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Privacy Policy on CCTV Use 

 

Last Update 27 May 2020 
 

 

This Privacy Policy (“Policy”) on the use of closed-circuit television (“CCTV”) devices describes how 

Central Group Online Ltd., and its affiliates (referred to as “Company” "we", "us", or "our") use CCTV 

devices and its system for monitoring our specific space within and around our premises, buildings and 

facilities for protecting life, health, and property, of personal data of all employees, directors, 

contractors, workers, visitors, or any individuals entering the monitored space within our buildings and 

facilities (collectively referred to as "you" or "your"). This Policy also describes how we collect, use, 

disclose and transfer of individually identifiable information ("Personal Data") about you and set out 

how the CCTV and its system will be managed and used by us. We may amend this policy at any time 

and will notify you of the amendments, where possible. 

1. What Personal Data we collect 

We capture your recognizable moving or still images, voice of you and your belongings e.g. 

vehicles, when entering the monitored space in our premises, buildings and facilities through 

the CCTV devices and system ("CCTV Data"). 

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

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

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

combining, copying, transmitting, storing, extracting, amending, adding, in relation to your 

CCTV Data and other Personal Data concerning you, for the "CCTV Monitoring Purposes" 

as listed below, on the legal basis of legitimate interests; vital interest; legal compliance; public 

interest; consent; or any other basis as permitted by applicable laws (provided that those 

interests are not overridden by individuals’ rights and interests), as the case may be:  

• to protect your life, body, health personal safety, and/or your belongings; 

• to control access to building and to ensure the security of the building, the safety of our 

personnel, employees and visitors, as well as our property and information located or 

stored on the premises. 

• to protect/prevent our premises, buildings, facilities and assets from damage, 

disruption, vandalism and other crime; 

• to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of disciplinary 

or grievance proceedings; 

• to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint; 

• to assist in the establishment or defense of any civil litigation, including but not limited 

to employment proceedings; 

• to comply with our legal obligations and/or cooperate with court, regulators, 

government authority and law enforcement bodies for the exercising of such official 

authority vested in us including but not limited to safety, occupational and workplace 

environment laws. We consider that use of CCTV is a necessary measure to enable us 

to meet those obligations; and 

• to exercise our rights or protect our legitimate interest where it is necessary to do so, 

for example to deter, prevent, and detect of misconduct, crime or violations of law; to 

follow up on incidents; to prevent and report misconduct or crime in our stores and to 
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protect the security and integrity of our business. We will endeavor on the continuing 

basis to balance between our legitimate interest and that of any relevant third parties, 

as the case maybe, and your fundamental rights and freedom in relation 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. 

2.2 We will install CCTV devices at strategic points within our premises, buildings and facilities, 

except certain areas such as changing rooms, toilets, and shower rooms.   

2.3 Our CCTV devices are in operation 24 hours a day and they will be monitored by our security 

staff, except in case of device/system failure and/or maintenance.  

2.4 We will place appropriate signage in the monitored areas that the CCTV is in use. 

3. To whom we disclose your Personal Data  

3.1 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.  

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

include our affiliates (as part of our legitimate interest and our affiliates' interest to achieve the 

CCTV Monitoring Purposes), governmental and/or regulatory organizations (to comply with 

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

investigation and prosecution of civil or criminal proceedings), and third-party service 

providers (as our necessary steps to ensure our protection of your health and personal safety, 

and belongings). However, the access to CCTV Data may only be accessed or disclosed to the 

extent necessary in order to deal with an incident which falls within one of the objectives 

identified in this Clause 3.2 or in order to respond a request made by an individual under the 

law under Clause 2.1.  

4. Transfer your Personal Data internationally 

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, and such disclosure or transfer may only be done by obtaining your consent or 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. Such destination countries may 

or may not have the same data protection standard similar to Thailand, however, we will ensure 

that the data transfer requirement under applicable data protection law which is in effect at that 

time is met before such transfer. 

5. Security measures 

5.1 We use reasonable organizational, technical 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.  

5.2 We will from time to time review and update our security measures as necessary or upon 

development of the concerning technology to ensure effective and appropriate security 
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measures, and in line with minimum legal requirements as prescribed by the relevant 

governmental organizations.  

6. How long de we retain your Personal Data 

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

Monitoring Purposes for which we obtained them. When we are no longer permitted by the 

applicable laws to store your CCTV Data, we will remove it from our systems and records. 

However, we may retain your CCTV Data for a longer duration, such as until the end of legal 

action or if required by the applicable laws or specific CCTV Data are required to be retained 

in order to deal with an incident or in order to respond to a request by an individual made under 

the law. 

