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PDPAHR 006 / 2565 

นโยบายการประมวลผลข/อมูลส3วนบุคคล 

เร่ือง กล/องCCTV 

 

 เนื่องจาก บริษัท อินเตอร2 เอ็กซ2เพรส โลจิสติกส2 จำกัด, บริษัท อินเตอร2 เอ็กซ2เพรส โฮมดิลิเวอรี่ จำกัด, 

บริษัท อินเตอร2 เอ็กซ2เพรส โลจิสติกส2 แมเนจเมAนท2 จำกัด และบริษัท อินเตอร2 เอ็กซ2เพรส โลจิสติกส2 เซอร2วิสเซส 

จำกัด (“บริษัทฯ”) ไดAตระหนักถึงความสำคัญของขAอมูลสLวนบุคคลของทLาน ท่ีไดAมอบใหAแกLบริษัทฯดAวยความไวAวางใจ 

และบริษัทฯมีความจำเปRนตAองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุAมครองขAอมูลสLวนบุคคล พ.ศ.2562 เพ่ือเปRนการรับรองสิทธิ

ของบุคคลที่จะตAองไดAรับความคุAมครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชA เป[ดเผย (“ประมวลผล”) ขAอมูลสLวนบุคคล  โดย

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค2เพื่อแจAงวิธีการเก็บรวบรวม ใชA และเป[ดเผยขAอมูลสLวนบุคคลของทLาน บริษัทฯขอใหAทLาน

โปรดอLานเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเขAาใจในวัตถุประสงค2ที่บริษัทฯไดAเก็บรวบรวม ใชA และเป[ดเผย

ขAอมูลสLวนบุคคลของทLาน 

• วัตถุประสงค2ในการประมวลผลขAอมูล : บริษัทฯบันทึก และจัดเก็บขAอมูลกลAองวงจรป[ด (CCTV) ที่บริษัทฯติดตั้งไวA

บริเวณอาคารและสถานที่ตLางๆ ของบริษัทฯ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อปiองกันเหตุอันตรายอันอาจ

เกิดข้ึน ตLอผูAเขAาใชAอาคารสถานท่ี หรือกLอใหAเกิดความเสียหายตLอบริษัทฯ 

•  ฐานในการประมวลผลขAอมูล : บริษัทฯดำเนินการประมวลผลขAอมูลสLวนบุคคลของทLานภายใตAฐาน ดังตLอไปน้ี   

o ฐานจำเปRนเพื่อประโยชน2โดยชอบดAวยกฎหมาย (Legitimate Interest): บริษัทฯนำขAอมูลสLวน

บุคคลของทLานไปใชAในการประมวลผลเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยใหAแกLพนักงาน ผูAใชAบริการ 

และบุคคลอื่นที่เขAามาภายในอาคารและสถานที่ รวมถึงการดูแลทรัพย2สินของบริษัทฯไมLใหAผูAที่ไมL

เก่ียวขAองสามารถเขAาออกเขตหวงหAาม รวมถึงใชAในการสอบสวนเหตุตLางๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร

และสถานท่ี 

o ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation): บริษัทฯอาจนำขAอมูลสLวนบุคคลของทLานไปใชA

ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หนLวยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรAองขอ 

หรือใชAเพื่อเปRนพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรือบริเวณ

อาคารและสถานท่ี 

2. ข8อมูลส>วนบุคคลท่ีจะทำการประมวลผล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 

 

ประเภท/รายการข8อมูลส>วนบุคคล ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 

• ขAอมูลบันทึกภาพ และ/หรือเสียงจาก

กลAองวงจรป[ด (CCTV)  

• 15 วัน นับจากวันท่ีบันทึกไวA  

 

1. วัตถุประสงคVและฐานในการประมวลผลข8อมูล 
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ทั้งนี้ เมื่อพAนกำหนดระยะเวลาขAางตAน ภาพจะถูกลบจากระบบโดยอัตโนมัติ หรือบริษัทฯจะทำการลบหรือทำใหA

ขAอมูลสLวนบุคคลไมLสามารถระบุตัวบุคคลไดA 

 

3. การเปYดเผยข8อมูลส>วนบุคคลให8แก>บุคคลภายนอก 

บริษัทฯทำการเป[ดเผยขAอมูลสLวนบุคคลใหAแกLหนLวยงาน หรือบุคคลภายนอกเทLาที่จำเปRนเพื่อใหAเปRนไปตาม

วัตถุประสงค2 และฐานในการประมวลผลท่ีไดAแจAงไวAตามขAอ 1 เทLาน้ัน ไดAแกL 

1. พนักงาน และบริษัทท่ีบริษัทฯไดAวLาจAางใหAดำเนินการเก่ียวกับกลAองวงจรป[ด และรักษาความปลอดภัย โดย

จะทำหนAาท่ีเปRนผูAประมวลผลขAอมูลสLวนบุคคล     

2. หนLวยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอขAอมูลสLวนบุคคล เชLน สำนักงานตำรวจแหLงชาติ สำนักงานอัยการ 

ศาล  เปRนตAน  

3. เจAาหนAาที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอขAอมูลสLวนบุคคล เชLน พนักงานสอบสวน อัยการ เปRนตAน และอาจ

