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ประกาศความเป็ นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิ ด
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ กําหนดถึงเรื่องวิธกี ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “บริ ษทั ฯ”) บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รบั เหมา ผูม้ าติดต่อ หรือ บุคคลใดๆ ที่เข้ามายังพืน้ ที่กําลังดําเนินการใช้กล้องวงจรปิ ด
(CCTV) สําหรับการเฝ้ าระวังสังเกตการณ์ในพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้บริการโดยบริษทั ฯ เพื่อการ
ติดตามการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ ปกป้ องความผิดพลาดของเครื่องมือ และทรัพย์สนิ ซึ่งเพ่งเล็งไปยังการ
ทํางานของเครื่องมือ ทัง้ นี้อาจจะมีภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผูใ้ ช้เครื่องมือในข้อมูลจากกล้องวงจรปิ ด ในการ
คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลและพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล พ.ศ. 2562 (ซึ่ง ต่ อ ไปนี้ เ รีย กว่ า “พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
บริษทั ฯ มุ่งมันรั
่ บผิดชอบในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และปกป้ องสิทธิขนั ้ พื้นฐานอันเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้กําหนดถึงประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคลทีม่ กี ารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย วิธกี ารของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ขัน้ ตอนในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และทางเลือกทีท่ ่านมีในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดย
บริษทั ฯ
การบังคับใช้ประกาศฉบับนี้
1. ประกาศความเป็ น ส่ ว นตัว ฉบับ นี้ ใช้บ ัง คับ ถึง บุ ค คลทุ ก คนที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ บริษัท ฯ รวมถึ ง เจ้ า หน้ าที่
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา ผูม้ าติ ดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (รวมเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
หรือ “ท่าน”) ทีเ่ ข้ามายังพืน้ ทีก่ าํ ลังดําเนินการใช้กล้องวงจรปิ ด (CCTV) สําหรับการเฝ้ าระวังสังเกตการณ์ในพืน้ ทีท่ ่ี
เกีย่ วข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้บริการโดยบริษทั ฯ
2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลซึง่ ทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่
หมู่เลือด วันเกิด ประวัตกิ ารศึกษา และศาสนา แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูเ้ สียชีวติ
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม เช่น
3.1 ภาพนิ่ง
3.2 ภาพเคลื่อนไหว
3.3 ภาพทรัพย์สนิ ซึง่ ทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
3.4 ความหมายของคําศัพท์อ่นื ๆ ในประกาศนี้ มีความหมายตามทีก่ าํ หนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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4. บริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านให้ไว้เมื่อเข้ามายังพืน้ ทีก่ าํ ลังดําเนินการใช้กล้องวงจรปิ ด (CCTV) เช่น
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพูด เสียงของผู้ใช้เครื่องมือจากกล้องวงจรปิ ด โดยบริษัทฯจะทําการติดตัง้ กล้อง
วงจรปิ ดในตําแหน่ งด้านในของตัวเครื่อง หรือ บริเวณใกล้เคียงทีม่ องเห็นได้ หรือ ในสํานักงาน โดยได้แสดงป้ าย
เตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิ ด ทีด่ า้ นนอกของเครื่องมือ หรือบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเครื่องมือทีบ่ ริษทั ฯให้บริการ
หรือในสํานักงาน
หากบริษัทฯ ต้องการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุ ประสงค์ใดๆที่ยงั ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และไม่อยู่
ภายใต้สทิ ธิตามฐานทางกฏหมาย บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่าน ทัง้ นี้การปฏิเสธทีจ่ ะให้ความยินยอมอาจ
ส่งผลให้ เกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก หรือ ไม่อาจปฏิบตั ติ ามหน้าทีร่ ะหว่างบริษทั ฯ กับผูเ้ ข้าร่วม
5. บริษทั ฯ จะประมวลผล ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็ นไปตามฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ของ
พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 เพื่อความจําเป็ นในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามสัญญาของบริษทั ฯ เพื่อปกป้ องทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ติดตาม
การทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ ตรวจสอบแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติ ปกป้ องความผิดพลาดของเครื่อง
