ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(Privacy Notice for CCTV)
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมสำคัญในสิทธิควำมเป็นส่วนตัว
ของท่ ำ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 และเนื่ อ งด้ ว ยบริ ษั ท ใช้ อุ ป กรณ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในกำรสอดส่อง ดูแลควำมเรียบร้อยในพื้นที่และรอบพื้นที่ของบริษัท ตั้งแต่
สำนักงำนใหญ่ สำขำและศูนย์ปฏิบัติกำรสินไหมทดแทน รวมถึงสถำนที่ทำกำร ที่อยู่ในกำรกำกับดูแลของบริษัท
เพื่อป้องกันและคุ้มครองชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ หรือทรัพย์สินใด ๆ บริษัทจึงได้จัดทำประกำศกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
บั ง คั บ ใช้ กั บ บุ ค คลใดๆ ที่ เ ข้ ำ หรื อ ผ่ ำ นพื้ น ที่ ใ นระยะทรรศนะของกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ของ บริ ษั ท
(เรียกว่ำ "ท่ำน")
ประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับนี้ อธิบำยถึงกำร
ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และเพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม
กำรใช้และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน
สิทธิต่ำงๆ ของท่ำน ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว เสียง และภำพสิ่งของหรือทรัพย์สินของท่ำน เช่น ยำนพำหนะ
ของท่ำน เมื่อท่ำนเข้ำหรือผ่ำนบริเวณพื้นที่ของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคคล รวมถึงสิ่งของและทรัพย์สินต่ำงๆ
2. เพื่อปกป้องอำคำร สถำนที่และทรัพย์สินจำกควำมเสียหำย ควำมขัดข้อง กำรทำลำยทรัพย์สินและ
อำชญำกรรมอื่น ๆ
3. เพื่อเก็บรวบรวม สอดส่องดูแล และวิเครำะห์จรำจร ควำมหนำแน่น อัตรำกำรเข้ำและออกภำยในพื้นที่
ของบริษัท
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4. เพื่ อ สนั บ สนุ น หน่ ว ยงำนบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยในกำรขั ด ขวำง ยั บ ยั้ ง ป้ อ งกั น สื บ ค้ น และตรวจจั บ
อำชญำกรรม ซึ่งรวมถึงกำรฟ้องร้อง กำรดำเนินคดีทำงกฏหมำย
5. เพื่อกำรให้ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรระงับข้อพิพำทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ำงที่มีกระบวนกำรทำงวินัย
หรือกระบวนกำรร้องทุกข์
6. เพื่อช่วยเหลือในกำรสอบสวนหรือกระบวนพิจำรณำที่เกี่ยวข้องกับกำรแจ้งเบำะแส และกำรส่ง
เรื่องร้องเรียน
7. เพื่อสนับสนุนในกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรปฏิบัติตำมกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำนกฎหมำยดังต่อไปนี้
3.1 ควำมจำเป็นในกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น
3.2 ควำมจ ำเป็ น เพื่อประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมำยของเรำหรื อบุ คคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่ ำ วมี
ควำมสำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
3.3 ควำมจ ำเป็ น ในกำรปฏิ บั ติต ำมกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ควบคุ ม ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ควำมปลอดภั ย และ
สภำพแวดล้อมในสถำนที่ทำงำน และทรัพย์สินของเรำ
3.4 ควำมจำเป็น ในกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวกับท่ำนไว้เป็นควำมลับ อย่ำงไรก็ดี อำจมีบำง
กรณีที่บริษัทอำจมีควำมจำเป็น เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ กับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ระบุในข้อ 2 ดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย บริษัทอำจมีควำมจำเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือเพื่อกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่ว ยงำน
บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ย วข้องกับ กำรตรวจสอบ กำรสอบสวน กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย รวมถึงกำร
ฟ้องร้องทำงแพ่งหรือทำงอำญำที่เกี่ยวข้อง
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2. ผู้ให้บริกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ แก่ผู้ให้บริกำรภำยนอก
เพื่อกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่จำเป็นในกำรปกป้องคุ้มครองหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ
รวมทั้งทรัพย์สินของท่ำนหรือบุคคลอื่น
3. บุคคลภำยนอกอื่น เช่น บุคคลภำยนอกที่ใช้สิทธิขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
หรือ บุคคล หน่วยงำนอื่นใดที่ท่ำนให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรเฝ้ำระวังสังเกตโดยกำรใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตำมที่ประกำศนี้กำหนด
บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่ำน โดยบริษัทจะจัดให้มีกำร
ตรวจสอบเพือ่ ให้สำมำรถดำเนินกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำหรือ
ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตำมที่ท่ำนร้องขอ