เปRนการเป[ดเผยใหAหนLวยงานของรัฐ และเจAาหนAาท่ีของรัฐเพ่ือประโยชน2ในการดำเนินคดีของบริษัทฯเองดAวย 

 

4. สิทธิของเจ8าของข8อมูล  

ทLานมีสิทธิ  

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมใหAบริษัทฯประมวลผลขAอมูลสLวนบุคคลของทLาน  

(2) สิทธิในการเขAาถึง และรับสำเนาขAอมูลสLวนบุคคลท่ีบริษัทฯไดAเก็บรวบรวม ใชA เป[ดเผย  

(3) สิทธิในการขอใหAโอนยAายขAอมูลสLวนบุคคลของทLาน  

(4) สิทธิในการคัดคAาน การประมวลผลขAอมูลสLวนบุคคลของทLาน  

(5) สิทธิในการขอใหAลบ ทำลาย หรือทำใหAขAอมูลสLวนบุคคลของทLานซ่ึงไมLอาจระบุตัวตนไดA  

(6) สิทธิในการระงับการใชAขAอมูลสLวนบุคคลของทLาน  

(7) สิทธิในการขอแกAไขขAอมูลสLวนบุคคลของทLานใหAถูกตAองเปRนป�จจุบัน และไมLกLอใหAเกิดความเขAาใจผิด  

(8) สิทธิที่จะรAองเรียนในกรณีที่ทLานเห็นวLาถูกบริษัทฯ หรือเจAาหนAาท่ี หรือตัวแทนของบริษัทฯละเมิดสิทธิ

ตามพระราชบัญญัติคุAมครองขAอมูลสLวนบุคคล พ.ศ.2562 

การรAองขอใดๆเพื่อการใชAสิทธิของทLานตามที่กลLาวขAางตAนจะตAองกระทำเปRนลายลักษณ2อักษรหรือผLานทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส2ซึ ่งบริษัทไดAจัดใหAมีขึ ้น โดยบริษัทฯจะใชAความพยายามอยLางดีที ่สุดที่จะดำเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไมLเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามขAอกำหนดทางกฎหมายท่ี

เก่ียวกับสิทธิของทLานในฐานะเจAาของขAอมูลสLวนบุคคล 

  ทั้งนี้ อาจเกิดขAอจำกัดในการขอใชAสิทธิของทLานบางประการ โดยบริษัทฯ จะทำการชี้แจงใหAทLานทราบหาก

ไมLสามารถปฏิบัติตามคำรAองขอใชAสิทธิของทLานไดA โดยขAอจำกัดดังกลLาวเปRนไปตามที่พระราชบัญญัติคุAมครองขAอมูล

สLวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด 

  การใชAสิทธิดังกลLาวขAางตAน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคLาบริการใด ๆ ที่เกี่ยวขAองและจำเปRนตLอการเขAา

ดำเนินการเก่ียวกับขAอมูลสLวนบุคคลตามท่ีทLานรAองขอ  
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5. การเปล่ียนแปลงเอกสารแจ8งการประมวลผลข8อมูลส>วนบุคคล (Privacy Notice) 

เพื่อใหAเปRนไปตามพระราชบัญญัติคุAมครองขAอมูลสLวนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจAงการประมวลผลขAอมูล

สLวนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับน้ี อาจมีการแกAไขเปล่ียนแปลงในแตLละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับท่ีเปRนป�จจุบัน

ไวAบน Website www.iel.co.th  

 

6. รายละเอียดคณะทำงานคุ8มครองข8อมูลส>วนบุคคล 

หากมีเหตุรAองเรียนเก่ียวกับขAอมูลสLวนบุคคลสามารถติดตLอประสานงานมายังคณะทำงานคุAมครองขAอมูลสLวน

บุคคลไดAในชLองทางดังน้ี 

 

คณะทำงานคุ8มครองข8อมูลส>วนบุคคล 

เลขท่ี  1 ซอยพระรามท่ี 3 ซ.37 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

Email Address: TH.IEL.DPO@iel.co.th 

โทรศัพท2:  1297  

 

ผู8ควบคุมข8อมูลส>วนบุคคล 

บริษัท อินเตอร2 เอ็กซ2เพรส โลจิสติกส2 จำกัด  

เลขท่ี  1 ซอยพระรามท่ี 3 ซ.37 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

Email Address: TH.IEL.DPO@iel.co.th 

โทรศัพท2:  1297  

 

 เอกสารฉบับนี้เปRนการแจAงลLวงหนAาเพื่อใหAมีผลใชAบังคับตั้งแตLวันที่ 01 มิถุนายน 2565 เปRนตAนไป ทั้งนี้หาก

พระราชบัญญัติคุ AมครองขAอมูลสLวนบุคคล พ.ศ.2562 เลื ่อนการมีผลใชAบังคับออกไป ใหAถือวLาเอกสารแจAงการ

ประมวลผลขAอมูลสLวนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เลื่อนการบังคับใชAออกไป โดยใหAมีผลใชAบังคับในวันเดียวกัน

กับวันท่ีการคุAมครองขAอมูลสLวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุAมครองขAอมูลสLวนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใชAบังคับ  

 

ท้ังน้ี ต้ังแตLวันท่ี 07 มกราคม 2565 เปRนตAนไป 

    

  

 


