นโยบายความเป็ นส่ วนตัวเกีย่ วกับการใช้ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
บริ ษทั โรงแรมเอราวัณ จากัด (มหาชน) ("เอราวัณ" หรื อ "เรา") ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเพื่อสอดส่องดูแลพื้นที่ที่กาหนดไว้ภายในและรอบอาคาร
และสิ่ งอานวยความสะดวกของเรา เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สิน เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ลูกจ้าง
ผูร้ ับเหมา พนักงาน ผูม้ าติดต่อ และบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ภายใต้การสอดส่ องดูแลภายในอาคารและสิ่ งอานวยความสะดวกของเราทุกคน (เรี ยก
รวมกันว่า "ท่าน") ผ่านทางการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมูลที่สามารถระบุตวั บุคคลได้ ("ข้ อมูลส่ วนบุคคล")
เกี่ยวกับท่าน เราอาจปรับปรุ งนโยบายฉบับนี้เมื่อใดก็ตาม และจะแจ้งให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงเมื่อสามารถทาได้

1. ข้ อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมภาพเคลื่อนไหวหรื อภาพนิ่ง ของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน เช่น ยานพาหนะซึ่งเข้ามาในพื้นที่ภายใต้การสอดส่ องดูแลที่อยูภ่ ายใน
อาคารและสิ่ งอานวยความสะดวกของเรา ผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ("ข้ อมูลจากกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด")

2. วิธีการที่เราประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย โอน และดาเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบันทึก ครอบครอง ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ทาลาย
ลบ กูค้ ืน รวม คัดลอก ส่ง เก็บ คัดแยก แก้ไข หรื อเพิ่มเติมกับข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับท่าน เพื่อ
วัตถุประสงค์ของกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ดสอดส่ องดูแลดังต่อไปนี้
•
•

•
•
•
•

เพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
เพื่อคุม้ ครองอาคาร สิ่ งอานวยความสะดวก และสิ นทรัพย์ของเราจากความเสี ยหาย การถูกรบกวน การถูกทาลาย และ
อาชญากรรมอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการยับยั้ง ป้องกัน สื บสวน และดาเนินคดีอาชญากรรม
เพื่อช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิ ทธิภาพตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินยั หรื อการร้องทุกข์
เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรื อกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ
เพื่อช่วยเหลือในการเริ่ มต้นหรื อต่อสู ้คดีแพ่งใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงคดีการจ้างงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของเราทางานตลอด 24 ชัว่ โมงและ 365 วันต่อปี
เราจะติดตั้งป้ายที่ทางเข้า ทางออก และพื้นที่ภายใต้การสอดส่ องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด

3. เกณฑ์ หรือฐานทางกฎหมาย
เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ประมวลผล โอน และดาเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบันทึก ครอบครอง ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง ทาลาย ลบ กูค้ ืน รวม คัดลอก ส่ ง เก็บ คัดแยก แก้ไข หรื อเพิ่มเติม กับข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
เกี่ยวกับท่าน โดยปราศจากความยินยอม ยกเว้นอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

•
•

•

ฐานประโยชน์ สาคัญต่ อชีวิต เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
ฐานประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย เป็ นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยในสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยส่วนบุคคลของท่าน และทรัพย์สินของท่าน อาคาร สิ่ งอานวยความสะดวกและสิ นทรัพย์ของเรา และ
เพื่อดาเนินการใดๆ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดสอดส่องดูแล เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องใน
การรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกในบางกรณี
สิ ทธิข้นั พื้นฐานของท่าน และเสรี ภาพที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวกับท่าน เรา
จะพยายามระบุข้นั ตอนที่จาเป็ นเพื่อบรรลุการรักษาสมดุลซึ่งสิ ทธิอย่างเหมาะสม
ฐานหน้ าที่ตามกฎหมาย เรามีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามที่กาหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในสถานที่ทางาน เราถือว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
เป็ นมาตรการที่สาคัญซึ่งช่วยให้เราสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันเหล่านั้นได้

4. บุคคลที่เราเปิ ดเผยและ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะรักษาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเกี่ยวกับท่านเป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูล เว้นแต่กบั บริ ษทั ในเครื อ หรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่ง
เป็ นบุคคลภายนอกที่ได้เลือกแล้วอย่างระมัดระวัง ณ ปัจจุบนั หรื อในอนาคต อาทิเช่น หุ้นส่วนกิจการร่ วมค้า และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การที่อาจอาศัยอยู่
ต่างประเทศ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดสอดส่ องดูแลที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
บุคคลภายนอกที่เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับท่าน รวมถึง
•

•

•

บริษัทในเครื อของเรา เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับ
ท่านให้กบั บริ ษทั ในเครื อ อันเป็ นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของบริ ษทั ในเครื อของเรา เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดสอดส่องดูแล
หน่ วยงานราชการและ/หรื อหน่ วยงานกากับดูแล เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูล
ส่วนบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวกับท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนหรื อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ในการสื บสวนและดาเนินคดีทางแพ่งหรื อทางอาญา
ให้ บริการซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ที่
เกี่ยวข้องกับท่าน ในขั้นตอนที่มีความจาเป็ นเพื่อรับรองการคุม้ ครองในความปลอดภัยด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัยส่วน
บุคคล และทรัพย์สินของท่าน