7. What are your rights with regards to your Personal Data 

Subject to the conditions and exceptions under the applicable laws, you may have the rights to 

access and/or obtain a copy of, port, rectify, delete, destroy or anonymize certain CCTV Data 

that we have about you, restrict and/or object to certain activities, in which we engage with 

respect to your personal data. If we process your Personal Pata based on your consent, you may 

withdraw your consent, but we may not be able to provide you with our goods or services. You 

may also have the right to request us to disclose how we obtain your Personal Data without 

your consent and lodge a complaint with the competent authority under the applicable laws.  

8. Contact us 

If you have questions or concerns or would like to exercise your rights in relation to your CCTV Data, 

please contact us or our Data Protection Officer at:  

1. Central Group Online Ltd.   

• K.Sukanya Charoenfooprasert 

• 19/111, 919/11 Jewelry Trade Center 54,55 th Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 

10500  

• (chsukanya@central.co.th/ 02-0266151 ext.1112) 

 

2. Data Protection Officer  

• Data Protection Officer  

• Data Protection Office, Central Group  

22 Soi Somkid Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand  

• email: dpo@central.co.th  

 

.  
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Privacy Policy on CCTV Use 
 

ฉบับลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
 

• นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี (“นโยบาย”) จะอธิบายเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์กลอ้งวงจรปิด (“CCTV”) 
ท่ี บริษทัเซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน ์จ ากดั (ส านกังานใหญ่)  และบริษทัในเครือ (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "บริษัท" "เรา" 
หรือ "ของเรา") ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ CCTV พร้อมกบัระบบต่างๆ ส าหรับการตรวจสอบภายในพ้ืนท่ีใดเป็นการเฉพาะ 
รวมถึงพ้ืนท่ีรอบๆ บริเวณของสถานท่ี อาคาร และพ้ืนท่ีใดๆ เพือ่การป้องกนัชีวิต อนามยั และทรัพยสิ์น โดยมี
ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกจา้ง กรรมการบริษทั คูค่า้  ผูป้ฏิบติังาน ผูม้าติดต่อ หรือบคุคลใดก็ตาม (ซ่ึงจะรวมเรียกว่า 
“ท่าน” หรือ “ของท่าน) ท่ีไดเ้ขา้ไปอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีท าการตรวจสอบภายในอาคารและพ้ืนท่ีใดๆ ดงักล่าว 
นอกจากน้ี นโยบายฉบบัน้ีอธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และการส่งหรือโอนยา้ยขอ้มูลเก่ียวกบั
บุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับคุคลนั้นได ้ (“ขอ้มูลส่วนบคุคล”) ของท่าน และระบุถึงวิธีการในการจดัการหรือ
การใชร้ะบบ CCTV ของเรา ทั้งน้ี เราอาจท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบายฉบบัน้ีไดทุ้กเม่ือและจะแจง้ถึงการแกไ้ข
ดงักล่าวให้ท่านไดท้ราบเท่าท่ีจะด าเนินการได ้    

9. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างท่ีเราเก็บรวบรวม 

เราจะท าการเก็บภาพเคล่ือนไหวหรือภาพน่ิงซ่ึงสามารถท่ีจะสามารถจดจ าไดว่้าเป็นท่าน เสียงของท่าน รวมถึง
ทรัพยสิ์นของท่าน อาทิ ยานพาหนะ เม่ือเขา้ไปในพ้ืนท่ีท่ีไดท้  าการตรวจสอบภายในสถานท่ี อาคาร และพ้ืนท่ีใดๆ 
ของเรา ผา่นระบบและอุปกรณ์ CCTV (“ข้อมูลจาก CCTV”)  

10. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

10.1 เราอาจท าการรวบรวม เก็บภาพ  ใช ้เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการบนัทึกการเกบ็
บนัทึก  การปรับเปล่ียน การแกไ้ข การดดัแปลง การท าลาย  การลบ  การกูค้ืน การรวม การท าส าเนา การส่งผ่าน 
การเก็บรักษา การถอน การปรับปรุง การเพ่ิมเติม ต่อขอ้มูลจาก CCTV เก่ียวกบัท่านและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัท่าน ส าหรับ "วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบโดย CCTV" ตามรายการท่ีระบุไวด้า้นล่าง จะกระท าบน
ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ตามความยินยอมท่ีไดรั้บ หรือตามฐานอื่นใดท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย  (โดยท่ี
ผลประโยชน์เหล่านั้นจะไม่เป็นการกา้วล่วงต่อสิทธิและผลประโชน์ของบุคคลใด) ซ่ึงอาจพิจารณาได้ตามกรณี
ดงัน้ี 

• เพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย ความปลอดภยัอนามยัส่วนบุคคล และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
• เพื่อควบคุมการเขา้มาภายในอาคารและเพื่อการรักษาความปลอดภยัของอาคาร บุคลากร พนักงาน และผูม้า

ติดต่อ รวมทั้งทรัพยสิ์นและขอ้มูลของเราท่ีตั้งอยูห่รือเก็บไวใ้นสถานท่ีนั้นๆ  
• เพื่อการปกป้อง/ป้องกนัสถานท่ี อาคาร พ้ืนท่ีต่างๆ และทรัพยสิ์นของเรา จากความเสียหาย การหยุดชะงกั การ

ท าลาย และอาชญากรรมอื่นๆ  
• เพื่อช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีเกิดขึ้นในขณะท าการลงโทษทางวินยัหรือการ

พิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
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• เพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการร้องเรียน และการแจง้เบาะแส 
• เพื่อน าไปใชใ้นการพิสูจน์หรือหกัลา้งในการด าเนินคดีทางแพ่ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินกระบวน

พิจารณาคดีแรงงาน 
• เพื่อปฏิบัติตามหน้าท่ีตามกฎหมายของเรา และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานก ากับดูแล 

หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท่ีมีอ านาจบงัคบัใช้กฎหมาย ส าหรับการใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเพื่อความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  พวกเราเล็งเห็นว่า
การใชร้ะบบ CCTV เป็นมาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เราสามารถปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีเหล่านั้นได ้

• เพื่อการใชสิ้ทธิของเราหรือปกป้องผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท าเช่นนั้น 
เพื่อระงบัยบัย ั้ง ป้องกนัและตรวจจบัการประพฤติมิชอบ อาชญากรรมหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ติดตามเหตุการณ์ 
เพื่อป้องกนัและรายงานการประพฤติมิชอบหรืออาชญากรรมในร้านคา้ของเราและเพื่อปกป้องความปลอดภยั
และความมัน่คงของธุรกิจของเรา พวกเราจะพยายามอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลท่ีสาม และสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเสรีภาพของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปกป้องขอ้มูลบนระบบ CCTV ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน ตามแต่กรณี เราจะพยายามระบุถึงขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้
เกิดความสมดุลท่ีเหมาะตามแตส่มควร 

10.2 เราจะติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ท่ีจุดส าคญัภายในสถานท่ี อาคารและพ้ืนท่ีต่างๆ ของเรา ยกเวน้บางพ้ืนท่ี เช่น ห้อง
เปล่ียนเส้ือผา้ ห้องสุขา และห้องอาบน ้า   

10.3 ระบบ CCTV ของเราเปิดใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง โดยจะมีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของเราท าการเฝ้าดูผา่น
อุปกรณ์ ยกเวน้ในกรณีท่ีอุปกรณ์/ระบบเกิดความขดัขอ้ง และ/หรือตอ้งท าการซ่อมบ ารุง  

10.4 เราจะจดัวางป้ายตามความเหมาะสมในสถานท่ีท่ีมีการใชง้านระบบ CCTV 

11. บุคคลใดท่ีอาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

11.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านในระบบ CCTV ไวเ้ป็นความลบั และจะท าการเปิดเผยหรือถ่ายโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเฉพาะเพียงบริษทัลูก บริษทัในเครือของเรา บุคคลภายนอกอื่นๆ ท่ีจะถูกคดัเลือกอย่าง
ระมดัระวงัในเวลาน้ีหรือในอนาคต ผูไ้ดรั้บอนุญาต พนัธมิตรกิจการร่วมคา้ และ/หรือผูใ้ห้บริการ (ซ่ึงอาจตั้งอยูใ่น
ต่างประเทศ) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบโดย CCTV ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายน้ี  