มือและอุปกรณ์ และเฝ้ าระวังสังเกตการณ์ในพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่งเล็งไปยังการทํา
งานของเครื่องมือและบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเครื่องมือทีบ่ ริษทั ฯให้บริการ
5.2 เพื่อปฎิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามกฎหมาย
5.3 เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพ
5.4 เมื่อบริษทั สามารถใช้ประโยชน์จากฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
5.5 เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทั ฯจะเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ แต่จะทําการเปิ ดเผย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ต่อบุคคลทีส่ ามเมือ่ จําเป็ น ดังต่อไปนี้
6.1 หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อ
การดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความต่าง ๆ
6.2 ผู้ให้บริการซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก เพื่อความจําเป็ นในการสร้างความมันใจในเรื
่
่องการป้ องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ของท่านหรือบุคคลอื่น
สิ ทธิ ตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7. สิ ทธิ ขอถอนความยิ นยอม ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะถอนความยินยอมให้บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่บริษทั ฯ มีเหตุผลอันชอบธรรม ทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้
8. สิ ทธิ ขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะขอให้บริษทั ฯ ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน และตรวจสอบ
ความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ ได้
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9. สิ ทธิ ขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสทิ ธิเพิม่ เติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สมบูรณ์และถูกต้อง
10. สิ ทธิ ขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเห็นว่าบริษทั ฯ หมดความจําเป็ นใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย หรือเมื่อท่านได้ใช้สทิ ธิขอคัดค้านตามข้อต่อไปของประกาศฉบับนี้
11. สิ ทธิ ขอคัดค้าน ท่านมีสทิ ธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ อาศัยฐานประโยชน์อนั
ชอบธรรม (รวมถึงของบุคคลภายนอก) หรือกรณีทม่ี เี หตุผลอื่นใดเป็ นการเฉพาะทีท่ ําให้ท่านมีความประสงค์ทจ่ี ะ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลในฐานทางกฎหมายนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิขอคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านทีท่ าํ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาดได้อกี ด้วย
12. สิ ทธิ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชัวคราว
่
เช่น ใน
กรณีทท่ี ่านต้องการเสริมข้อมูลทีถ่ ูกต้อง หรือวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในการประมวลผลข้อมูล
13. สิ ทธิ ขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
14. บริษัทฯอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รบั คําร้องขอจากท่าน ผู้สบื สิทธิ ์ ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผู้
อนุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมาย
ในกรณีทท่ี ่าน ผูส้ บื สิทธิ ์ ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความ
ถูกต้อง หรือการกระทําใด ๆ เช่น การแจ้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯจะดําเนินการบันทึก
หลักฐานคําคัดค้านดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ทัง้ นี้ บริษัทฯอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีท่มี กี ฎหมายกําหนด หรือในกรณีท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่านถูกทําให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิง่ บอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ท่านได้
15. หากท่านประสงค์จะใช้สทิ ธิ ท่านสามารถแจ้งให้บริษทั ฯทราบ โดยใช้ขอ้ มูลในหัวข้อติดต่อเราในประกาศความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล
16. บริษทั ฯ จัดให้มมี าตรการในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ ในเชิง
เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทําลาย ใช้ เปลีย่ นแปลง แก้ไข
หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านความมันคง
่
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษทั ฯ
17. บริษทั ฯ มีการทบทวนและดําเนินการให้มาตรการด้านความปลอดภัยขององค์กร เทคนิค และกายภาพมีความ
ทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ บริษทั ฯ มีนโยบายและการควบคุมภายใน ทีจ่ ะทําให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะ
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ไม่สญ
