
นโยบายความเป็นส่วนตัวเกีย่วกบัการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 

บริษทั โรงแรมเอราวณั จ ากดั (มหาชน) ("เอราวัณ" หรือ "เรา") ใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเพ่ือสอดส่องดูแลพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวภ้ายในและรอบอาคาร 
และส่ิงอ านวยความสะดวกของเรา เพ่ือการรักษาความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ ลูกจา้ง 
ผูรั้บเหมา พนกังาน ผูม้าติดต่อ และบุคคลท่ีเขา้มายงัพ้ืนท่ีภายใตก้ารสอดส่องดูแลภายในอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกของเราทุกคน (เรียก
รวมกนัว่า "ท่าน") ผา่นทางการใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวับุคคลได ้("ข้อมูลส่วนบุคคล") 
เก่ียวกบัท่าน เราอาจปรับปรุงนโยบายฉบบัน้ีเมื่อใดก็ตาม และจะแจง้ให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงเมื่อสามารถท าได ้

1. ข้อมูลท่ีเราเก็บรวบรวม 

เราเก็บรวบรวมภาพเคลื่อนไหวหรือภาพน่ิง ของท่าน รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน เช่น ยานพาหนะซ่ึงเขา้มาในพ้ืนท่ีภายใตก้ารสอดส่องดูแลท่ีอยูภ่ายใน
อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกของเรา ผา่นทางกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ("ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด") 

2. วิธีการท่ีเราประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการบนัทึก ครอบครอง ดดัแปลง ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ท าลาย 
ลบ กูค้ืน รวม คดัลอก ส่ง เก็บ คดัแยก แกไ้ข หรือเพ่ิมเติมกบัขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนเก่ียวกบัท่าน เพื่อ
วัตถุประสงค์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสอดส่องดูแลดงัต่อไปน้ี 

• เพื่อคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน 

• เพ่ือคุม้ครองอาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวก และสินทรัพยข์องเราจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกท าลาย และ
อาชญากรรมอื่นๆ 

• เพ่ือสนบัสนุนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการยบัย ั้ง ป้องกนั สืบสวน และด าเนินคดีอาชญากรรม 

• เพ่ือช่วยเหลือในการระงบัขอ้พิพาทอยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทางวินยัหรือการร้องทุกข ์

• เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการแจง้เบาะแส และ 

• เพ่ือช่วยเหลือในการเร่ิมตน้หรือตอ่สู้คดีแพ่งใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงคดีการจา้งงาน 

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของเราท างานตลอด 24 ชัว่โมงและ 365 วนัต่อปี 

เราจะติดตั้งป้ายท่ีทางเขา้ ทางออก และพ้ืนท่ีภายใตก้ารสอดส่องดูแล เพ่ือแจง้ให้ท่านทราบถึงการใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

3. เกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย 

เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล โอน และด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการบนัทึก ครอบครอง ดดัแปลง ปรับเปลี่ยน 
เปลี่ยนแปลง ท าลาย ลบ กูค้ืน รวม คดัลอก ส่ง เก็บ คดัแยก แกไ้ข หรือเพ่ิมเติม กบัขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน
เก่ียวกบัท่าน โดยปราศจากความยินยอม ยกเวน้อาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปน้ี 



• ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต เป็นการจ าเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภยัในสุขภาพและ
ความปลอดภยัส่วนบุคคลของท่าน และทรัพยสิ์นของท่าน อาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวกและสินทรัพยข์องเรา และ
เพื่อด าเนินการใดๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องดูแล เราจะพยายามอยา่งต่อเน่ืองใน
การรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นบคุคลภายนอกในบางกรณี 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน และเสรีภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวกบัท่าน เรา
จะพยายามระบขุั้นตอนท่ีจ าเป็นเพ่ือบรรลุการรักษาสมดุลซ่ึงสิทธิอยา่งเหมาะสม 

• ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย เรามีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ซ่ึงรวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเพียง กฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน เราถือว่าการใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
เป็นมาตรการท่ีส าคญัซ่ึงช่วยให้เราสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัเหล่านั้นได ้

4. บุคคลท่ีเราเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะรักษาขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเก่ียวกบัท่านเป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยหรือโอนขอ้มูล เวน้แต่กบับริษทัในเครือ หรือผูใ้ห้บริการซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกท่ีไดเ้ลือกแลว้อยา่งระมดัระวงั ณ ปัจจุบนั หรือในอนาคต อาทิเช่น หุ้นส่วนกิจการร่วมคา้ และ/หรือผูใ้ห้บริการท่ีอาจอาศยัอยู่
ต่างประเทศ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องดูแลท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี 

บุคคลภายนอกท่ีเราอาจเปิดเผยขอ้มูลทางกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนเก่ียวกบัท่าน รวมถึง 

• บริษัทในเครือของเรา เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ีเก่ียวกบั
ท่านให้กบับริษทัในเครือ อนัเป็นประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย และประโยชนข์องบริษทัในเครือของเรา เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องดูแล 

• หน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานก ากับดูแล เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและขอ้มูล
ส่วนบุคคลอืน่ท่ีเก่ียวกบัท่าน เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพื่อสนบัสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย
ในการสืบสวนและด าเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา 

• ให้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มลูส่วนบุคคลอืน่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัท่าน ในขั้นตอนท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือรับรองการคุม้ครองในความปลอดภยัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัส่วน
บุคคล และทรัพยสิ์นของท่าน 

