
         
 
 

 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ค ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัในกำรใช้กล้องวงจรปิด 
(CCTV Privacy Notice) 

---------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำประกำศเกี่ยวกบัควำมเป็นส่วนตวัในกำรใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) ฉบบันี้ 

จะอธบิำยเกี่ยวกบักำรใชอุ้ปกรณ์กลอ้งวงจรปิด (“CCTV”) ที ่บรษิทั โคลเวอร ์เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
(“บริษัท”) ได้ใช้อุปกรณ์ CCTV พร้อมกับระบบต่ำงๆ ส ำหรบักำรตรวจสอบภำยในพื้นที่ใดเป็นกำร
เฉพำะ รวมถงึพืน้ที่รอบๆ บรเิวณของสถำนที ่อำคำร และพืน้ทีใ่ดๆ เพื่อกำรป้องกนัชวีติ อนำมยั และ
ทรพัยส์นิ โดยมขีอ้มลูสว่นบุคคลของลูกจำ้ง กรรมกำรบรษิทั คู่คำ้ ผูป้ฏบิตังิำน ผูม้ำตดิต่อ หรอืบุคคลใด
กต็ำม (ซึง่จะรวมเรยีกว่ำ “ท่ำน”) ทีไ่ดเ้ขำ้ไปอยู่ในบรเิวณพืน้ทีท่ีท่ ำกำรตรวจสอบภำยในอำคำรและพื้นที่
ใดๆ ดงักล่ำว นอกจำกนี้ นโยบำยฉบบันี้อธบิำยถงึวธิกีำรในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และกำรส่ง
หรอืโอนย้ำยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ได้ (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ของท่ำน 
และระบุถงึวธิกีำรในกำรจดักำรหรอืกำรใช้ระบบ CCTV ของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ บรษิทัฯ อำจท ำกำรแก้ไข
เพิม่ประกำศฉบบัน้ีไดทุ้กเมื่อและจะแจง้ถงึกำรแกไ้ขดงักล่ำวใหท้่ำนไดท้รำบเท่ำที่จะด ำเนินกำรได ้

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้ำงท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม 
 บรษิทัฯ จะท ำกำรเก็บภำพเคลื่อนไหวหรอืภำพนิ่งซึ่งสำมำรถที่จะสำมำรถจดจ ำไดว้่ำเป็นท่ำน 
เสยีงของท่ำน รวมถึงทรพัย์สินของท่ำน อำทิ ยำนพำหนะ เมื่อเข้ำไปในพื้นที่ที่ได้ท ำกำรตรวจสอบ
ภำยในสถำนที ่อำคำร และพืน้ทีใ่ดๆ ของบรษิทัฯ  ผ่ำนระบบและอุปกรณ์ CCTV (“ขอ้มลูจำก CCTV”)   
 ในกรณีเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเพือ่ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืสญัญำหรอื
มคีวำมจ ำเป็นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเพือ่เขำ้ท ำสญัญำ หรอืตอ้งใหข้อ้มลูดว้ยประกำรอื่นใด หำกเจำ้ของ
ขอ้มูลไม่ให้ขอ้มูลดงักล่ำวนัน้ อำจส่งผลให้ธุรกรรมหรอืกจิกรรมอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกบัเจ้ำของขอ้มูลส่วน
บุคคลถูกระงบั หรอืหยุดลงชัว่ครำว จนกว่ำบรษิัทฯจะได้รบัข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ 
เนื่องจำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถประมวลผลขอ้มูลเหล่ำนัน้ได้ หรอืกฎหมำยก ำหนดห้ำมมใิห้มกีำรด ำเนิน
ธุรกรรมหรอืกจิกรรมนัน้อกีต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
 2.1 บรษิทัฯ อำจท ำกำรรวบรวม เกบ็ภำพ ใช ้เปิดเผย โอน และด ำเนินกำรใดๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่
จ ำกดัเพยีงกำรบนัทกึกำรเกบ็บนัทกึ กำรปรบัเปลีย่น กำรแก้ไข กำรดดัแปลง กำรท ำลำย กำรลบ กำรกู้
คนื กำรรวม กำรท ำส ำเนำ กำรส่งผ่ำน กำรเกบ็รกัษำ กำรถอน กำรปรบัปรุง กำรเพิม่เตมิ ต่อขอ้มูลจำก 
CCTV เกี่ยวกบัท่ำนและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่ำน ส ำหรบั "วตัถุประสงคก์ำรตรวจสอบ
โดย CCTV" ตำมรำยกำรที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงจะกระท ำบนฐำนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เพื่อ
ประโยชน์ต่อชวีติ เพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์สำธำรณะ ตำมควำมยนิยอมทีไ่ดร้บั หรอื
ตำมฐำนอื่นใดทีไ่ดร้บัอนุญำตตำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศไทย (โดยทีผ่ลประโยชน์เหล่ำนัน้จะไม่
เป็นกำรกำ้วล่วงต่อสทิธแิละผลประโชน์ของบุคคลใด) ซึง่อำจพจิำรณำไดต้ำมกรณีดงันี้ 