ู หาย ถูกทําลายโดยบังเอิญ ใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ถูกเปิ ดเผย และไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นพนักงานของ
บริษทั ฯ ทีม่ หี น้าทีใ่ ช้ขอ้ มูลของท่านเท่านัน้
18. อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ขอสงวนความรับผิดในมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยกรณีจากโปรแกรมของกล้อง
วงจรปิ ด (CCTV) ทีไ่ ม่ได้อยู่ในภายใต้การดูแลของบริษทั ฯ หรือกรณีการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางกายภาพที่
ไม่อยูใ่ นพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของบริษทั ฯ
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล
19. บริษทั ฯมีมาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ ในเชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ
(Information Security Policy) ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะทําให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญ
ู หาย ถูกทําลาย
โดยบังเอิญ ใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ถูกเปิ ดเผย และไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นพนักงานของบริษัทฯ ที่มหี น้าที่ใช้
ข้อมูลของท่านเท่านัน้
20. นอกจากนี้ บริษัทฯได้กําหนดให้มนี โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ โดยประกาศให้ทราบกันโดยทัวทั
่ ง้
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดความมันคงปลอดภั
่
ยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยธํารงไว้ซ่งึ ความเป็ นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน
(Availability) ของข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล โดยบริษัท ฯได้จ ัด ให้มีก ารทบทวนนโยบายดัง กล่ า วรวมถึง ประกาศนี้ ใ น
ระยะเวลาตามทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
21. เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเฝ้ าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิ ดตามทีป่ ระกาศนี้กาํ หนด บริษทั ฯจะ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิ ดที่เกี่ยวข้องกับท่านไม่เกิน 30 วัน หรือเมื่อหน่ วยความจําของกล้อง
วงจรปิ ด (CCTV) เต็ม ทัง้ นี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว กล้องวงจรปิ ดจะดําเนินการเก็บข้อมูลทับพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการ
เก็บข้อมูล จึงเป็ นการลบ ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอัตโนมัติ
การพิ จารณาและทบทวนประกาศฉบับนี้
22. ให้พจิ ารณาประกาศฉบับนี้ร่วมกับนโยบาย ประกาศ ข้อกําหนดในสัญญาและข้อตกลงความยินยอมฉบับอื่น ๆ ทีม่ ี
การบังคับใช้ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษทั ฯ
23. บริษทั ฯ อาจแก้ไขประกาศนี้เป็ นครัง้ คราวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแก้ไข
ประกาศหรือไม่ โดยการอ้างอิงถึงวันที่ท่มี ีการปรับปรุงครัง้ ล่า สุด บริษัทฯ ขอถือการปฏิบตั ิตามสัญญาอย่า ง
ต่อเนื่องของท่าน ว่าเป็ นการรับทราบ และยอมรับประกาศฉบับทีม่ กี ารปรับปรุงนัน้
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24. ในการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงประกาศนี้ บริษทั ฯ อาจพิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร และจะทํา
การแจ้งให้ท่านทราบ ผ่าน QR Code ที่หน้าเครื่องหรือห้องที่มกี ารติดตัง้ กล้อง CCTV โดยมีวนั ที่ของเวอร์ชนั
ล่าสุดกํากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ขอแนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนทีท่ ่านจะเข้ามาในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารติดตัง้ กล้อง CCTV
25. การเข้ามาในพืน้ ทีข่ องท่าน ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทัง้ นี้ โปรดระงับการเข้าพืน้ ที่ หากท่าน
ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพืน้ ทีต่ ่อไปภายหลังจากทีป่ ระกาศนี้มกี ารแก้ไข
และนําขึน้ ประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รบั ทราบการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแล้ว

ติ ดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการ
ใช้สทิ ธิอนั เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ท่ี
บริษทั โรช ไดแอกโนสติ กส์ (ประเทศไทย) จํากัด
555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 18-19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ:
จัสมิน เฮง
ช่องทางการติดต่อ:
โทร 02-791-220 Ext. 2217
แฟ็ กซ์
02-937-0850
อีเมล์ :
jasmine.heng@roche.com
วันทีป่ ระกาศฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ 22 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2565
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