ประกาศเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวในการใช้ กล้ องวงจรปิ ด
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Privacy Notice on CCTV
IFS Capital (Thailand) Public Company Limited

บริ ษทั ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน (“บริ ษทั ”) มีกำรใช้งำนกล้องวงจรปิ ดภำยในและโดยรอบ
สถำนที่ของบริ ษทั ในกำรตรวจตรำพื้นที่เฉพำะเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมมัน่ คงของสถำนที่ สิ นทรัพย์ พนักงำน
ลูกค้ำ และผูม้ ำติดต่อของบริ ษทั ประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรใช้กล้องวงจรปิ ดฉบับนี้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำร
เก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่บริ ษทั เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิ ด บริ ษทั อำจปรับปรุ ง
ประกำศฉบับนี้เป็ นครั้งครำว ท่ำนสำมำรถ พบประกำศฉบับปรับปรุ งของบริ ษทั ได้ที่ www.ifscapthai.com
We, IFS Capital (Thailand) PCL., use closed-circuit television (CCTV) in and around our premises to
monitor a specific space for the safety and security of our premises, assets, staff, customers and visitors.
This privacy notice provides information on our collection, use, and disclosure of your personal data
collected in our use of CCTV. We may update this notice from time to time. You can find our updated
notice at www. ifscapthai.com

1. ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
TYPES OF PERSONAL DATA WE COLLECTED

กล้องวงจรปิ ดของบริ ษทั บันทึกภำพของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่ำนั้นซึ่งเข้ำมำในพื้นที่ ภำยใต้กำรสอดส่ อง
ดูแลที่อยู่ภำยในหรื อโดยรอบสถำนที่และสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกของบริ ษทั และอำจเก็บรวบรวมภำพถ่ำย หรื อภำพวีดีโอของ
ท่ำนไว้
Our CCTV captures images of all individuals and their belongings entering the monitored area in or around
our premises and facilities and may collect photos or videos of you.

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
PURPOSE OF COLLECTING YOUR PERSONAL DATA

2.1 บริ ษทั อำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
We may collect, use, disclose, or process your personal data, for the following purposes:

(ก) กำรคุม้ ครองชีวิต ร่ ำงกำย สุ ขภำพ ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่ำง ๆ
(a) to protect individuals’ life, body, health, personal safety, and belongings;

(ข) กำรคุม้ ครองและป้องกันสถำนที่ สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จำกควำมเสี ยหำย กำรถูก
รบกวน กำรถูกท ำลำย และอำชญำกรรมอื่น ๆ
(b) to protect and prevent our premises, facilities and assets from damage, disruption,
vandalism, and other crime;

(ค) กำรสนับสนุนหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำรป้องกัน สื บสวน และด ำเนินคดีต่ออำชญำกรรม และกำร
ดำเนินกำรเพื่อกำรยับยั้งอำชญำกรรม

(c) to support law enforcement agencies in the prevention, detection, and prosecution of
crime and to act as a deterrent against crime;

(ง) กำรช่วยเหลือในกำรระงับข้อพิพำทอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ตำมที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรทำงวินยั หรื อกำรร้องทุกข์
(d) to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of disciplinary or
grievance proceedings;

(จ) กำรช่วยเหลือในกำรสอบสวนหรื อกระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแส
(e) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint; and
loment proceedings

2.2 กล้องวงจรปิ ดของบริ ษทั ทำงำนตลอดยี่สิบสี่ ชวั่ โมง เว้นแต่ในกรณี ที่ระบบขัดข้องหรื อมีกำรซ่อมบำรุ งระบบ
Our CCTV is in operation 24 hours a day, except in case of system failure or maintenance.

2.2 บริ ษทั ได้ติดตั้งป้ำยที่เหมำะสมไว้ในพื้นที่ภำยใต้กำรสอดส่ องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรใช้กล้องวงจรปิ ด
และกำรบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
We place appropriate signage in the monitored areas to alert you that a CCTV installation is
in use and your personal data is recorded.

3. หลักเกณฑ์ หรื อฐานทางกฎหมาย
LEGAL BASES

บริ ษทั อำจเก็บรวบรวม เปิ ดเผย หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลองท่ำน โดยอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำนทำงกฎหมำย
ดังต่อไปนี้
We may collect, use, disclose, or process your personal data on any of the following legal bases.

