ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ประกาศสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ส าธารณสุ ข สระบุ รี จํา กัด เรื่ อ ง นโยบายข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลสํา หรับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (“ประกาศฯ”) ฉบับนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ ยวกับการที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด (“สหกรณ์ฯ”) ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) เพื่อเฝ้าดูแลภายในและรอบ
สถานที่ อาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อคุม้ ครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของท่าน สหกรณ์
ฯ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงกรรมการ พนักงาน ผูร้ บั จ้าง คนงาน ผูม้ า
เยือน ลูกค้า หรือบุคคลใด ๆ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่เข้าถึงพืน้ ที่ของสหกรณ์ท่ีมีการ
ติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดภายในอาคาร และสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ
ประกาศฯ ฉบับนีจ้ ะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนของ
ท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุ งประกาศฯ ฉบับนีไ้ ด้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจ
ของสหกรณ์ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ลบ และปรับปรุ งประกาศฯ ฉบับนี ้
สหกรณ์ฯ จะใช้ค วามพยายามตามสมควรในการแจ้ง ให้ท่ า นทราบด้ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมหากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม
สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตน
ได้ตามที่เห็นได้จากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเมื่อมีการเข้าถึงพืน้ ที่ท่ีมี
การติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดภายในอาคารและสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2.1 สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย โอน และดําเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการ
บันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ทําลาย ลบ กูค้ ืน รวม ทําสําเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน หรือ
เพิ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดา้ นล่างนี ้ (“วัตถุประสงค์ในการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ด”) โดยไม่ได้รบั การได้รบั การยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี ้

(1) เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต อันเป็ นเรื่องจําเป็ นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือ
ของบุคลากรของสหกรณ์
(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็ นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ
ได้แก่
ก. ในการคุ้ม ครองสุข ภาพและความปลอดภัยของท่ าน รวมถึง ทรัพ ย์สิน ของท่ าน อาคาร
สถานที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ จากความเสียหาย ความขัดข้อง การทําลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่น ๆ
ข. เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึน้ ในกระบวนการทางวินยั หรือกระบวนการยุติเรื่องร้อง
ทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
ง. เพื่อช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสูค้ ดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะคดีแพ่ง คดีอาญา และ
หรือคดีแรงงาน และ
จ. เพื่อการกระทําการอื่นใดให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
สหกรณ์ฯ จะยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของ
ท่านหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของท่านในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนีส้ หกรณ์ฯ จะยังใช้ความพยายามในการหาขัน้ ตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
สมดุลดังกล่าว
(3) เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย อันเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้อยู่ในปั จจุบนั หรือที่จะ
มีการต่อไปภายหน้า การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งรวมถึงแต่ไ ม่จ าํ กัดเฉพาะ กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่ง แวดล้อมในที่ ท ํางาน
สหกรณ์ฯ ถือว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเป็ นมาตรการที่จาํ เป็ นที่จะทําให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าวได้ เช่น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม
รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
2.2 สหกรณ์ฯ จะติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดในที่ท่สี งั เกตเห็นได้ง่าย
2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดทํางานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกภาพทัง้ แบบมี
เสียงและไม่มีเสียง

3. การเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.1 สหกรณ์ฯ จะเก็ บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านไว้เ ป็ นความลับ และจะไม่เ ปิ ดเผยหรือโอนข้อมูล
ดังกล่าวแก่ผูใ้ ด ยกเว้นบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผูไ้ ด้รบั สิทธิ
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี ้
3.2 สหกรณ์ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุในประกาศฯ
ฉบับนี ้ บุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
(1) หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการ
สอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีปกครอง
(2) บุคคลภายนอก สหกรณ์ฯ อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนที่จาํ เป็ นในการปกป้องชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น
4. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
4.1 สหกรณ์ฯ ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารจัดการ
เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การทําลาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง
และ การเปิ ดเผยโดยไม่ได้ตงั้ ใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอํานาจ
4.2 สหกรณ์ฯ จะทําการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์ฯ เป็ น
ครัง้ คราวตามที่จาํ เป็ นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยมีประสิทธิ ภาพและเหมาะสม และเป็ นไปตามข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องประกาศกําหนด
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการตามหน้าที่
เพื่ อ ให้บ รรลุวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการติ ด ตั้ง กล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปิ ด ที่ ร ะบุ ใ นประกาศฯ ฉบับ นี ้ ในกรณี ท่ี มี ก าร
ดําเนิ น การทางศาลหรื อทางวิ นัย ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่ านอาจถูกเก็ บไว้จ นกว่ าจะสิ น้ สุดการดําเนิ นการ
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็ นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาด้วย หลังจากนัน้ ข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวร
ตามที่กฎหมายที่บงั คับใช้อนุญาต

6. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้ท่านยืน ยัน ตัวตนของท่ านก่อนดําเนิน การตามคําขอใช้สิท ธิ ข อง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นีเ้ พื่อความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บงั คับ ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงั นี ้
(1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยเกี่ยวกับท่าน ทัง้ นี ้ เพื่อความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน สหกรณ์ฯ
อาจขอให้ท่านพิสจู น์ตวั ตนของท่านก่อนจะให้ขอ้ มูลตามที่ท่านขอ
(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิ ดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(3) สิทธิ ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส หกรณ์ฯ มี
เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอน
ข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับสหกรณ์ฯ
และ (ข) กรณีท่ีสหกรณ์ฯ ได้รบั ความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตาม
สัญญาที่สหกรณ์ฯ มีกบั ท่าน
(4) สิทธิในการคัดค้านการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ
(5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านในบางกรณี
(6) สิทธิในการถอนความยินยอม กรณีท่ีท่านเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ ท่านมีสิทธิจะ
ขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้สาํ หรับวัตถุประสงค์ท่ที ่านได้เคยให้ความยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(7) สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการลบหรือทําลาย
หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์ฯ นัน้ เป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรือเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช้ หรือการยกขึน้ ต่อสูซ้ ่งึ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิย่นื เรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอาํ นาจในกรณี
ที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับ
7. รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ
หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุดา้ นบน หรือกรณีท่ีท่านมีขอ้ สงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือ
คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี ้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
เลขที่ 56 ถนนเทศบาล 3 ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 3806 , 09 2254 3881
อีเมล์ coopsbh@gmail.com
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด

