ประกาศความเป็ นส่วนตัวสาหรับการใช้กล้องวงจรปิ ด (Privacy Notice - CCTV)
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
(ประกาศฉบับที่ ปร.019/2565 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็ นต้นไป)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “บริ ษทั ”) ได้จดั ให้มกี ารติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดภายใน
และบริเวณโดยรอบของบริษทั เพื่อการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของสถานที่ ทรัพย์สนิ พนักงาน กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ลูกค้า คู่คา้ และผูม้ าติดต่อของบริษทั (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) โดยบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญและหน้าทีภ่ ายใต้
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยให้ความสาคัญในการเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวและมุ่งมัน่
เป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มคี วามปลอดภัย ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจะได้รบั ความคุม้ ครองตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
บริษทั จึงได้จดั ทาประกาศความเป็ นส่วนตัวสาหรับการใช้กล้องวงจรปิ ดฉบับนี้ขน้ึ เพื่อให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดาเนินการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทัง้ สิทธิต่างๆ ของท่าน ดังนี้
1.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษทั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อการปกป้ องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึง่ รวมไปถึงทรัพย์สนิ ของท่าน
2) เพื่อการปกป้ องอาคาร สิง่ อานวยความสะดวก และทรัพย์สนิ ของบริษัทจากความเสียหาย การขัดขวาง
การทาลายซึง่ ทรัพย์สนิ หรืออาชญากรรมอื่น
3) เพื่อสนับสนุ นหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายในการยับยัง้ ป้ องกัน สืบค้น และดาเนินคดี
ทางกฎหมาย
4) เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างทีม่ กี ระบวนการทางวินัยหรือ
กระบวนการร้องทุกข์
5) เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกีย่ วกับการส่งเรื่องร้องเรียน
6) เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริม่ หรือป้ องกันการฟ้ องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการดาเนินการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงาน
2.ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
1) ฐานป้ องกันหรือระงับอันตรายต่ อชี วิต ร่างกาย หรือสุขภาพ (Vital Interest) เพื่อป้ องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น
2) การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายภาษีอากร กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เป็ นต้น
3) ประโยชน์โดยชอบธรรม (Legitimate interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั โดยไม่เกิน
ขอบเขตทีท่ ่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึง่ จะไม่ละเมิดสิทธิพน้ื ฐานหรือสิทธิเสรีภาพของท่าน
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3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั เก็บรวบรวม
บริษทั ทาการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในตาแหน่งทีม่ องเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิ ด
ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ท่บี ริษัทเห็นสมควรว่าเป็ นจุดที่ต้องมีการเฝ้ าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพืน้ ที่ ดังต่อไปนี้
o ภาพนิ่ง
o ภาพเคลื่อนไหว
o ภาพทรัพย์สนิ ของท่าน เช่น ยานพาหนะ เครื่องประดับ กระเป๋ า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็ นต้น
o เสียง
อย่างไรก็ตาม บริษทั จะไม่ทาการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในพืน้ ทีท่ ่อี าจล่วงละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของท่านจนเกิน
สมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้า ห้องอาบน้า หรือสถานทีเ่ พื่อใช้ในการพักผ่อนของผูป้ ฏิบตั งิ าน
4.การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดทีเ่ กีย่ วกับท่านไว้เป็ นความลับและจะไม่ทาการเปิ ดเผย เว้นแต่ กรณีท่ี
บริษัทมีความจาเป็ นเพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเฝ้ าระวังสังเกตการณ์ ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้
บริษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดแก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล ดังต่อไปนี้
1) หน่ ว ยงานภายในบริษัท เฉพาะที่เ กี่ย วข้อ งและมีบ ทบาทหน้ า ที่เ ท่ า ที่จ าเป็ น ตามวัต ถุ ป ระสงค์เ ท่ า นั น้
โดยบุคคลเหล่านี้ของบริษทั จะได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ นและเหมาะสม
2) หน่ วยงานทีม่ อี านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุ นในการบังคับใช้กฎหมาย หรือ
เพื่อการดาเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดาเนินคดีความต่างๆ
3) ผู้ให้บริการซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก เพื่อความจาเป็ นในการสร้างความมันใจในเรื
่
่องการป้ องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ของท่านหรือบุคคลอื่น
5.บริษทั คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษทั ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นอันดับแรก เช่น การจากัดสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมันใจว่
่ าบุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ดาเนินการในนามของบริษทั ได้
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าทีใ่ นการป้ องกันการรัวไหลของข้
่
อมูล
และบริษทั ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
6.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวตั ถุ ประสงค์ของการเฝ้ าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์ กล้องวงจรปิ ดตามที่ประกาศนี้กาหนด
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่ว นบุคคลในกล้องวงจรปิ ดที่เกี่ยวข้องกับ ท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็ น เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุในประกาศฉบับนี้ หรือตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
บริษทั จะทาการลบ ทาลาย นาออกจากระบบ หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลที่
เป็ นเจ้าของข้อมูลได้
7.สิ ทธิ ของท่านตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความ
ควบคุ ม ของท่ า นได้ม ากขึ้น โดยท่ า นสามารถใช้สิท ธิต ามพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ .ศ.2562
เมื่อบทบัญญัตใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อ ไปนี้
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1) สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยิ นยอม
หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็ น
ความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันทีก่ ฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บงั คับหรือหลังจากนัน้ ) ท่านมีสทิ ธิท่จี ะถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาทีข่ อ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบั บริษทั เว้นแต่มขี อ้ จากัดสิทธินนั ้ โดยกฎหมาย
หรือมีสญ
ั ญาทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
ทัง้ นี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น