(ก) ฐำนประโยชน์สำคัญต่อชี วิต กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นกำรจ ำเป็ น เพื่อ
ป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล
(a) Vital interest. The collection, use, disclosure, or processing is necessary for the prevention or
suppression of a danger to a person's life, body, or health.

(ข) ฐำนประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำย กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุขำ้ งต้น
(b) Legitimate interest. It is in our legitimate interest to collect, use, disclose, or process, your personal
data to achieve any of the purposes described above.

(ค) ฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย บริ ษทั มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันตำมที่กำหนดไว้โดยกฎหมำยที่ใช้บงั คับ ซึ่งรวมถึง แต่
ไม่ จ ำกัด เพี ยงกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อ มในสถำนที่ ทำงำน บริ ษ ัท ถื อ ว่ ำกำรใช้กล้องวงจรปิ ดเป็ น
มำตรกำรที่สำคัญซึ่งช่วยให้บริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันเหล่ำนี้ได้
(c) Legal obligations. We owe a duty to comply with the legal obligations prescribed by the applicable
laws, including but not limited to the laws regarding safety and environment in the workplace. We
consider the use of CCTV as a necessary measure to enable us to meet those obligations.

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านต่ อบุคคลที่สาม
DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES

4.1 บริ ษทั อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย หำกมีควำมจำเป็ นต้องเปิ ดเผยเพื่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริ ษทั และเพื่อสนับสนุนหรื อช่วยเหลือหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำรป้องกัน
สื บสวน และดำเนินคดีต่ออำชญำกรรม
We may disclose your personal data to law enforcement agencies if the disclosure is necessary
for compliance with our legal obligations and to support or assist them in the prevention,
detection, and prosecution of crime.

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
PERIOD OF RETENTION

5.1 บริ ษทั อำจเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไว้ไม่เกินกว่ำระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเพื่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์
ตำมที่ระบุ ในประกำศฉบับนี้ หรื อเท่ำที่จำเป็ นตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ อนึ่ง บริ ษทั อำจจำเป็ นต้องเก็บรักษำข้อมูล
ส่ วนบุคคลของ ท่ำนไว้เป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเพื่อกำรจัดกำรข้อพิพำทหรื อกระบวนกำรทำงกฎหมำยซึ่ งอำจ
เกิดขึ้น
We may retain your personal data no longer than as is necessary to achieve the purposes
described in this notice or as is required by applicable laws. We may need to retain your
personal data for so long as is necessary to deal with any disputes or legal proceedings that
may arise.

5.2 ถ้ำบริ ษทั หมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน บริ ษทั อำจทำลำย ลบ นำออกจำกระบบ
หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลได้
If we no longer need to retain your personal data, we may destroy, delete, remove or
anonymize your personal data.

6. สิทธิของท่ าน
YOUR RIGHTS

ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยดังต่อไปนี้
You have the following rights pursuant to the laws:

(ก) สิ ทธิ กำรเข้ำถึง ท่ำนมีสิทธิ เข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หรื อขอให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ำน โดยคำขอนั้นจะต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและส่ งไปยังช่องทำงตำมที่ระบุไว้ในส่ วน "กำรติดต่อบริ ษทั " คำขอ
ของท่ำนจะได้รับกำรดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด บริ ษทั อำจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตำมคำขอของท่ำนได้ ใน
กรณี ที่คำขอนั้นอำจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพียงเท่ำที่ได้รับอนุญำตโดยกฎหมำยหรื อ คำสั่ง
ศำล
(a) Right of access. You have the right to access and obtain a copy of your personal data or request to
disclose your personal data. The request must be in writing and sent to the channel provided in the
"CONTACT US" section. Your request will be processed within the period required by law. We may, to
the extent permitted by law or a court order, refuse to act on your request where such request could
affect the rights and freedom of another person.

(ข) สิ ทธิกำรแก้ไขให้ถูกต้อง ท่ำนมีสิทธิขอให้มีกำรดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งบริ ษทั ได้ประมวลผลเกี่ยวกับท่ำน
ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรื อเป็ นปัจจุบนั
(b) Right to rectification. You have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or not up-todate personal data that we process about you rectified.

