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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับการใช้กล้องโทรทัศนว์งจรปิด 

ของ บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

(CCTV Privacy Policy) 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ“เรา”) ใชอ้ปุกรณก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ใน

การเฝา้ดแูลพืน้ท่ีภายในและภายนอกบริเวณโดยรอบ อาคารและสถานท่ีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ BTS (“อาคารและ

สถานที่”) เพ่ือคุม้ครองชีวิต สขุภาพ และทรพัยส์ิน โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ พนกังาน กรรมการ 

ผูร้บัจา้ง ลกูจา้ง ผูม้าเยือน และบคุคลใด ๆ ท่ีเขา้มาในหรืออยู่บริเวณโดยรอบอาคารและสถานท่ีโผ่านกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(เรยีกรวมกนัวา่ “ท่าน”) นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการท่ีบรษัิทฯ เก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูซึง่ทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลได ้(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของทา่น  

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรบัปรุงนโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้ป็นครัง้คราว โดยเราจะแจง้ท่านเพ่ิมเติมหากมี

การปรบัปรุงท่ีสาํคญั เราจะระบวุนัท่ีนโยบายความเป็นสว่นตวัของเราไดม้ีการปรบัปรุงครัง้ลา่สดุไวท้างดา้นบนของนโยบาย

ความเป็นสว่นตวั ทัง้นี ้เราสนบัสนนุใหท้่านอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวันีอ้ยา่งระมดัระวงั และตรวจสอบนโยบายความเป็น

สว่นตวัอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือทบทวนการเปลีย่นแปลงใด ๆ ท่ีเราอาจดาํเนินการตามขอ้กาํหนดในนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบั

นี ้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

บรษัิทฯ เก็บรวบรวมภาพน่ิงหรอืภาพเคลื่อนไหว และภาพทรพัยส์นิของทา่น (เช่น ยานพาหนะของทา่น) เมื่อทา่นเขา้

สูพื่น้ท่ีอาคารและสถานท่ีท่ีมีการสอดสอ่งดแูลผา่นกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศนว์งจรปิด”)  

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงคใ์ด 

2.1. บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน และดาํเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ การบนัทึก ถือครอง ปรบั 

เปลี่ยน แกไ้ข ทาํลาย ลบ กูค้ืน รวม ทาํสาํเนา สง่ จดัเก็บ แยก ปรบัปรุง หรือเพ่ิมขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

และขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทา่น เพ่ือ “วัตถุประสงคใ์นการติดตั้งกล้องโทรทศันว์งจรปิด” ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ปกปอ้งคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรพัยส์นิของทา่น 

(ข) ปกปอ้งอาคารและสถานท่ี และทรพัยส์นิจากความเสยีหาย ความขดัขอ้ง การทาํลาย และจากอาชญากรรม

อ่ืนๆ 

(ค) สนบัสนุนหน่วยราชการในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือขดัขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึง 

การฟอ้งรอ้งเมื่อเกิดอาชญากรรม 



2 

(ง) สนับสนุนการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ในระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการรอ้งทุกขใ์หม้ี

ประสทิธิภาพ 

(จ) สนบัสนนุการสอบสวนหรอืกระบวนพิจารณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแส 

(ฉ) สนบัสนุนการก่อตัง้สิทธิ โตแ้ยง้สิทธิ หรือยกสิทธิขึน้ต่อสูใ้นการดาํเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เฉพาะ คดีแรงงาน  

2.2. บริษัทฯ จะติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดในพืน้ท่ีท่ีเห็นไดง้่าย สว่นพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ จะไม่ติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

ไดแ้ก่ หอ้งพนกังาน หอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้ หอ้งนํา้ หอ้งอาบนํา้ หรือ พืน้ท่ีอ่ืนใดท่ีกาํหนดใหเ้ป็นพืน้ท่ีพกัผ่อนสาํหรบั

พนกังาน 

2.3. กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของบรษัิทฯ ทาํงานตลอด 24 ชั่วโมงทกุวนั และจะไมม่กีารเก็บบนัทกึเสยีง 

2.4. บริษัทฯ จะติดตัง้ป้ายท่ีจุดทางเขา้และทางออก และในพืน้ท่ีท่ีมีการสอดสอ่งดแูลโดยกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เพ่ือให้

ทา่นทราบวา่ในบรเิวณนัน้มีกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

3. ฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาศัยสาํหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และ/หรือ ดาํเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ  

การบันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทาํลาย ลบ กู้คืน รวม ทาํสาํเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพ่ิม ข้อมูลจาก

