
นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับการใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
 
บริษัท รอยลั พารากอน เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด ("เรา" หรือ "ของเรา") ใชอุ้ปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดู
แลพ้ืนท่ีภายในและรอบๆ อาคาร และสถานท่ี เพื่อคุม้ครองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์น เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ลูกคา้ พนกังาน กรรมการ ผูรั้บจา้ง ลูกจา้ง ผูม้าเยือน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีมีการเฝ้าดูแลภายในอาคารและ
สถานท่ีผ่านกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกนัว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน") นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับน้ีให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลได ้("ข้อมูลส่วนบุคคล") เก่ียวกบัท่าน 
เราอาจแกไ้ขนโยบายน้ีไดทุ้กเม่ือ และจะแจง้ใหท่้านทราบเม่ือมีการแกไ้ขนโยบายหากสามารถกระท าได ้
 
1. ข้อมูลทีเ่ราเกบ็รวบรวม 

เราเก็บรวบรวมภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว เสียง และภาพส่ิงของ เช่น ยานพาหนะของท่าน เม่ือท่านเขา้สู่พ้ืนท่ีท่ีมีการ
สอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานท่ีของเราผา่นกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ("ข้อมูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด") 

2. เหตุใดเราจงึเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
2.1. เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การบนัทึก ถือครอง ปรับ เปล่ียน 

แกไ้ข ท าลาย ลบ กูคื้น รวม ท าส าเนา ส่ง จดัเก็บ แยก เปล่ียน หรือเพ่ิม กบัขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน เพ่ือ "วตัถุประสงค์ในการตดิตั้งกล้องโทรทศัน์วงจรปิด" ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เพ่ือเก็บรวบรวม สอดส่องดูแล และวิเคราะห์สถิติอตัราการเขา้และออก การเคล่ือนไหว และจราจรภายใน

อาคารและสถานท่ีของเรา 
(ข) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน 
(ค) เพื่อปกป้องอาคาร สถานท่ี และทรัพยสิ์นจากความเสียหาย ความขดัขอ้ง การท าลายทรัพยสิ์น และอาชญากรรม

อ่ืนๆ 
(ง) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมายในการขดัขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการ

ฟ้องร้องเม่ือเกิดอาชญากรรม 
(จ) เพ่ือช่วยเหลือในการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทางวินยัหรือกระบวนการยติุเร่ืองร้องทุกขอ์ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
(ฉ) เพ่ือช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส 
(ช) เพื่อสนบัสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกข้ึนเป็นต่อสูใ้นการด าเนินการทางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 

คดีทางแพง่ และคดีแรงงาน 
(ซ) เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่งานของบริษทัผูจ้ดังาน หรือผูเ้ขา้ร่วมงาน 

2.2. เราจะติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดใหมี้การสอดส่องดูแล 
2.3. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของเราท างานตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั 
2.4. เราจะติดตั้งป้ายท่ีจุดทางเขา้และทางออก และในพ้ืนท่ีท่ีมีการสอดส่องดูแลโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เพ่ือให้ท่าน

ทราบวา่ในบริเวณนั้นมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 



3. ฐานทางกฎหมาย 
เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล โอน และด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การบนัทึก ถือครอง 
ปรับเปล่ียน แกไ้ข ท าลาย ลบ กูคื้น รวม ท าส าเนา ส่ง จดัเก็บ แยก เปล่ียน หรือเพ่ิม กบัขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านโดยไม่ไดรั้บความยนิยอม ยกเว้นในกรณีต่อไปน้ี 
(ก) เพ่ือรักษาประโยชน์อันจ าเป็นต่อชีวิต เป็นการจ าเป็นต่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล 
(ข) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราในการปกป้อง

คุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของท่าน รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน อาคาร สถานท่ี และทรัพยสิ์นของเรา
และกระท าการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เราจะพยายามสร้าง
ความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 
รวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน 
นอกจากน้ี เราจะใชค้วามพยายามในการหาขั้นตอนวธีิการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสมดุลดงักล่าวตามความเหมาะสม 