(ค) สิ ทธิ กำรโอนย้ำยข้อมูล ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่บริ ษทั มีอยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำร
จัดเรี ยงแล้ว และส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลรำยอื่น โดยต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่ำน
ได้ให้กบั บริ ษทั และ (2) กรณี ที่บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลนั้นโดยอำศัยฐำนควำมยินยอมจำกท่ำน
(c) Right to data portability. You may have the right to obtain your personal data we hold, in a
structured, electronic format, and transmit such data to another data controller, where this is (a)
personal information which you have provided to us, and (b) if we are processing that data on the
basis of your consent.

(ง) สิ ทธิกำรคัดค้ำน ท่ำนมีสิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกำรบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั (หรื อของบุคคลอื่น) ได้ บริ ษทั อำจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตำมคำขอ
ของท่ำน ในกรณี ที่บริ ษทั สำมำรถแสดงได้ว่ำมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลดังกล่ำวซึ่ งอำจสำคัญยิ่งกว่ำประโยชน์ของท่ำน หรื อถ้ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำว
เป็ นไปเพื่อก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสู ้ สิ ทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำย ประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกบั กำรใช้กล้องวงจรปิ ด
(d) Right to object. You have the right to object to the collection, use, or disclosure of your personal
data for the purposes of achieving our legitimate interest (or that of other persons). We may refuse
to comply with your request if we can demonstrate compelling legitimate grounds for such collection,
use, or disclosure, which may override your own interests or if such collection, use, or disclosure is for
the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims.

(จ) สิ ทธิ กำรลบหรื อทำลำยข้อมูล ท่ำนมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ดำเนินกำรลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หรื อทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลได้ หำกท่ำนเชื่อว่ำ (1) ข้อมูลส่วน บุคคล
นั้นหมดควำมจำเป็ นสำหรั บวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกำศฉบับนี้ แล้ว หรื อ (2) ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนได้ถูก เก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ทั้งนี้ บริ ษทั อำจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตำมคำขอให้ลบหรื อทำลำย ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนได้ เพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรยกขึ้น
ต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
(e) Right of erasure. You have the right to request us to erase or destroy your personal data or to
anonymize your personal data if you believe that (i) the personal data is no longer needed for the
purposes described in this notice or (ii) the collection, use, or disclosure of your personal data is
unlawful. We may refuse to comply with your request for erasure or destroy for the purposes of
establishment, compliance, exercise or defense of legal claims, or compliance with laws.

(ฉ) สิ ทธิ กำรจำกัดกำรประมวลผล ท่ำนมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนหำกท่ำนเชื่ อว่ำบริ ษทั
หมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรั กษำข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ ระบุในประกำศฉบับนี้ แล้ว แต่ท่ำนยัง
ต้องกำรให้เก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไว้เพื่อกำรก่ อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตำมกฎหมำย กำรปฏิ บัติตำมหรื อกำรใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย

(f) Right to restrict processing. You have the right to request us to suspend the use of your personal
data if you believe that we no longer need to retain the personal data for the purposes described in
this notice, but you still require the retention for the purposes of establishment, compliance, exercise
or defense of legal claims, or compliance with laws.

(ช) สิ ทธิ กำรถอนควำมยินยอม ในกรณี ที่ท่ำนได้ยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
ท่ำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมนั้น ณ เวลำใดก็ได้
(g) Right to withdraw consent. If you have consented to our collection, use, or disclosure of your
personal data, you have the right to withdraw that consent at any time.

(ซ) สิ ทธิ กำรยื่นเรื่ องร้องเรี ยน ท่ำนมีสิทธิ ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนบริ ษทั ต่อหน่วยงำนกำกับดูแลกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้
หำกท่ำนเชื่อว่ำบริ ษทั ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ใด ๆ ของบริ ษทั ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ที่
ใช้บงั คับ
(h) Right to lodge a complaint. You have the right to file a complaint against us to the relevant data
protection supervisory authority if you believe that we breach or do not comply with any of our
obligations under the applicable personal data protection laws.

7. การติดต่ อบริษัท
CONTACT US

ชื่อ: บริ ษทั ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน
สถำนที่ติดต่อ: อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 1168/55 ถ.พระรำมสี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
ช่องทำงกำรติดต่อ: โทร 02-2856326 Email: IFST-PDPA@ifscapthai.com
If you have any questions about this notice or if you would like to exercise your rights, please contact
us at IFS Capital (Thailand) PCL.
Lumpini Tower, 20th Floor unit 1168/55 Rama 4 Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok
Tel: 02-2856326 Email: IFST-PDPA@ifscapthai.com