หรือที่ท่ำนได้ถอนควำมยินยอมแล้วตำมเงื่อนไขทำงกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำนำนกว่ำนั้ นเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตลอดจน
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยภำยในของบริษัท และตำมควำมจำเป็นอื่น ๆ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีกำรใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริษัทและกำรใช้บังคับอย่ำงเข้มงวด ในกำรเก็บรักษำ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นให้ ป ลอดภั ย โดยบริ ษั ท เก็ บ ข้ อ มู ล ภำพนิ่ ง ภำพเคลื่ อ นไหวที่ บั น ทึ ก ได้ จ ำก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำรหัสข้อมูล และมำตรกำรป้องกันกำร
เข้ำถึงข้อมูล โดยบริษัทกำหนดให้บุคลำกรของบริษัทและผู้รับจ้ำงภำยนอกจะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ
นโยบำยและประกำศควำมเป็นส่วนบุคคลของบริษัทที่เหมำะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีกำรดูแลรักษำข้อมูลและ
มีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรใช้หรือกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อดำเนินกำรป้องกันไม่ให้เกิด
กำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต
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สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสิทธิดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอน หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตควำมยินยอมของท่ำนที่ได้ให้ไว้กับบริษัท
2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสาเนา หรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่ำนโดย
ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมเนื่องจำกเป็นกำร
จำเป็นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย ตำมมำตรำ 24 (4) หรือ
(5) แห่งพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ บริษัทสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยที่
สำคัญยิ่งกว่ำ หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
4.2 กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง
4.3 กำรประมวลผลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือ
สถิติ เว้นแต่เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัท
5. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทาลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
6. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่ำน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และ
ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หำกบริษัทไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ได้ ท่ำนมีสิทธิขอบันทึกคำร้องขอของท่ำน
พร้อมเหตุผลในกำรดำเนินกำรได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
เรื่องเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตำมขั้นตอนที่กฎหมำยกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธที่จะดำเนินกำรตำมคำขอใช้สิทธิของเจ้ำ ของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนตำมควำมเหมำะสม และหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่กฎหมำยอนุญำต บริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมสิทธิของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ทีท่ ่ำนร้องขอตำมควำมเหมำะสม
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนประกำศฉบับนี้ เท่ำที่กฎหมำย
อนุญำต หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญของประกำศฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งกำรแก้ไข กำรเปลี่ยนแปลง
กำรปรับปรุง หรือกำรปรับเปลี่ยนประกำศให้ท่ำนทรำบ และ/หรือจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน (หำกกฎหมำย
กำหนดให้ต้องได้รับควำมยินยอม)

ช่องทางการติดต่อ
หำกท่ ำ นมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หำส่ ว นใด ๆ ในประกำศกำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเกี่ ย วกั บ กำรใช้
กล้ องโทรทัศน์ ว งจรปิ ด ฉบั บ นี้ หรื อต้องกำรข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับ กำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือต้องกำรใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกรุณำติดต่อ เจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection officer)
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
ฝ่ำยกำกับกำรปฏิบัติงำน
ที่อยู่ :

เลขที่ 121/28, 121/65 อำคำรอำร์เอสทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ช่องทำงกำรติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2129-8872 ,0-2129-8873
เวลำทำกำร วันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 8.30 – 17.00 น.
: E-MAIL: Compliance-DPO@viriyah.co.th
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