(ค) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เรามีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน เราเห็นวา่การใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
เป็นมาตรการท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้เราสามารถปฏิบติัตามหนา้ท่ีดงักล่าวได ้

4. บุคคลทีเ่ราเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
4.1. เราจะเก็บขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูใ้ด ยกเวน้บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บุคคลภายนอกท่ีเราคดัเลือกอยา่งระมดัระวงัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ผูท่ี้
ไดรั้บสิทธิ หุน้ส่วนของกิจการร่วมคา้ และ/หรือผูใ้ห้บริการ ซ่ึงอาจอยูใ่นต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ในการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในนโยบายน้ี 

4.2. บุคคลภายนอกท่ีเราอาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัท่าน รวมถึง 
(ก) กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์และบริษัทในเครือ เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและ

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัท่านให้แก่กลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์และบริษทัในเครือ เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของเราและของเราในเครือในการท าตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(ข) หน่วยงานรัฐและ/หรือหน่วยงานบังคบัใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกับท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายในการสอบสวนหรือด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพง่หรืออาญา 

(ค) ผู้ให้บริการจากภายนอก เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัท่านเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่าน 

5. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 
5.1. เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไปยงัผูใ้หบ้ริการจากภายนอก ท่ีอยูน่อกประเทศไทย 

เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่าน การเปิดเผยหรือโอน
ขอ้มูลดงักล่าวจะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่านเท่านั้น เวน้แต่จะมีฐานทางกฎหมายท่ีส าคญัอ่ืนๆ (เช่น 
เพื่อปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งเราและบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของท่าน) ตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 



5.2. ถา้ขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางท่ีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลไม่เพียงพอ
ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทยก าหนด เราจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนไปยงับุคคลอ่ืนในต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุม้ครองในระดับเดียวกับท่ีเรา
คุม้ครองขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่น
ขณะนั้น 

6. มาตรการรักษาความปลอดภัย 
6.1. เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงองค์กร และเชิงบริหารจัดการตามสมควรในการคุ้มครองข้อมูลจาก

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับท่านจากความเสียหาย การสูญหาย การเขา้ถึง การใช้ การ
เปล่ียนแปลง หรือการเปิดเผยโดยอุบติัเหตุ โดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอ านาจ 

6.2. เราจะท าการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภยัของ เราเป็นคร้ังคราวตามท่ีจ าเป็นหรือเม่ือมีการ
พฒันาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้แน่ใจวา่มาตรการรักษาความปลอดภยัมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าทางกฎหมาย ตามท่ีหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

7. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะเก็บรักษาขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในระบบของเราเป็นระยะเวลาท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินการตาม
หนา้ท่ีเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในนโยบายน้ี เม่ือเราไม่ไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายใหเ้ก็บขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอีกต่อไป เราจะท าการลบขอ้มูลออกจากระบบและบนัทึก
ของเราอยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการด าเนินการทางศาลหรือทางวนิยั ขอ้มูลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอาจถูก
เก็บไวจ้นกวา่จะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการยืน่อุทธรณ์ หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูก
ลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 

8. สิทธิตามกฎหมายของท่าน 
ท่านมีสิทธิภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั กฎระเบียบภายในของเรา และขอ้ยกเวน้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิเขา้ถึงและขอรับส าเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยเก่ียวกบัท่าน เพ่ือความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยนัตวัตนก่อนให้
ขอ้มูลท่ีคุณขอ 

(ข) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยหากขอ้มูลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

(ค) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุตตลเก่ียวกับท่านท่ีเราครอบครองอยู่ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปได ้และส่งขอ้มูลดงักล่าวให้กบัผูค้วบคุมขอ้มูลอ่ืน 
โดยท่ีขอ้มูลนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หไ้วแ้ก่เราและเป็น ขอ้มูลท่ีเราประมวลผลบนฐานความ
ยนิยอมของท่านหรือเพ่ือปฏิบติัตามสญัญาท่ีมีกบัท่าน 

(ง) สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบาง
รายการได ้เช่น คดัคา้นไม่ใหใ้ชเ้พ่ือท าการตลาดทางตรง 

