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ประกาศความเป็นส่วนตัว 
สาํหรับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) 

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 

บริษัท หมื,นแสนพร็อพเพอร์ตี 7 จํากดั (“บริษัทฯ”) ยดึมั,นในการปฏิบตัิหน้าที,ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี 7จะช่วยให้ท่านเข้าใจ
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน (ตามที,นิยามไว้ด้านล่างนี 7) รวมทั 7งอธิบายเหตผุลและ
วิธีการของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนไปยงัต่างประเทศ และ/หรือ ดําเนินการด้วยวิธีอื,นใด (รวมเรียกว่า 
“ประมวลผล”) ซึ,งข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น และอธิบายสทิธิที,ทา่นมีเกี,ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น รวมถงึสทิธิในการ
ปกปอ้งข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว 

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี 7ใช้บงัคบักับการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลที,เข้ามาในพื 7นที,ของ
ห้างสรรพสินค้าในเครือของบริษัทฯ ที,มีการติดตั 7งกล้องวงจรปิด โดยบรรดาบคุคลที,เกี,ยวข้องทกุฝ่ายควรอา่นและทําความ
เข้าใจ รวมถึงทบทวนประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี 7อย่างสมํ,าเสมอเพื,อที,จะได้มีความเข้าใจเกี,ยวกบัการประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งถ่องแท้ 

ในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี 7 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูใด ๆ เกี,ยวกบับคุคลธรรมดาที,ยงัมีชีวิต
อยู่  ซึ,งสามารถทําให้ระบุตัวบุคคลนั 7นได้ด้วยข้อมูลนั 7นเอง หรือเมื,อนําข้อมูลนั 7นไปรวมกับข้อมูลอื,นก็ตาม และ  
“ข้อมูลส่วนบุคคลทีBอ่อนไหว” หมายถงึ ข้อมลูสว่นบคุคลใด ๆ เกี,ยวกบัเชื 7อชาต ิเผา่พนัธุ์ ความคดิเหน็ทางการเมือง ลทัธิ 
ความเชื,อในลทัธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ ข้อมลูสหภาพ
แรงงาน ข้อมลูพนัธกุรรม และข้อมลูชีวภาพของบคุคล 

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี 7ใช้บงัคบักบับคุคลที,เข้ามาในพื 7นที,ของห้างสรรพสินค้าในเครือของบริษัทฯ ที,มี
การตดิตั 7งกล้องวงจรปิด ซึ,งในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี 7จะเรียกโดยรวมวา่ "ท่าน"   

หากท่านมีคําถามหรือข้อเสนอแนะประการใดเกี,ยวกบัแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล
ของท่าน หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่าน
ชอ่งทางตอ่ไปนี 7 

 
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

888 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัBน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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2. บุคคลทีBมีสทิธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เนื,องจากบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที,ในการกําหนดวตัถปุระสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล
ของทา่นให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล บริษัทฯ จงึทําหน้าที,เป็นผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีBบริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมบนัทกึภาพและวิดีโอของบคุคลที,เข้ามาในพื 7นที,ของห้างสรรพสินค้าในเครือของบริษัทฯ ที,มี
การตดิตั 7งกล้องวงจรปิด  

4. บริษัทฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยตรงขณะทา่นอยูใ่นบริเวณห้างสรรพสนิค้า 

5. บริษัทฯ นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร 

บริษัทฯ ใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลที,อาจเป็นลกูค้าเพื,อดําเนินการต่าง ๆ ตามขอบเขตและวตัถปุระสงค์ใน
ดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ซึ,งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง 

ก) การคุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลและทรัพย์สินของทา่น รวมทั 7งบคุคลอื,นที,เข้าใช้บริการในพื 7นที,ของ
บริษัทฯ  

ข) การคุ้มครองอาคาร สถานที, สิ,งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัทฯ จากความเสียหาย การถกู
รบกวน การถกูทําลาย และอาชญากรรมในรูปแบบอื,น 

ค) การฟอ้งร้องดําเนินคดี  

บริษัทฯ อาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื,อประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือของบคุคลที,สามเพื,อคุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลและทรัพย์สินของท่าน รวมทั 7งอาคาร 
สถานที, สิ,งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัทฯ และดําเนินการอื,นใดเพื,อวตัถปุระสงค์ในการใช้กล้องวรจรปิด
เพื,อเฝา้สงัเกต ทั 7งนี 7 ประโยชน์อนัชอบธรรมดงักลา่วจะต้องไมมี่ความสําคญัเหนือไปกวา่ประโยชน์และสทิธิและเสรีภาพขั 7น
พื 7นฐานของทา่น 

