เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีการใช้กล้องวงจรปิ ด (CCTV)
1. เกี่ยวกับเรา
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่อยู่ 9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม บำงรัก กทม. 10500
เว็บไซต์ WWW.BNHHOSPITAL.COM
บริษัทฯ เป็ นสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรตรวจ รักษำโรค และบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งมีฐำนะเป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติ คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงแจ้งเอกสำรฉบับนี ใ้ ห้
ท่ำนทรำบถึงเหตุผลและวิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงแจ้งให้
ท่ำนทรำบสิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ ใช้ระบบกล้องวงจรปิ ด ในกำรเก็บภำพเคลื่อนไหวของท่ำนเพื่อ
(ก) กำรคุม้ ครองชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่ำง ๆ
(ข) กำรคุม้ ครองและป้องกันสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทจำกควำม
เสียหำย กำรถูกรบกวน กำรถูกทำลำย และอำชญำกรรมอื่น ๆ
(ค) กำรสนับ สนุ น หน่ ว ยงำนบัง คับ ใช้ก ฎหมำยในกำรป้ อ งกั น สื บ สวน และด ำเนิ น คดี ต่ อ
อำชญำกรรม และกำรดำเนินกำรเพื่อกำรยับยัง้ อำชญำกรรม
(ง) กำรช่วยเหลือในกำรระงับข้อพิพำทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมที่เกิดขึน้ ในกระบวนกำรทำงวินยั
หรือกำรร้องทุกข์
(จ) กำรช่วยเหลือในกำรสอบสวนหรือกระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแสและไต่สวน
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3. หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย
บริษัทอำจเก็บรวบรวม เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองท่ำน โดยอำศัยหลักเกณฑ์หรือฐำนทำง
กฎหมำยดังต่อไปนี ้
(ก) ฐานประโยชน์สาคัญต่อชีวิต กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นัน้ เป็ นกำรจำเป็ น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
(ข) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุขำ้ งต้น
(ค) ฐานหน้ า ที่ต ามกฎหมาย บริษัทมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันตำมที่ กำหนดไว้โ ดย
กฎหมำยที่ใช้บงั คับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน
สถำนที่ทำงำน บริษัทถือว่ำกำรใช้กล้องวงจรปิ ดเป็ นมำตรกำรที่สำคัญซึ่งช่วยให้บริษัทสำมำรถ
ปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันเหล่ำนีไ้ ด้
4. การตั้งกล้องวงจรปิ ด
 กล้องวงจรปิ ดมีจำนวน 195
 บริษัทได้ติดตัง้ ป้ำยที่เหมำะสมไว้ในพืน้ ที่ภำยใต้กำรสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรใช้
กล้องวงจรปิ ดและกำร
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 บริษัทอำจเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ไม่เกินกว่ำระยะเวลำ30วัน หรือเท่ำที่จำเป็ นเพื่อ
กำรบรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่ระบุในประกำศฉบับนี ้ หรือเท่ำที่จำเป็ นตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ อนึ่ง
บริษัทอำจจำเป็ นต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็ นระยะเวลำเท่ำที่ จำเป็ นเพื่ อกำร
จัดกำรข้อพิพำทหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยและกระบวนกำรทำงศำลซึ่งอำจเกิดขึน้
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 ระบบกล้องวงจรปิ ด จะเก็บภำพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้ำมำในระยะที่กล้องสำมำรถจับภำพได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
 ถ้ำบริษัทหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษัทอำจทำลำย ลบ นำ
ออกจำกระบบ หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้ำของข้อมูลได้
6. มาตรการด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ จะจัดกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมำตรกำรเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคไม่นอ้ ยกว่ำระดับที่
กฎหมำยกำหนด และด้วยระบบที่เหมำะสม เพื่อป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ และ
จัดเก็บในสถำนที่ท่ีมีระบบป้องกันกำรเข้ำถึงที่จำกัด
กรณี ท่ี เ จ้ำ หน้ำ ที่ ห รื อ หน่ ว ยงำนใดต้อ งกำรตรวจสอบภำพหรื อ ขอข้อ มูล จำกกล้อ งวงจรปิ ด จะต้อ ง
ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ดังนี ้
 กรอกแบบฟอร์มแจ้งควำมจำนงขอข้อมูลจำกกล้องวงจรปิ ด
 ส่งแบบฟอร์มมำยัง Security units เพื่อนำเสนอผูบ้ งั คับบัญชำอนุมตั ติ ำมขัน้ ตอน
 เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัยประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิ ด รับแจ้งข้อมูลเรื่องกำรขอดูหรือขอ
ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิ ดจำกหัวหน้ำแผนกรักษำควำมปลอดภัย (Head of Security unit)
 ในกรณีอนุญำตให้ดขู อ้ มูลได้ ให้มีเจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัยประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิ ด
ร่วมอยูใ่ นขณะที่ผรู้ อ้ งขอดูขอ้ มูลจำกล้องวงจรปิ ด