(จ) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลช่ัวคราว ท่านอาจมีสิทธิขอใหเ้ราระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นบาง
กรณี 



(ฉ) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านอาจมีสิทธิถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บัเราเพื่อวตัถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดทุ้กเม่ือ 

(ช) สิทธิในการลบข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบขอ้มูลของท่านหรือท าให้ขอ้มูลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวับุคคลได ้เวน้แต่วา่เราไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวหากเราตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าวเพื่อ 
การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหากท่านเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

9. การตดิต่อเรา 
หากท่านมีขอ้กงัวลหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบายน้ี หรือหากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดของท่าน โปรดติดต่อ บริษทั รอยลั พารากอน เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั  ท่ีหมายเลขโทรศพัท:์ 02-610-8011 
แฟกซ์: 02-610-8040 อีเมล:์ info@royalparagonhall.com  
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Privacy Policy on CCTV Use 

 

Royal Paragon Enterprise Company Limited ("we", "us", or "our") is using closed-circuit 

television (CCTV) devices for monitoring our designated space within and around our buildings 

and facilities to protect life, health, and property. We collect personal data of all customers, 

tenants, employees, directors, contractors, workers, visitors, or any individuals entering the 

monitored space within our buildings and facilities (collectively referred to as "you" or "your") 

through the use of CCTV devices. This privacy policy provides information on our collection, 

use, disclosure, and transfer of individually identifiable information ("Personal Data") about 

you. We may amend this policy at any time and will notify you of the amendments, where 

possible. 

 

1. What Personal Data we collected 

We may collect your moving or still images, voice and belongings e.g., vehicles, when 

you enter the monitored space in our buildings and facilities through the CCTV devices 

("CCTV Data"). 

2. Why we collect, use and/or disclose your Personal Data 

2.1 We may collect, use, disclose, transfer, and/or carry out any operation, including but not 

limited to recording, holding, adapting, altering, modifying, destroying, deleting, 

retrieving, combining, copying, transmitting, storing, extracting, amending, or adding, 

related to your CCTV Data and other Personal Data concerning you, for the "CCTV 

Monitoring Purposes" as listed below:  

(a) to collect, monitor and analyze the statistics about entry and exit rates, movement 

and traffic within our buildings and facilities; 

(b) to protect your health and personal safety, including your belongings; 

(c) to protect our buildings, facilities and assets from damage, disruption, vandalism, 

and other crime; 

(d) to support law enforcement organizations in the deterrent, prevention, detection, 

and prosecution of crime; 

(e) to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of 

disciplinary or grievance proceedings; 

(f) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing 

complaint; and 

(g) to assist in the establishment or defense of any civil litigation, including but not 

limited to employment proceedings. 

(h) for public relations purposes and as a reference for the event organizers and co-

organizers. 



2.2 We will install CCTV devices in designated monitored areas.  

2.3 Our CCTV devices are in operation 24 hours a day and 365 days a year. 

2.4 We will place signage at least at the entrance and exit points, and the monitored areas to 

alert you that a CCTV installation is in use. 

 

3. Legal bases 

We will not collect, use, disclose, process, transfer, and/or carry out any operation, 

including but not limited to recording, holding, adapting, altering, modifying, destroying, 

deleting, retrieving, combining, copying, transmitting, storing, extracting, amending, or 

adding, related to your CCTV Data and other Personal Data concerning you, without 

consent except for the following: 

(a) Vital interest. It is necessary for our prevention or suppression of a danger to a 

person's life, body, or health;  

(b) Legitimate interest. It is in our legitimate interest to protect your health and 

personal safety, as well as your belongings, our buildings, facilities and assets, 

and to carry out any other acts to achieve the CCTV Monitoring Purposes. We 

will endeavor on the continuing basis to balance our legitimate interest and that of 

any relevant third parties, as the case maybe, and your fundamental rights and 

freedoms related to the protection of the CCTV Data concerning you. We will 

also endeavor to identify any steps required to achieve the right balance as 

appropriate;  

(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 the CCTV as a necessary 

measure to enable us to meet those obligations. 