ท่านจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ โปรโมชันหรื
่ อข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รบั ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ท่าน เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควร
ศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
2) สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษทั ทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กบั ท่าน
รวมถึงขอให้บริษทั เปิ ดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ในความครอบครองของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั อาจปฏิเสธคา
ขอของท่ านหากการเข้าถึง และขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ จะส่งผลกระทบต่ อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น
หรือบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือคาสังศาลที
่
ห่ า้ มเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
3) สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทบ่ี ริษทั ได้จดั ทาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรูปแบบให้สามารถ
อ่านหรือใช้งานได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทท่ี างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
ด้วยวิธกี ารอัตโนมัติ รวมทัง้ มีสทิ ธิขอให้บริษทั ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ และมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
ทัง้ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษทั ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั จาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย เพื่อให้
ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษทั ได้ตามความประสงค์ซง่ึ ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาอยู่กบั บริษทั หรือเพื่อใช้
ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษทั หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามทีผ่ มู้ ี
อานาจตามกฎหมายกาหนด
4) สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการ
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านที่ทาขึ้นเพื่อการดาเนินงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้
อย่ า งสมเหตุ สมผล หรือ เพื่อ ดาเนิ น การตามภารกิจ เพื่อ สาธารณประโยชน์ หากท่ า นยื่น คัด ค้า น บริษัท จะยัง คง
ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่ อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุ ผล
ตามกฎหมายได้ว่ า มีค วามส าคัญ ยิ่ง กว่ า สิท ธิข นั ้ พื้น ฐานของท่ า น หรือ เป็ น ไปเพื่อ การยืน ยัน สิท ธิต ามกฎหมาย
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้ นการฟ้ องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีท่ าขึน้ เพื่อ
วัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ หรือสถิติ
ได้อกี ด้วย
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5) สิ ทธิ ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิขอลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั
ท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวข้องในประกาศความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สทิ ธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สทิ ธิขอคัดค้านตามทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว เว้นแต่เป็ น
กรณีทบ่ี ริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
6) สิ ทธิ ในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลชัวคราวในกรณี
่
ทบ่ี ริษทั อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคาร้องขอใช้สทิ ธิ
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั หมดความจาเป็ นและต้องลบหรือทาลายข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแต่ท่านขอให้บริษทั ระงับการใช้แทน
7) สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษทั แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
8) สิ ทธิ รอ้ งเรียน
ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อผูม้ อี านาจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการกระทาในลักษณะทีฝ่ ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หากท่านมีความกังวลหรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิของบริษทั เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โปรดติดต่อบริษทั โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 9. ของประกาศความเป็ นส่วนตัวสาหรับการใช้กล้องวงจรปิ ด
ฉบับนี้ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี เี หตุอนั ควรเชื่อได้ว่าบริษทั ได้ทาการฝ่ าฝื นกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิย่นื ข้อ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและ
วิธกี ารตามทีก่ ฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
ในกรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคาร้องขอใช้สทิ ธิภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษทั ได้รบั
คาร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดาเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด อนึ่ง บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะปฏิเสธหรือไม่
ดาเนินการตามคาร้องขอดังกล่าวในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนด
บริษัทมีสทิ ธิทงั ้ ปวงและดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตอบรับเพื่อดาเนินการตามคาร้องขอหรือปฏิเสธคาขอ
ของท่าน การใช้สทิ ธิของท่านอาจถูกจากัดภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และมีบางกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นทีบ่ ริษทั อาจปฏิเสธ
หรือ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การตามค าขอใช้ สิท ธิข้า งต้ น ของท่ า นได้ เช่ น ต้ อ งปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายหรือ ค าสัง่ ศาล
เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สทิ ธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็ นต้น หากบริษทั ปฏิเสธคาขอข้างต้น
บริษทั จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
8.การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวสาหรับการใช้กล้องวงจรปิ ด
บริษัทจะทาการพิจารณาทบทวนประกาศความเป็ นส่วนตัวสาหรับ การใช้กล้องวงจรปิ ดเป็ นประจ าเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว
สาหรับการใช้กล้องวงจรปิ ด บริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลีย่ นแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวทีส่ าคัญใดๆ
พร้อมกับประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบการ
เปลีย่ นแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เป็ นระยะ
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9.ช่องทางการติ ดต่อ
หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ หรือกรณีทพ่ี บว่ามีการใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปในทางทีไ่ ม่ชอบ ท่านสามารถติดต่อบริษทั ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
E-mail address : callcenter@thani.co.th หรือ compliance@thani.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4319000
สถานทีต่ ดิ ต่อ
: บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 77/35-36 ชัน้ 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
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