         
 
 

 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 (ก) เพื่อปกป้องชวีติ ร่ำงกำย ควำมปลอดภยัอนำมยัส่วนบุคคล และ/หรอืทรพัยส์นิส่วนตวัของ
ท่ำน 
 (ข) เพื่อควบคุมกำรเขำ้มำภำยในอำคำรและเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัของอำคำร บุคลำกร 
พนกังำน และผูม้ำตดิต่อ รวมทัง้ทรพัยส์นิและขอ้มลู ของบรษิทัฯ ทีต่ ัง้อยู่หรอืเกบ็ไวใ้นสถำนทีน่ัน้ๆ   
 (ค) เพื่อกำรปกป้อง/ป้องกนัสถำนที่ อำคำร พื้นที่ต่ำงๆ และทรพัย์สนิของบรษิทัฯ  จำกควำม
เสยีหำย กำรหยุดชะงกั กำรท ำลำย และอำชญำกรรมอื่นๆ  
 (ฆ) เพื่อช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำข้อพพิำทอย่ำงมปีระสทิธิภำพที่เกิดขึ้นในขณะท ำกำร
ลงโทษทำงวนิยัหรอืกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์ 
 (ง) เพื่อช่วยเหลอืในกำรสบืสวนสอบสวนหรอืกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรอ้งเรยีน และกำรแจง้
เบำะแส 
 (จ) เพื่อน ำไปใช้ในกำรพสิูจน์หรอืหกัล้ำงในกำรด ำเนินคดทีำงแพ่ง ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีง
กำรด ำเนินกระบวนพจิำรณำคดแีรงงำน 
 (ฉ) เพื่อปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ และ/หรือ  กำรให้ควำมร่วมมือกับศำล 
หน่วยงำนก ำกบัดแูล หน่วยงำนของรฐั และหน่วยงำนทีม่อี ำนำจบงัคบัใชก้ฎหมำย ส ำหรบักำรใชอ้ ำนำจ
หน้ำทีต่ำมกฎหมำย ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงเพื่อควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน  พวกบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่ำกำรใชร้ะบบ CCTV เป็นมำตรกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
ปฏบิตัติำมภำระหน้ำทีเ่หล่ำนัน้ได ้
 (ช) เพื่อกำรใชส้ทิธขิองบรษิทัฯ หรอืปกป้องผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิทัฯ ใน
กรณีทีจ่ ำเป็นต้องท ำเช่นนัน้ เพื่อระงบัยบัยัง้ ป้องกนัและตรวจจบักำรประพฤตมิชิอบ อำชญำกรรมหรอื
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ตดิตำมเหตุกำรณ์ เพื่อป้องกนัและรำยงำนกำรประพฤตมิชิอบหรอือำชญำกรรมใน
พื้นที่ของบรษิัทฯ และเพื่อปกป้องควำมปลอดภัยและควำมมัน่คงของธุรกิจของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จะ
พยำยำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสรำ้งสมดุลระหว่ำงผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิทัฯ และของ
บุคคลทีส่ำม และสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนและเสรภีำพของท่ำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปกป้องขอ้มูลบนระบบ CCTV 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัท่ำน ตำมแต่กรณี บรษิทัฯ จะพยำยำมระบุถงึขัน้ตอนที่จ ำเป็นเพื่อให้เกดิควำมสมดุลที่
เหมำะตำมแต่สมควร 

