มูลจากระบบ CCTV 
และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านจากการถูกท าลาย การสูญหาย การเขา้ถึง การใชง้าน การเปล่ียนแปลง หรือการเปิดเผย โดยไม่ได้
ตั้งใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต    
5.2  บริษทัจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น หรือเม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มาตรการรักษาความปลอดภยัมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายขั้นต ่า ตามท่ี
ก าหนดโดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  
 



6. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัไดม้าจากระบบ CCTV ไวใ้นระบบของบริษทัตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบโดย CCTV หากบริษทัไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
จากระบบ CCTV อีกต่อไป บริษทัจะท าการลบขอ้มูลเหล่านั้นออกจากระบบและการบนัทึกของบริษทั อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจท าการเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV เป็นระยะเวลานานข้ึน ตวัอยา่งเช่น ท าการเก็บไวจ้นกวา่จะส้ินสุดของการด าเนินการตาม
กฎหมาย หรือมีกฎหมายท่ีก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลท่ียาวนานกวา่ หรือมีขอ้มูลระบบ CCTV บางอยา่งซ่ึงตอ้งท าการเก็บรักษาไว้
ส าหรับการด าเนินการต่อเหตุการณ์บางเร่ือง หรือเพ่ือตอบสนองตอ่ขอ้เรียกร้องจากบุคคลหน่ึงบุคคลใดในการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 

7. ท่านมสิีทธิอย่างไรเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือขอรับส าเนา 

โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่ระบุตวัตนในขอ้มูลส่วนบุคคล    บางประเภทของท่านท่ีบริษทัมี ระงบัและ/
หรือคดัคา้นกิจกรรมบางประเภทท่ีบริษทัมีและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีท่ีการด าเนินการใดของบริษทักระท าภายใตค้วาม
ยนิยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยนิยอมของท่านได ้ แตอ่าจเป็นสาเหตุใหบ้ริษทัไม่สามารถใหบ้ริการของบริษทัแก่ท่านไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ท่านอาจมีสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัเปิดเผยวา่บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่านไดอ้ยา่งไร อีกทั้ง
ยงัอาจยืน่เร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 
8. รายละเอยีดการตดิต่อบริษัท 

หากท่านมีขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัประการใด หรือมีความประสงคท่ี์จะสิทธิของท่านเก่ียวกบัขอ้มูลระบบ CCTV โปรดติดต่อ
บริษทัหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ท่ี 
            บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั 
            ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
            โทรศพัท ์02-682-1821 ติดต่อในเวลาท าการวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 
            Email : dpo@lion.co.th 
  

  