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทา่นโดยไมไ่ดร้บัความยินยอม ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อรักษาประโยชนอ์ันจาํเป็นต่อชีวิต เป็นการจาํเป็นตอ่การป้องกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย 

หรอืสขุภาพของบคุคล 

(ข) เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ ใน

การปกป้องคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยัของท่าน รวมถึงทรพัยส์ินของท่าน อาคาร สถานท่ี และ

ทรพัยส์ินของบริษัทฯ และกระทาํการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นการติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจร

ปิด บริษัทฯ จะพยายามสรา้งความสมดุลระหว่างประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ และของ

บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มลูจาก

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน นอกจากนี ้บริษัทฯ จะใชค้วามพยายามในการหาขัน้ตอนวิธีการ

เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่สมดลุดงักลา่วตามความเหมาะสม 

(ค) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเฉพาะ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มการทาํงาน บริษัทฯ เห็นว่าการใช้

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดเป็นมาตรการท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํใหบ้รษัิทฯ สามารถปฏิบตัิตามหนา้ท่ีดงักลา่วได ้
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4. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร 

4.1. บริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยหรือโอนขอ้มลู

ดงักลา่วใหแ้ก่ผูใ้ด ยกเวน้บริษัทในกลุม่ BTS ( บคุคลภายนอกท่ีบริษัทฯ คดัเลือกอย่างระมดัระวงัทัง้ในปัจจบุนัและ

อนาคตเพ่ือปฏิบตัิงานตามท่ีบริษัทฯ รอ้งขอ ผูท่ี้ไดร้บัสิทธิ หุน้ส่วนของกิจการร่วมคา้ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ เพ่ือให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นการติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดท่ีระบใุนความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

4.2. บุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับท่าน 

รวมถึง 

(ก) บริษัทในกลุ่ม BTS  บรษัิทฯ อาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืนท่ี

เก่ียวกบัทา่นใหแ้กบ่รษัิทในกลุม่ BTS (โปรดดรูายช่ือบรษัิทในกลุม่ BTS) เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย

ของบริษัทฯ และของบริษัทในกลุ่ม BTS ในการทาํตามวัตถุประสงคใ์นการติดตัง้กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดท่ี

กลา่วถึงในท่ีนี ้

(ข) หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บรษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกับท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือปฏิบัติตามคาํสั่งโดยชอบดว้ย

กฎหมายของศาล หน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล หน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ ตลอดจน

บคุคลภายนอกอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด 

(ค) ผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและขอ้มูลส่วน

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกับท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการจากภายนอกเพ่ือดาํเนินการตามขัน้ตอนท่ีจาํเป็นในการปกป้อง

คุม้ครองสขุภาพ ความปลอดภยั และทรพัยส์นิของทา่น ตลอดจนวตัถปุระสงคอ่ื์นใดท่ีกลา่วถึงในท่ีนี ้

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

5.1. บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดไปยงัผูใ้หบ้ริการจากภายนอกท่ีอยู่นอก

ประเทศไทย เพ่ือดาํเนินการตามขัน้ตอนท่ีจาํเป็นในการปกป้องคุม้ครองสขุภาพ ความปลอดภยั และทรพัยส์ินของ

ท่าน ตลอดจนวตัถปุระสงคอ่ื์นใดท่ีกลา่วถึงในท่ีนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือ

ทาํใหม้ั่นใจว่าการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านดาํเนินไปอย่างปลอดภยัและบคุคลท่ีรบัโอนขอ้มูลนัน้มีมาตรฐาน

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีกฎหมาย

อนญุาตเทา่นัน้ 

5.2. ถา้ขอ้มลูของทา่นจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดถกูโอนไปยงัประเทศปลายทางท่ีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูไมเ่พียงพอ

ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของประเทศไทยกาํหนด บริษัทฯ จะดาํเนินการตามขัน้ตอนท่ี

จาํเป็นในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีโอนไปยงับคุคลอ่ืนในประเทศดงักลา่ว เพ่ือใหข้อ้มลูนัน้ไดร้บัการคุม้ครองใน

https://www.btsgroup.co.th/storage/download/privacy-policy/list-of-companies-under-bts-group-th.pdf
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ระดบัเดียวกบัท่ีบริษัทฯ คุม้ครองขอ้มลูของท่านจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคลท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนัน้ 

6. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดในระบบของบริษัทฯ ไว้เป็นระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือ

ดาํเนินการตามวตัถปุระสงคใ์นการติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดท่ีระบใุนนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้เมื่อบรษัิทฯ ไมไ่ดร้บั