  2.2 บรษิทัฯ จะตดิตัง้อุปกรณ์ CCTV ทีจุ่ดส ำคญัภำยในสถำนที ่อำคำรและพืน้ทีต่่ำงๆ ของ
บรษิทัฯ ยกเวน้บำงพืน้ที ่เช่น หอ้งสุขำและหอ้งอำบน ้ำ   

  2.3 ระบบ CCTV ของบรษิทัฯ เปิดใชง้ำนตลอด 24 ชัว่โมง  
  2.4    บรษิทัฯ จะจดัวำงป้ำยตำมควำมเหมำะสมในสถำนทีท่ีม่กีำรใชง้ำนระบบ CCTV 
 

3. บุคคลใดท่ีอำจได้รบักำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
  3.1 บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่ำนในระบบ CCTV ไวเ้ป็นควำมลบั และ

จะท ำกำรเปิดเผยหรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเฉพำะเพียงบริษัท ย่อยของบริษัทฯ 
บุคคลภำยนอกอื่นๆ ทีจ่ะถูกคดัเลอืกอย่ำงระมดัระวงัในเวลำนี้หรอืในอนำคต ผูไ้ดร้บัอนุญำต พนัธมติร
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กิจกำรร่วมค้ำ และ/หรือผู้ให้บริกำร (ซึ่งอำจตัง้อยู่ในต่ำงประเทศ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำร
ตรวจสอบโดย CCTV ตำมทีร่ะบุไวใ้นนโยบำยน้ี  

  3.2 บุคคลภำยนอกซึ่งบรษิทัฯ อำจต้องเปิดเผยขอ้มูลจำกระบบ CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคล
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่ำน ใหแ้ก่หน่วยงำนภำครฐั และ/หรอืองคก์รทีท่ ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแล เพื่อปฏบิตัติำม
หน้ำที่ตำมกฎหมำย หรอืเพื่อสนับสนุนหรอืช่วยเหลอืแก่องค์กรบงัคบัใช้กฎหมำยในเรื่องกำรสอบสวน
และด ำเนินคดีทำงแพ่งหรอืทำงอำญำ และผู้ให้บรกิำรบุคคลที่สำมตำมขัน้ตอนที่จ ำเป็นของบริษัทฯ 
เพื่อให้แน่ใจว่ำ บรษิทัฯ จะให้กำรคุ้มครองต่อสุขภำพและควำมปลอดภยัส่วนบุคคล และทรพัย์สนิของ
ท่ำน อย่ำงไรกต็ำมกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบ CCTV นัน้ อำจเป็นกำรเขำ้ถงึหรอืเปิดเผยไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อ
จดักำรกบัเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เท่ำนัน้ 

 
4. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูล 

บรษิทัฯ ค ำนึงถงึสทิธสิ่วนบุคคลของท่ำนซึ่งเป็นสทิธติำมกฎหมำยคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่
ท่ำนควรทรำบ ไดแ้ก่ 

4.1 สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw of Consent) ท่ำนมีสิทธิขอเพิกถอน
ควำมยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯ ในกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนเมื่อใดก็
ได ้หำกบรษิทัฯ ไม่มฐีำนโดยชอบดว้ยกฎหมำยอื่นทีจ่ะท ำกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยต่อไป บรษิทั
ฯ จะด ำเนินกำรลบขอ้มลูออก 

4.2 สทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่ำนมสีทิธขิอทรำบและขอรบัส ำเนำ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งอยู่ในควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ หรอืขอใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยกำรได้มำซึ่ง
ขอ้มลูทีท่่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมได ้