5. การโอนข้อมูลข้ามพรมแดน 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในขั้นตอนท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือรับรองความปลอดภยัในสุขภาพ ความปลอดภยั
ส่วนบุคคล และทรัพยสิ์นของท่าน กบั ผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ท่ีอยู่นอกประเทศไทย การเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลนั้นอาจท าไดโ้ดยอาศยั
ความยินยอมของท่านเท่านั้น เวน้แต่ มีฐานทางกฎหมายอ่ืนใด (เช่น เพ่ือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางสัญญาระหว่างเราและบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของ
ท่าน) ตามท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต 

ถา้ขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามท่ีกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลของประเทศไทยก าหนด เราจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนไปยงับุคคลอ่ืนในต่างประเทศ 



เพ่ือให้ขอ้มูลนั้นไดรั้บการคุม้ครองในระดบัเดียวกบัท่ีเราคุม้ครองขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

6. มาตรการความมั่นคงปลอดภยั 

เราใชม้าตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเชิงองคก์ร เทคนิค และบริหารจดัการเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคล
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านจากความเสียหาย ความสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การปรับเปลี่ยน หรือการเปิดเผยโดยไม่ไดต้ั้งใจ โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือ
โดยปราศจากอ านาจ 

เราจะท าการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการความมัน่คงปลอดภยัของเราเป็นคร้ังคราวตามท่ีจ าเป็นหรือเมื่อมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าของกฎหมายตามท่ีหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในระบบของเราไวใ้นระยะเวลาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามหนา้ท่ีของเราเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องดูแลท่ีไดร้ะบุในนโยบายฉบบัน้ี หากเราไม่ไดรั้บอนุญาตในการเก็บขอ้มูลของท่านจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามกฎหมายใชบ้งัคบัอีกต่อไป เราจะน าขอ้มูลออกจากระบบและการบนัทึกของเรา ในกรณีท่ีมีการด าเนินการทางศาลหรือ
ทางวินัย ขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอาจถูกเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการย่ืน
อุทธรณ์ดว้ย หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต 

8. สิทธิของท่าน 

ในกรณีท่ีท่านคิดว่า ท่านถูกบนัทึกโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของเรา ท่านอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 

• สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน หรือขอให้
เราเปิดเผยขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีถูกบนัทึกโดยไม่ไดรั้บความยินยอม โดยค าขอนั้นจะตอ้งท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบใบแจง้ความและเอกสารแสดงตนเช่น ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
หรือ ส าเนาใบขบัขี่ และส่งไปยงั ฝ่ายบริหารอาคาร ค าขอของท่านจะไดรั้บการด าเนินการภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ี
เราไดรั้บค าขอของท่าน เราอาจปฏิเสธค าขอของท่านโดยอาศยัสิทธิตามกฎหมายของเราหรือค าส่ังศาล และในกรณีท่ี
การเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเก่ียวกบัท่านอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น ในกรณีท่ีค าขอของท่านถูกปฏิเสธ เราจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ท่านทราบถึงเหตผุลและส่งถึงท่าน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย 

• การแก้ไขให้ถกูต้อง ท่านมีสิทธิขอให้ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราประมวลผลเก่ียวกบัทา่นให้ถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิ 

• สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดหรือขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านในกรณีท่ีด าเนินการตามวตัถุประสงคเ์พื่อการบรรลปุระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา และ/หรือ
บุคคลอ่ืน เราจะด าเนินการทนัทีท่ีเราไดรั้บค าขอของท่าน ทั้งน้ีเราอาจปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีท่ีเราสามารถ



พิสูจน์ไดว่้ามีเหตผุลอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัย่ิงกว่าในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือถา้การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยดงักล่าวเป็นไปเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพ่ือ
เป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีค าขอของท่านถูกปฏิเสธ เราจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ท่านทราบถึงเหตผุลและส่ง
ถึงท่านภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย 

• สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอใหเ้ราลบหรือท าลายขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของท่าน หรือท าให้ขอ้มูล
ของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไม่สามารถระบุตวัตนไดต้ามท่ีใชบ้งัคบัภายใตก้ฎหมาย เวน้แต่กรณีท่ีเราอาจ
ตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลของทา่นจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดซ่ึงสามารถปฏิบติัไดต้ามกฎหมาย เช่นเพ่ือก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การด าเนินการหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือปฏิบติัตามกฎหมาย 

• สิทธิระงับการใช้ข้อมูลช่ัวคราว ท่านมีสิทธิขอให้เราระงบัการใชข้อ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดซ่ึงเราไม่มี
สิทธิในการเก็บรักษาต่อไปโดยชัว่คราว ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใชข้อ้มูลเพ่ือก่อตั้งสิทธิ การด าเนินการหรือการใชสิ้ทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือปฏิบติัตามกฎหมาย 

• สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ ในกรณีท่ีเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
บทบญัญติัภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบัในประเทศไทย รวมถึงนโยบายหรือ
กฎเกณฑอ์ื่นของเรา 

9. ติดต่อเรา 

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือค าถามเก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี หรือหากท่านประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด โปรดติดต่อ 

บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ ากัด (มหาชน) 
494 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257-4588 

โทรสาร: 66 (0) 2257-4577 

ผูรั้บผิดชอบของขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด: ฝ่ายบริหารอาคารท่ีอีเมล erawan.bangkok@nmc.co.th 
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