 ให้บนั ทึกข้อมูลของผูร้ ่วมดูขอ้ มูล และผลกำรตรวจสอบลงในแบบฟอร์มแจ้งควำมจำนงขอดูหรือ
ขอข้อมูลจำกกล้องวงจรปิ ด และส่ งต่อแบบฟอร์มให้กับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยที่รบั ผิดชอบงำนรักษำควำม
ปลอดภัย เพื่อรับทรำบ
 กรณีท่ีมีกำรร้องขอข้อมูลจำกตำรวจ จะต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกผูอ้ ำนวยกำรบริษัทฯ โดยเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร
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7. การแบ่งปั นข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดกับบุคคลทีส่ าม
 บริษัทฯ อำจแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดกับเจ้ำหน้ำที่รฐั เช่น เฉพำะกรณีท่ีมีกำรร้องขอโดยเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร และกำรร้องขอนัน้ เป็ นไปเพื่อกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่รฐั หรือ
เพื่อกำรดำเนินคดีในกระบวนกำรทำงศำล
 บริษัทฯ อำจให้ผใู้ ห้บริกำรกล้องวงจรปิ ด (CCTV Vendor) เข้ำถึงข้อมูลได้เพื่อกำรซ่อมบำรุงระบบ
เฉพำะในกรณีท่ีได้รบั อนุญำตจำกบริษัทฯ แล้วเท่ำนัน้ และผูใ้ ห้บริกำรจะต้องมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เห็นชอบแล้วเท่ำนัน้ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกล้อง
วงจรปิ ด
8. สิทธิของท่าน
ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยดังต่อไปนี ้
(ก) สิทธิ ก ารเข้ า ถึง ท่ำนมีสิทธิ เข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือขอให้มีกำร
เปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่ำน โดยคำขอนั้นจะต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อักษรและส่ง ไปยัง
ช่องทำงตำมที่ระบุไว้ในส่วน "กำรติดต่อบริษัท " คำขอของท่ำนจะได้รับกำรดำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด บริษัทอำจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ติ ำมคำขอของท่ำนได้ในกรณีท่ีคำขอนัน้
อำจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น ทัง้ นีเ้ พียงเท่ำที่ได้รบั อนุญำตโดยกฎหมำยหรือ
คำสั่งศำล
(ข) สิทธิ การแก้ ไขให้ถูกต้อง ท่ำนมีสิทธิขอให้มีกำรดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้
ประมวลผลเกี่ยวกับท่ำนให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือเป็ นปัจจุบนั
(ค) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่ำนอำจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทมีอยู่ในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีกำรจัดเรียงแล้ว และส่งข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น
โดยต้องเป็ น (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้กบั บริษัท และ (2) กรณีท่ีบริษัทประมวลผลข้อมูลนัน้ โดย
อำศัยฐำนควำมยินยอมจำกท่ำน
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(ง) สิทธิการคัดค้าน ท่ำนมีสิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ หรือกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท (หรือของบุคคลอื่น) ได้
บริษัทอำจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตำมคำขอของท่ำน ในกรณีท่ีบริษัทสำมำรถแสดงได้ว่ำมีเหตุอนั ชอบด้วย
กฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวซึ่งอำจสำคัญยิ่งกว่ำประโยชน์
ของท่ำน หรือถ้ำกำรเก็ บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดัง กล่ำวเป็ นไปเพื่ อก่อตัง้ สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย
(จ) สิทธิการลบหรือทาลายข้อมูล ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูล
ได้ หำกท่ำนเชื่อว่ำ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หมดควำมจำเป็ นสำหรับวัตถุประสงค์ท่ีระบุในประกำศ
ฉบับนี แ้ ล้ว หรือ (2) ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่ำนได้ถูกเก็ บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ช อบด้วย
กฎหมำย ทัง้ นี ้ บริษัทอำจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตำมคำขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้
เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำร
ยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
(ฉ) สิทธิการจากัดการประมวลผล ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนหำก
ท่ำนเชื่อว่ำบริษัทหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุใน
ประกำศฉบับนีแ้ ล้ว แต่ท่ำนยังต้องกำรให้เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไว้เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
(ช) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทำ่ นได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนท่ำนมีสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอมนัน้ ณ เวลำใดก็ได้
9. การติดต่อบริษัท
ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัท
ได้เพื่อดำเนินกำรยื่นคำร้องขอดำเนินกำรตำมสิทธิขำ้ งต้น ได้ท่ี E-mail: BNH-DPO@bnh.co.th
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