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แบบแจ้งนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice) 
ส าหรับการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ของบริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  

 
 

บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ใหค้วำมส ำคัญกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและเคำรพสิทธิ       
ในควำมเป็นสว่นตวัของทำ่นในฐำนะบคุคลภำยนอกที่เขำ้มำท ำธุรกรรมภำยในอำคำรและสถำนท่ีของบรษัิท (เช่น ผูถื้อหุน้ 
กรรมกำร ผูส้มัครงำน ผูใ้ห้บริกำร ผูร้บัเหมำ พนักงำนรบัส่งเอกสำร) เพื่อให้ท่ำนมั่นใจว่ำบริษัทจะใหค้วำมคุ้มครอง       
และปฏิบตัิต่อขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนอย่ำงถกูตอ้งตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 บรษัิทขอ
แจ้งใหท้่ำนในฐำนะเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไดท้รำบวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ กับข้อมูล      
สว่นบคุคล ตลอดจนสทิธิในขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) : บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ำกดั (มหำชน)  
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 
บริษัทมีจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงทรพัยส์ินของท่ำน ไดแ้ก่ ภำพนิ่ง 
ภำพเคลื่อนไหว ภำพยำนพำหนะ ด้วยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เมื่อท่ำนเข้ำมำในอำคำรและสถำนที่ของบริษัท              
โดยบรษัิทไดจ้ดัวำงปำ้ยแจง้ไวอ้ยำ่งชดัเจน เพื่อใหท้ำ่นทรำบวำ่ภำยในบรเิวณดงักลำ่วมีกำรติดตัง้กลอ้งวงจรปิด 
 

2. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมควำมจ ำเป็นภำยใต้วัตถุประสงค์อันชอบ       
ด้วยกฎหมำย โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำย คือ กำรปฎิบัติตำมกฎหมำย (Legal Obligation) และควำมจ ำเป็น        
เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย (Legitimate Interests) ดงันี ้ 

 

ข้อที ่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

2.1 เพื่อตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของทำ่น ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests 

2.2 เพื่อกำรตรวจสอบ กำรติดตำม กำรเฝำ้ระวงั กำรควบคมุ และกำรรกัษำควำมปลอดภยั
ในบริเวณอำคำรและสถำนที่ของบริษัท รวมถึงเพื่อกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัของผูป้ระกอบกำร (AEO) 

การปฎิบัตติามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

 

ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests 

2.3 เพื่อใชส้ิทธิหรอืปกป้องประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทตำมควำมจ ำเป็น เช่น 
ตรวจสอบและปอ้งกนัอำชญำกรรม กำรบกุรุก กำรโจรกรรม หรอืเหตฉุกุเฉินอื่นใด รวมถึง
เก็บไว้เป็นหลักฐำนและเปิดเผยต่อ เจ้ำพนักงำนต ำรวจเพื่อกำรตรวจสอบกรณี                
มีเหตุกำรณ์อันไม่ชอบด้วยกฎหมำยเกิดขึน้ในบริเวณบริษัท รวมถึงกำรเปิดเผยต่อ
ผูเ้สยีหำยอื่น (ถำ้มี) 

ประโยชนโ์ดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจำกกำรบนัทกึภำพดว้ยกลอ้งวงจรปิด 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล      
4.1) บริษัทมีกำรเปิดเผยภำพนิ่งจำกกลอ้งวงจรปิดให้หน่วยงำนก ำกับดูแลตำมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัย        

ของผูป้ระกอบกำร (AEO) 
 



PDPA-HR-005-REV.00  หน้า 2/3 
 

4.2) กรณีมีควำมจ ำเป็นในกำรใชส้ทิธิหรอืปกปอ้งประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษัิท บรษัิทอำจมีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูจำกกลอ้งวงจรปิดใหก้บัหนว่ยงำนภำครฐัที่มีอ  ำนำจบงัคบัใชก้ฎหมำย 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็น เพื่อใชต้ำมวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ และอำจ
เก็บตอ่ไปภำยหลงัจำกนัน้ เพื่อกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย 
5.1 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของผูป้ระกอบกำร (AEO) บรษัิทจะเก็บขอ้มลูกำรเขำ้ออก

อำคำรสถำนท่ีของบรษัิท เพื่อบรหิำรจดักำรดำ้นกำรปอ้งกนัและกำรตรวจสอบ เป็นระยะเวลำไมเ่กิน 3 ปี 
5.2 กรณีกำรเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลภำยนอกดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  

5.2.1 สถำนกำรณป์กติ บริษัทจะเก็บขอ้มลูเพื่อใชต้ำมวตัถปุระสงคข์ำ้งตน้ โดยมีระยะเวลำกำรบนัทึกภำพ     
จำกกลอ้งวงจรปิดประมำณ 3 เดือน (กลอ้งวงจรปิดจะถกูบนัทกึทบัอตัโนมตัิ) 

5.2.2 กรณีที่จ  ำเป็นตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรสบืสวน สอบสวน หรือกำรด ำเนินคดี ขอ้มลูสว่นบคุคลอำจถกู
เก็บรกัษำไวเ้กินกวำ่ 3 เดือน  

 

ทัง้นี ้เมื่อพน้ระยะเวลำกำรเก็บรกัษำดงักลำ่วขำ้งตน้ บริษัทจะด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อลบหรือท ำลำยขอ้มูล
สว่นบคุคล    
 

6. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 
6.1)  การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมำะสม เพื่อป้องกนักำรละเมิดขอ้มลู
สว่นบคุคล ซึ่งครอบคลมุถึงมำตรกำรป้องกนัดำ้นกำรบริหำรจดักำร ดำ้นเทคนิค และทำงกำยภำพ เพื่อป้องกนั
กำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยปรำศจำก
อ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

6.2)  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
บริษัทจะก ำกบัดูแลบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในนำม
บรษัิทอยำ่งเหมำะสม 

 

7.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสทิธิตำมที่ก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 อำทิ  
 สทิธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
 สทิธิในกำรขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Access) 
 สทิธิในกำรขอใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Portability Right)  
 สทิธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Object)  
 สทิธิในกำรขอลบขอ้มลูสว่นบคุคล (Erasure Right)  
 สทิธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (Right to Restrict Processing) 
 สทิธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Rectification Right) 
 สทิธิในกำรรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint)  

 

ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิของท่ำนขำ้งต้น อำจถูกจ ำกัดภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และบำงกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่ บริษัท       
อำจปฎิเสธหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอใช้สิทธิขำ้งต้นของท่ำนได้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งเหตุผลกำรปฎิเสธ            
ใหท้ำ่นทรำบ 
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8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทอำจพิจำรณำทบทวนปรบัปรุงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลี่ยนแปลง          
ของกฎหมำยและกำรด ำเนินงำนของบรษัิท โดยบรษัิทจะประกำศแจง้ใหท้ำ่นทรำบผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิท              

 

9.   วิธีการติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียด เพิ่มเติม หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่ำนในฐำนะ                
เจำ้ของขอ้มลู โปรดติดตอ่  
เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 
อีเมล : dpo@sahaunion.co.th  
บรษัิท สหยเูนี่ยน จ ำกดั  (มหำชน)  
เลขที่ 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
เว็บไซต ์: www.sahaunion.co.th 


