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นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด และ บริษัทในกลุ่มซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ตามคำนิยามด้านล่าง) (ต่อไปจะรวมเรียกว่า 
"บริษัท") ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและบริเวณ โดยรอบอาคารและสถานที่ของบริษัท 
เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง  
ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใด ๆ  ที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลภายในและโดยรอบอาคาร และสถานที่ของบริษัท (เรียกรวมกันว่า 
"ท่าน" หรือ "ของท่าน") ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้จะระบุข้อมูลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
และโอนข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ของท่าน บริษัทอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้
ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายตามวิธีการที่บริษัทดำเนินการได้ 

1. ข้อมูลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทเก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น ยานพาหนะ เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่  
ที่มีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานท่ีของบริษัทผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ("ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด") 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1. บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน 
แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่ม กับข้อมูลในกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อ "วัตถุประสงค์ในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด" ดังต่อไปนี ้

(1) เพื่อปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน 

(2) เพื ่อปกป้องดูแลอาคาร สถานที่ สิ ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท จากความเสียหาย            
การหยุดชะงัก การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ 

(3) เพื ่อสนับสนุนหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการ
ฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม 

(4) เพื ่อช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทที ่เกิดขึ ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื ่องร้องทุกข์            
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส 

(6) เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 
คดีแพ่ง และคดีแรงงาน 

2.2. บริษัทจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื ้นที่ที ่กำหนดให้มีการสอดส่องดูแล บริเวณที่บริษัทจะไม่ทำการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่ ห้องน้ำ บันไดหนีไฟ ภายในพื้นทีใ่ห้เช่าและให้บริการสำนักงาน 

2.3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัททำงานตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน โดยไม่มีการเก็บบันทึกเสียง 

2.4. บริษัทจะติดตั้งป้าย ณ จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อเตือนให้
ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีการบันทึกข้อมูลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

 

https://cwtower.com/wp-content/uploads/2022/06/รายชื่อบริษัทในบริษัทในกลุ่มซีดับเบิ้ลยู-ทาวเวอร์.pdf
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3. ฐานทางกฎหมาย 

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง 
ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านหากไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) เพื่อรักษาประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิต เป็นการจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 

(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการ
ปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของ
บริษัทและกระทำการใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทจะพยายามสร้าง
ความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 
รวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน 
นอกจากน้ี บริษัทจะใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมดุลดังกล่าวตามความเหมาะสม 

(3) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในทีท่ำงาน บริษัทจะพิจารณาใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
เท่าทีจ่ำเป็นต่อการที่จะทำให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้ 

4. บุคคลที่บริษัทจะเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4.1. บริษัทจะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ใด เว้นแต่ บริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัท บุคคลภายนอกท่ีบริษัทคัดเลือกด้วยความระมดัระวงั
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (รวมทั้งที่อยู่   
ในต่างประเทศด้วย) เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้ 

4.2. บุคคลภายนอกท่ีบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึง 

(1) กลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวกับท่านให้แก่กลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือเดียวกัน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและ
ในเครือของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

รายชื ่อบริษัทที่อยู ่ในกลุ่มซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ได้แก่ (1) บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด (2) บริษัท ทรัพย์  
อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 1 จำกัด (3) บริษัท ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 2 จำกัด (4) บริษัท ควอนตัม  
แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด   

(2) หน่วยงานรัฐและ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงาน/
องค์กรทีบ่ังคับใช้กฎหมายในการสืบวสวนสอบสวนหรือดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรือคดีอาญา 

(3) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และ
ทรัพย์สินของท่าน ไปยังผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก 
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5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

5.1. บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังผู้ให้บริการของบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก 
ซึ่งอยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต่อการปกป้องดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน การเปดิเผย
หรือโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายที่สำคัญอื่น 
(เช่น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

5.2. ถ้าข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลไม่เพียงพอ
ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนท่ีจำเป็นในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่บริษัทคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในขณะนั้น 

6. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

6.1. บริษัทใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงองค์กร และเชิงบริหารจัดการตามสมควรในการคุ ้มครองข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศนว์งจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากความเสียหาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง 
หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ โดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอำนาจ 

6.2. บริษัทจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเป็นระยะตามที่จำเป็นหรือเมื่อ  
มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และ
เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกำหนด 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระบบของบริษัทเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการ
ตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้ เมื่อใดก็ตามที่บริษัทไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอีกต่อไป บริษัทจะทำการลบข้อมูลออกจากระบบ
และบันทึกของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลของท่านจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบ
หรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

8. สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านอาจใช้สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน  ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจกำหนดให้ท่าน
พิสูจน์ตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจใช้สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิด
การเข้าใจผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง 
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(3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจใช้สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน
หรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยที่ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทและเป็นข้อมูลที่บริษทั
ได้ทำการประมวลผลตามความยินยอมของท่านหรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาของบริษัทท่ีทำกับท่าน 

(4) สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านได้ 
เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง 

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว ท่านอาจใช้สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้     
ในบางกรณี 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่เคยให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา 

(7) สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระทำการให้ไม่สามารถระบุตัวตน     
ในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้อง
ดำเนินการเช่นนั้นหากบริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ
เพื่อก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกข้ึนต่อสู้การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย 

(8) สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

9. รายละเอียดสำหรับติดต่อบริษัท 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทได้ที ่

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด 

ผู้ติดต่อ  เจ้าหน้าท่ีแผนกรักษาความปลอดภัย 
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