5. การโอนข้ อมูลข้ ามพรมแดน
เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในขั้นตอนที่มีความจาเป็ นเพื่อรับรองความปลอดภัยในสุ ขภาพ ความปลอดภัย
ส่วนบุคคล และทรัพย์สินของท่าน กับ ผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ที่อยู่นอกประเทศไทย การเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลนั้นอาจทาได้โดยอาศัย
ความยินยอมของท่านเท่านั้น เว้นแต่ มีฐานทางกฎหมายอื่นใด (เช่น เพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของ
ท่าน) ตามที่กฎหมายที่บงั คับใช้อนุญาต
ถ้าข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลของประเทศไทยกาหนด เราจะดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็ นในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ

เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นได้รับการคุม้ ครองในระดับเดียวกับที่เราคุม้ ครองข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บงั คับใช้อยูใ่ นขณะนั้น

6. มาตรการความมั่นคงปลอดภัย
เราใช้มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเชิงองค์กร เทคนิค และบริ หารจัดการเพื่อคุม้ ครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและข้อมูลส่ วนบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านจากความเสียหาย ความสู ญหาย การเข้าถึง การใช้ การปรับเปลี่ยน หรื อการเปิ ดเผยโดยไม่ได้ต้ งั ใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อ
โดยปราศจากอานาจ
เราจะทาการตรวจสอบและปรับปรุ งมาตรการความมัน่ คงปลอดภัยของเราเป็ นครั้งคราวตามที่จาเป็ นหรื อเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม และเป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของกฎหมายตามที่หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดในระบบของเราไว้ในระยะเวลาที่จาเป็ นต่อการดาเนินการตามหน้าที่ของเราเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดสอดส่องดูแลที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้ หากเราไม่ได้รับอนุญาตในการเก็บข้อมูลของท่านจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดตามกฎหมายใช้บงั คับอีกต่อไป เราจะนาข้อมูลออกจากระบบและการบันทึกของเรา ในกรณีที่มีการดาเนินการทางศาลหรื อ
ทางวินัย ข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็ นไปได้ในการยื่น
อุทธรณ์ดว้ ย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรื อเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บงั คับใช้อนุญาต

8. สิทธิของท่ าน
ในกรณีที่ท่านคิดว่า ท่านถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของเรา ท่านอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
•

•

•

สิทธิในการเข้ าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรื อขอให้
เราเปิ ดเผยข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ถูกบันทึกโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยคาขอนั้นจะต้องทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมแนบใบแจ้งความและเอกสารแสดงตนเช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาหนังสื อเดินทาง
หรื อ สาเนาใบขับขี่ และส่งไปยัง ฝ่ ายบริ หารอาคาร คาขอของท่านจะได้รับการดาเนินการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่
เราได้รับคาขอของท่าน เราอาจปฏิเสธคาขอของท่านโดยอาศัยสิ ทธิตามกฎหมายของเราหรื อคาสั่งศาล และในกรณี ที่
การเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเกี่ยวกับท่านอาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของ
บุคคลอื่น ในกรณี ที่คาขอของท่านถูกปฏิเสธ เราจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ท่านทราบถึงเหตุผลและส่งถึงท่าน
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย
การแก้ไขให้ ถกู ต้ อง ท่านมีสิทธิขอให้ดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง เป็ น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดหรื อข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในกรณี ที่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และ/หรื อ
บุคคลอื่น เราจะดาเนินการทันทีที่เราได้รับคาขอของท่าน ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธคาขอของท่านในกรณีที่เราสามารถ

•

•

•

พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด หรื อถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมายหรื อเพื่อ
เป็ นไปตามกฎหมาย ในกรณี ที่คาขอของท่านถูกปฏิเสธ เราจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ท่านทราบถึงเหตุผลและส่ง
ถึงท่านภายในระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย
สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรื อทาลายข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูล
ของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดไม่สามารถระบุตวั ตนได้ตามที่ใช้บงั คับภายใต้กฎหมาย เว้นแต่กรณี ที่เราอาจ
ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซึ่งสามารถปฏิบตั ิได้ตามกฎหมาย เช่นเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย การดาเนินการหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สิทธิระงับการใช้ ข้อมูลชั่วคราว ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดซึ่งเราไม่มี
สิ ทธิในการเก็บรักษาต่อไปโดยชัว่ คราว ในกรณี ที่ท่านต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ การดาเนินการหรื อการใช้สิทธิ
เรี ยกร้องทางกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สิทธิในการร้ องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนต่อหน่วยงานราชการที่มีอานาจ ในกรณี ที่เราฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับในประเทศไทย รวมถึงนโยบายหรื อ
กฎเกณฑ์อื่นของเรา

9. ติดต่ อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรื อหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด โปรดติดต่อ
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จากัด (มหาชน)
494 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 66 (0) 2257-4588
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577
ผูร้ ับผิดชอบของข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด: ฝ่ ายบริ หารอาคารที่อีเมล erawan.bangkok@nmc.co.th