4. To whom we may disclose or transfer your Personal Data 

4.1 We will keep CCTV Data concerning you confidential and will not disclose or transfer it 

except to our subsidiaries, affiliates, and other carefully selected third parties now or in 

the future, licensees, joint venture partners, and/or service providers, who may be located 

overseas, to achieve the CCTV Monitoring Purposes provided in this policy.  

4.2 Third parties to which we may disclose CCTV Data and other Personal Data concerning 

you include:   

(a) Siam Piwat Group and our affiliates. We may disclose or transfer CCTV Data 

and other Personal Data concerning you to Siam Piwat Group and our affiliated 

companies, as part of our legitimate interest and our affiliates' interest to achieve 

the CCTV Monitoring Purposes. 

(b) Governmental and/or regulatory organizations. We may disclose or transfer 

CCTV Data and other Personal Data concerning you to comply with legal 



obligations, or to support or assist law enforcement organizations with regard to 

the investigation and prosecution of civil or criminal proceedings.  

(c) Third-party service providers. We may disclose or transfer CCTV Data and 

other Personal Data concerning you as our necessary steps to ensure our 

protection of your health and personal safety, and belongings.  

5. International transfers of your Personal Data 

5.1 We may disclose or transfer your CCTV Data as part of necessary steps to ensure your 

health, personal safety, and belongings, to third-party service providers that are outside of 

Thailand. Such disclosure or transfer may only be done by obtaining your consent, unless 

there are any other compelling legitimate grounds (e.g. to perform the contract terms 

between us and other persons for your benefit) as permitted by applicable laws.  

5.2 If your CCTV Data is transferred to destination countries where the standard of 

protection available is not sufficient under the applicable laws on data protection in 

Thailand, we will take steps necessary to protect the Personal Data transferred to other 

persons internationally to reach the same level of protection as required by applicable 

Thai laws on data protection which is in effect at that time.  

6. Security measures  

6.1 We use reasonable organizational and administrative security measures to protect CCTV 

Data and Personal Data concerning you from accidental, unlawful, or unauthorized 

destruction, loss, access, use, alteration, or disclosure. 

6.2 We will from time to time review and update our security measures to be in line with 

minimum legal requirements as prescribed by the relevant governmental organizations.  

7. How long do we keep your Personal Data 

We will retain your CCTV Data in our system for the period necessary to fulfil our duties 

to achieve the CCTV Monitoring Purposes prescribed in this policy. When we are no 

longer permitted by the applicable laws to store your CCTV Data, we will remove it from 

our systems and records. In the event a judicial or disciplinary action is initiated, your 

CCTV Data may be stored until the end of such action, including any potential periods 

for appeal, and will then be deleted or archived as permitted by the applicable laws. 

8.  Your rights as a data subject 

 

Subject to applicable laws, our internal rules and exceptions thereof, if necessary, you 

may have the following rights to: 

 

1) Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are 

collecting, using and disclosing about you. For your own privacy and security, we may 

require you to prove your identity before providing the requested information to you.  

2) Rectification: You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or 

out-of-date Personal Data that we collect, use and disclose about you rectified. 



3) Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in 

a structured, electronic format, and to send or transfer this data to another data controller, 

as long as you had provided this Personal Data to us, and we had been processing this 

data on the basis of your consent or to perform a contract with you. 

4) Objection: You may have the right to object to certain collection, use and disclosure of 

your Personal Data such as objecting to direct marketing.  

5) Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain 

circumstances.  

6) Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using and 

disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any 

time. 

7) Deletion: You may have the right to request that we delete or de-identity Personal Data 

that we collect, use and disclose about you, except we are not obligated to do so if we 

need to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, 

exercise, or defend legal claims. 

8) Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent 

authority where you believe our collection, use and disclosure of your Personal Data is 

unlawful or noncompliant with applicable data protection law. 

 

9.  Our Contact Details 

If you have concerns or questions regarding this policy or if you would like to exercise 

your rights in relation to your CCTV Data, please contact the Royal Paragon Enterprise 

Company Limited at Telephone No.02-610-8011 Fax: 02-610-8040 or E-mail: 

info@royalparagonhall.com.  
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