11.2 บุคคลภายนอกซ่ึงเราอาจเปิดเผยขอ้มูลจากระบบ CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน ซ่ึงรวมถึง
การเปิดเผยต่อบริษทัในเครือของเรา (เป็นส่วนหน่ึงของประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและประโยชน์
ของบริษทัในเครือของเรา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV) หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ
องค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแล (เพื่อปฏิบติัตามหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือแก่องค์กร
บงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองการสอบสวนและด าเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา) และผูใ้ห้บริการบุคคลท่ีสาม (ตาม
ขั้นตอนท่ีจ าเป็นของเราเพ่ือให้แน่ใจว่า เราจะให้การคุ้มครองต่อสุขภาพและความปลอดภยัส่วนบุคคล และ
ทรัพยสิ์นของท่าน) อย่างไรก็ตามการเขา้ถึงขอ้มูลระบบ CCTV นั้น อาจเป็นการเขา้ถึงหรือเปิดเผยไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น
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เพ่ือจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงอยู่ภายใตห้น่ึงในวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 3.2 น้ี หรือเพื่อตอบสนองการ
ร้องขอของบุคคลตามกฎหมายภายใตข้อ้ 2.1  

12. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV  (ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนท่ีจ าเป็น
ส าหรับสุขภาพ ความปลอดภยัส่วนบุคคลและทรัพยสิ์นของท่าน) ไปยงัผูใ้ห้บริการบุคคลท่ีสามท่ีอยูน่อกประเทศ
ไทย และการเปิดเผยหรือถ่ายโอนดงักล่าวจะกระท าต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่าน หรือมีพ้ืนฐานตามกฎหมาย
อื่นท่ีบงัคบัให้กระท าตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว ้(เช่นเพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสัญญาระหว่างเรากบับุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของท่าน) โดยท่ีประเทศปลายทางดงักล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
คลา้ยคลึงกบัประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะท าให้มัน่ใจไดว่้าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดก้ระท าตาม
กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ก่อนจะด าเนินการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

13. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

13.1 เราจะจดัให้มีระบบเทคนิค และการบริหารจดัการมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัขอ้มูลจาก
ระบบ CCTV และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านจากการถูกท าลาย การสูญหาย การเขา้ถึง การใชง้าน การ
เปล่ียนแปลง หรือการเปิดเผย โดยไม่ไดต้ั้งใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต    

13.2 เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภยัของเราเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น หรือเม่ือมีการ
พฒันาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายขั้นต ่า ตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง   

14. ระยะเวลาในการท่ีเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราไดม้าจากระบบ CCTV ไวใ้นระบบของเราตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV หากเราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในการ
จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV อีกต่อไป เราจะท าการลบขอ้มูลเหล่านั้นออกจากระบบและ
การบนัทึกของเรา อยา่งไรก็ตามเราอาจท าการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV เป็นระยะเวลานาน
ขึ้น ตวัอยา่งเช่น ท าการเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดของการด าเนินการตามกฎหมาย หรือมีกฎหมายท่ีก าหนดระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลท่ียาวนานกว่า หรือมีข้อมูลระบบ CCTV บางอย่างซ่ึงต้องท าการเก็บรักษาไว้ส าหรับการ
ด าเนินการต่อเหตุการณ์บางเร่ือง หรือเพื่อตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องจากบุคคลหน่ึงบุคคลใดในการใช้สิทธิตาม
กฎหมาย 

15. ท่านมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง  และ /หรือ
ขอรับส าเนา  โอนยา้ย  แกไ้ข  ลบ  ท าลาย  หรือท าให้ขอ้มูลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่ระบุตวัตนในขอ้มูลส่วนบุคคล    
บางประเภทของท่านท่ีเรามี  ระงบัและ/หรือคดัคา้นกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดของเรากระท าภายใตค้วามยินยอมของท่าน  ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได ้ 

แต่อาจเป็นสาเหตุให้เราไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านไดอ้ย่างเตม็ท่ี  ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่า
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เราไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากท่านไดอ้ยา่งไร  อีกทั้งยงัอาจยื่นเร่ืองร้องเรียนไป
ยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 

16. รายละเอียดการติดต่อเรา 

หากท่านมีขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสัยประการใด หรือมีความประสงคท่ี์จะสิทธิของท่านเก่ียวกบัขอ้มูลระบบ CCTV 
โปรดติดต่อเราหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา ท่ี 

         1.)บริษทัเซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จ ากดั (ส านกังานใหญ่)  
•  919/111, 919/11 อาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 54, 55 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
      กรุงเทพฯ 10500  
• (chsukanya@central.co.th/ 02-0266151 ext.1112) 

        2.)เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
• เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
• ฝ่ายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล เซ็นทรัล กรุ๊ป  

เลขท่ี 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
• อีเมล dpo@central.co.th  

 

 

 

 

 

 

 