อนญุาตตามกฎหมายใหเ้ก็บขอ้มลูของท่านจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดอีกต่อไป บริษัทฯ จะทาํการลบขอ้มลูของท่านออกจาก

ระบบและบนัทึกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการดาํเนินการทางศาลหรอืทางวินยั ขอ้มลูของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิดอาจถกูเก็บไวจ้นกวา่จะสิน้สดุการดาํเนินการดงักลา่ว รวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการยื่นอทุธรณ ์หลงัจากนัน้ขอ้มลู

จะถกูลบหรอืเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด 

7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 

7.1. เพ่ือเป็นวิธีในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีมาตรการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเหมาะสม ซึ่งครอบคลมุถึงมาตรการป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ มาตรการ

ปอ้งกนัดา้นเทคนิค และมาตรการปอ้งกนัทางกายภาพ ในเรือ่งการเขา้ถึงหรอืควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือ

ธาํรงไวซ้ึ่งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูสว่นบุคคล เพ่ือป้องกันการสญู

หาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลโดยปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบ ทัง้นี ้เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีมาตรการควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลและการใชง้านอปุกรณส์าํหรบั

จดัเก็บและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น

บุคคล บริษัทฯ ยังไดว้างมาตรการจาํกัดการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สาํหรบัจัดเก็บและ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล โดยกาํหนดสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ชง้าน สิทธิในการอนุญาตใหผู้ท่ี้ไดร้บัอนญุาตให้

เขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้าน เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไม่ไดร้บั

อนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู ้หรือการลกัลอบทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการลกัขโมยอุปกรณจ์ดัเก็บหรือ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัไดว้างมาตรการสาํหรบัการตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถงึ 

เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคล ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวิธีการและสื่อท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.2. บริษัทฯ จะทาํการตรวจสอบและปรบัปรุงมาตรการรกัษาความปลอดภยัของบริษัทฯ เป็นครัง้คราวตามท่ีจาํเป็นหรอื

เมื่อมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหแ้นใ่จวา่มาตรการรกัษาความปลอดภยัของบรษัิทฯ มีประสทิธิภาพและ

เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าทางกฎหมาย ตามท่ีหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
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8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิเก่ียวกบั

ขอ้มลูสว่นบคุคลของตนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การเข้าถึง เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของตนท่ีบริษัทฯ 

เก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรอืเปิดเผย ทัง้นี ้เพ่ือความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทฯ 

อาจขอใหม้ีการพิสจูนต์วัตนก่อนจะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลตามท่ีรอ้งขอ 

(ข) การแก้ไขให้ถูกต้อง เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของตนท่ี

บรษัิทฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรอืเปิดเผย ซึง่ไมส่มบรูณ ์ไมถ่กูตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั 

(ค) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของตนท่ีบริษัทฯ มี

เก่ียวกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และ

เพ่ือสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีได้

ใหก้บับริษัทฯ และ (ข) กรณีท่ีบริษัทฯ ไดร้บัความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

หรอืเพ่ือปฏิบตัิตามสญัญาท่ีบรษัิทฯ มีกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล     

(ง) การคัดค้าน เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด 

(จ) การระงับการใช้ เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของตน หากเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคลเช่ือว่าขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไม่ถกูตอ้ง การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยโดยบริษัทฯ ไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วหมดความจาํเป็นสาํหรบัวตัถปุระสงคบ์างประการ 

(ฉ) การถอนความยินยอม สาํหรบัวตัถุประสงคท่ี์เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสทิธิท่ีจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได ้

(ช) การลบหรือทาํลาย เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มลูส่วน

บคุคลท่ีบรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรอืเปิดเผย เป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้เวน้เสยีแตว่า่ การเก็บรกัษา

ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ นัน้เป็นไปเพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย เพ่ือการใช ้หรอืการปกปอ้งสทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย และ 

(ซ) การร้องเรียน เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ 

บรษัิทฯ ไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูท่ีบงัคบัใช ้
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9. ติดต่อบริษัทฯ  

หากทา่นมีขอ้กงัวลหรอืขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้หรอืหากทา่นตอ้งการใชส้ทิธิเก่ียวกบัขอ้มลู

จากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของทา่น โปรดติดตอ่เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯ ไดท่ี้  

1) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ์ถนนวิภาวดี-รงัสติ  

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 02 273 8611-5 

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ์ถนนวิภาวดี-รงัสติ  

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 02 273 8611-5 ตอ่ 1119 อีเมล: dpo@btsgroup.co.th  

 

นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2565 เป็นตน้ไป 
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