4.3 สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง (Right to Rectification) ท่ำนมสีทิธขิอใหบ้รษิทั
ฯ ด ำเนินกำรแกไ้ขเพือ่ใหข้อ้มลูถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 

4.4 สทิธใินกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่ำนมสีทิธขิอรบัขอ้มูล
ทีเ่กี่ยวกบัท่ำนจำกบรษิทัฯ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไดท้ ำใหข้อ้มูลนัน้อยู่ในรูปแบบทีส่ำมำรถอ่ำน หรอืใชง้ำน
โดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมอื หรอือุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอตัโนมตัิและสำมำรถใช้หรอืเปิดเผยได้ด้วย
วธิีกำรอตัโนมตัิ รวมทัง้ (ก) มสีทิธิขอให้บรษิทัฯ ส่งหรอืโอนข้อมูลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผู้ควบคุม
ขอ้มลูสว่นบุคคลอื่นถำ้หำกสำมำรถท ำไดด้ว้ยวธิกีำรอตัโนมตั ิหรอื (ข) ขอรบัขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ สง่หรอืโอน
ขอ้มลูในรปูแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่สภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถ
ท ำได ้

4.5 สทิธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten) ท่ำนมสีทิธิ
ขอใหบ้รษิทัฯ ลบ หรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถระบุถงึตวัตนของท่ำน
ได ้เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจะมเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยในกำรปฏเิสธค ำขอของท่ำน 

4.6 สทิธใินกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน 
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ท่ำนมสีทิธขิอใหบ้รษิทัระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี เช่น บรษิทัอยู่ระหว่ำง
กำรตรวจสอบค ำขอใช้สทิธแิก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืคดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูล
สว่นบุคคลของท่ำน หรอืท่ำนขอใหบ้รษิทัระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคลแทนกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มูลส่วน
บุคคลทีไ่ม่มคีวำมจ ำเป็นอกีต่อไป เนื่องจำกท่ำนมคีวำมจ ำเป็นต้องขอใหเ้กบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนไว้เพื่อใช้ในกำรก่อตัง้สิทธิเรยีกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรอืกำรใช้สทิธิเรยีกร้องตำม
กฎหมำย หรอืกำรยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 

4.7 สทิธใินกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่ำนมสีทิธคิดัค้ำน
กำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัท่ำน ในกรณีดงันี้ 

 กรณีที่เป็นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรอื เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบักำร
ศึกษำวิจยัทำงวิทยำศำสตร์ ประวตัิศำสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กำรจ ำเป็นเพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะของบรษิทัฯ  

กรณีทีเ่ป็นขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมไดด้ว้ยเหตุจ ำเป็นเพือ่กำรด ำเนินภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
ของบรษิทัฯ หรอืเหตุจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบรษิทัฯ เว้นแต่บรษิทัฯ แสดงให้
เหน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยทีส่ ำคญัยิง่กว่ำ หรอืเป็นไปเพื่อก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กำร
ปฏบิตัติำม หรอืกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 

4.8 สทิธใินกำรรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint) 
ท่ำนมสีทิธริ้องเรยีนต่อหน่วยงำนของรฐัที่เกี่ยวขอ้งในกรณีที่บรษิทัฯ ลูกจ้ำงหรอืผู้รบัจ้ำงของ

บรษิทัฯ ท ำกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
กำรร้องขอใดๆ เพื่อกำรใช้สทิธิของท่ำนตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น จะต้องกระท ำเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร และบรษิทัฯ จะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีีสุ่ดทีจ่ะด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีส่มเหตุสมผล และ
ไม่เกนิระยะเวลำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัสทิธขิองท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล  
 
5. ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำ 30 วนั นบัแต่วนัทีท่่ำนไดเ้ขำ้
อำคำรหรอืสถำนทีข่องบรษิทัฯ หรอืหลงัจำกครบก ำหนดอำยุควำมในกำรด ำเนินคดตีำมกฎหมำย เมื่อ
พน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว ภำพทีบ่นัทกึไวโ้ดยกลอ้งวงจรปิดนัน้จะถูกลบโดยอตัโินมตัิ 
 
6. กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคล 
 ภำพถ่ำย เสยีง หรอืภำพที่ถูกบนัทึกข้ำงต้นไว้โดยบรษิทัฯ สำมำรถเข้ำถึงได้โดย หน่วยงำน
ควำมปลอดภยัและกำรป้องกนัควำมสูญเสยี และบรษิทัคู่สญัญำผูร้บัจำ้งด ำเนินกำรเกี่ยวกบัระบบกลอ้ง
วงจรปิด ในกำรนี้ บรษิทัฯ จะจ ำกดักำรเขำ้ถงึระบบกลอ้งวงจรปิดในระดบัสูงซึ่งจะมกีำรป้องกนัโดยกำร 
ก ำหนดรหสัผ่ำน (password) และโดยกำรบนัทกึกำรเขำ้สู่ระบบและกำรปฏิบตักิำรใด ๆ ของผู้เขำ้ถึง
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ระบบกลอ้งวงจรปิด และขอ้มลูสว่นบุคคลมอิำจเขำ้ถงึไดโ้ดยมไิดร้บัอนุญำตจำกเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มูล
สว่นบุคคล 
 บริษัทฯ ขอรับรองว่ำข้อมูลที่จัดเก็บทัง้หมดจะถูกจัดเก็บอย่ำงปลอดภัยและเป็นไปตำม
มำตรฐำนในกำรรกัษำควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครดั หำกท่ำนมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
ถูกละเมดิ หรอืมขีอ้สงสยัประกำรใดเกีย่วกบันโยบำยควำมเป็นสว่นตวัส ำหรบักลอ้งวงจรปิดฉบบัน้ีกรุณำ
ตดิต่อเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัฯ 
 
7. กำรเปล่ียนแปลงแก้ไขค ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวั 

ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้  บริษัทฯ อำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่
เหน็สมควร และจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเวป็ไซด์ และตดิประกำศ ณ สถำนที่ที่มกีล้อง
วงจรปิด อย่ำงไรก็ดี บรษิัทฯ ขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทรำบประกำศฉบบัใหม่อย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนทีท่่ำนจะเขำ้มำในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ  

กำรเขำ้มำในพืน้ทีข่องท่ำน ถอืเป็นกำรรบัทรำบตำมขอ้ตกลงในประกำศนี้ ทัง้นี้ โปรดระงบักำรเขำ้
พื้นที่ หำกท่ำนไม่เหน็ด้วยกบัขอ้ตกลงในประกำศฉบบันี้ หำกท่ำนยงัคงเขำ้มำในพื้นที่ต่อไปภำยหลงั
จำกที่ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้รบัทรำบกำร
เปลีย่นแปลงดงักล่ำวแลว้ 
8. กำรติดต่อสอบถำม  

 ท่ำนสำมำรถตดิต่อสอบถำมเกีย่วกบัประกำศฉบบันี้ไดท้ี่ 
ช่องทำงกำรติดต่อบริษทัหรือผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
ชื่อ           : บรษิทั โคลเวอร ์เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่   : เลขที ่159 ซอย 57/1 (วเิศษสุข 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหำนคร 10250 
ตดิต่อ           : 02-731-7999 (โทรศพัท)์  

     02-731-7969 (โทรสำร) 
   info@cloverpower.co.th 
เวบ็ไซตข์องบรษิทั https://www.cloverpower.co.th/th   
 
ช่องทำงกำรติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
ตดิต่อ  :  ผูจ้ดักำรแผนกเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สถำนทีต่ดิต่อ  : 159 ซอยพระรำมเก้ำ 57/1 (วเิศษสุข 2) แขวงพฒันำกำร เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหำนคร 10250 
ช่องทำงกำรตดิต่อ : เบอรโ์ทรศพัท ์: 02-731-7999 
       อเีมล :      dpo-cv@cloverpower.co.th 