6. บริษัทฯ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลใดบ้าง 

เพื,อวตัถปุระสงค์ที,ระบไุว้ในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี 7 บริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของ
ทา่นให้แก่บคุคลภายนอก 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

เพื,อวตัถปุระสงค์ที,ระบไุว้ในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี 7 บริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของ
ทา่นให้แก่บคุคลภายนอกหรือเซร์ิฟเวอร์ที,อยูใ่นตา่งประเทศ 

8. มาตรการรักษาความปลอดภยัเพืBอการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจดัการเพื,อป้องกันการสญูหายของข้อมลูส่วน
บคุคล การใช้ข้อมลูสว่นบคุคลในทางที,ผิด รวมทั 7งการเข้าถึง การเปิดเผย และการเปลี,ยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต  
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9. ระยะเวลาทีBบริษัทฯ เกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไว้ตราบเท่าที,จําเป็นตามสมควรเพื,อให้เป็นไปตามขอบเขตและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที,ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี 7 และเพื,อก่อตั 7ง ใช้ หรือยกขึ 7นต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไว้นานกว่านั 7น ในกรณีที,มีกฎหมายที,
ใช้บงัคบัใดกําหนด 

10. สทิธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายที,ใช้บงัคบัและข้อยกเว้นของกฎหมายดงักล่าว สิทธิในข้อมลูส่วนบุคคลของท่านมี
ดงัตอ่ไปนี 7  

ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิขอรับสําเนาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านทั 7งหมดที,
บริษัทฯ ได้ใช้ในการประมวลผล 

ข) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในบางกรณี 

ค) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที,
บริษัทฯ ทําการประมวลผล หรือทําให้ข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูนิรนาม ในกรณีดงัตอ่ไปนี 7 

1) ในกรณีที,ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจําเป็นสําหรับวตัถุประสงค์ในการประมวลผลอีก
ตอ่ไป 

2) ในกรณีที,ท่านได้เพิกถอนความยินยอมโดยชดัแจ้งให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของ
ทา่น  

3) ในกรณีที,ทา่นคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นซึ,งบริษัทฯ ได้ดําเนินการโดยอาศยั
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม และบริษัทฯ ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที,สําคัญยิ,งกว่าในการ
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 

4) ในกรณีที,กิจกรรมการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

ง) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ระงบักิจกรรม
การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี 7 

1) ในกรณีที,อยู่ระหว่างขั 7นตอนการตรวจสอบตามที,ท่านได้ร้องขอใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคล
ของทา่น 

2) ในกรณีที,เกี,ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลที,ทา่นได้เคยร้องขอให้บริษัทฯ ลบข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว แต่
ท่านได้ใช้สิทธิร้องขอเพิ,มเติมให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านแทนใน
ภายหลงั 

3) ในกรณีที,ระยะเวลาการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลได้สิ 7นสดุลง แตท่า่นได้ร้องขอให้บริษัทฯ ระงบั
การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเนื,องด้วยเหตผุลทางกฎหมาย  

4) ในกรณีที,อยูร่ะหวา่งขั 7นตอนการตรวจสอบการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 
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จ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง – ท่านอาจมีสิทธิแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเพื,อให้
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นมีความถกูต้องและเป็นปัจจบุนั  

ทั 7งนี 7 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการใข้สิทธิของท่านตามที,ระบุไว้ข้างต้นขึ 7นอยู่กับปัจจยัที,เกี,ยวข้องต่าง ๆ 
และบริษัทฯ อาจไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ หากบริษัทฯ สามารถอ้างฐานทางกฎหมายใด ๆ ในการ
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่ไปได้ 

ในกรณีที,ท่านประสงค์ที,จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่าน
ชอ่งทางที,ระบไุว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตามคําขอของทา่นอยา่งรัดกมุและทนัทว่งที 

11. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

บริษัทฯ อาจแก้ไขประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี 7ตามที,บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เพื,อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหากการแก้ไขดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการ
ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านอย่างมีนยัสําคญั หรือหากบริษัทฯ จําเป็นต้องดําเนินการดงักล่าวตามที,กฎหมาย
กําหนด 

 


