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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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9.

• นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิ ด (“CCTV”)
ที่ บริ ษทั เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จากัด (สานักงานใหญ่) และบริ ษทั ในเครื อ (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า "บริษัท" "เรา"
หรื อ "ของเรา") ได้ใช้อุปกรณ์ CCTV พร้อมกับระบบต่างๆ สาหรับการตรวจสอบภายในพื้นที่ใดเป็ นการเฉพาะ
รวมถึงพื้นที่รอบๆ บริ เวณของสถานที่ อาคาร และพื้นที่ใดๆ เพือ่ การป้องกันชีวิต อนามัย และทรัพย์สิน โดยมี
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง กรรมการบริ ษทั คูค่ า้ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูม้ าติดต่อ หรื อบุคคลใดก็ตาม (ซึ่งจะรวมเรี ยกว่า
“ท่าน” หรื อ “ของท่าน) ที่ได้เข้าไปอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ที่ทาการตรวจสอบภายในอาคารและพื้นที่ใดๆ ดังกล่าว
นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และการส่งหรื อโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่าน และระบุถึงวิธีการในการจัดการหรื อ
การใช้ระบบ CCTV ของเรา ทั้งนี้ เราอาจทาการแก้ไขเพิม่ เติมนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อและจะแจ้งถึงการแก้ไข
ดังกล่าวให้ท่านได้ทราบเท่าที่จะดาเนินการได้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลประเภทใดบ้ างที่เราเก็บรวบรวม
เราจะทาการเก็บภาพเคลื่อนไหวหรื อภาพนิ่งซึ่ งสามารถที่จะสามารถจดจาได้ว่าเป็ นท่าน เสี ยงของท่าน รวมถึง
ทรัพย์สินของท่าน อาทิ ยานพาหนะ เมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ได้ทาการตรวจสอบภายในสถานที่ อาคาร และพื้นที่ใดๆ
ของเรา ผ่านระบบและอุปกรณ์ CCTV (“ข้ อมูลจาก CCTV”)

10.

เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

10.1

เราอาจทาการรวบรวม เก็บภาพ ใช้ เปิ ดเผย โอน และดาเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบันทึกการเก็บ
บันทึก การปรับเปลี่ยน การแก้ไข การดัดแปลง การทาลาย การลบ การกูค้ ืน การรวม การทาสาเนา การส่ งผ่าน
การเก็บรักษา การถอน การปรับปรุ ง การเพิ่มเติม ต่อข้อมูลจาก CCTV เกี่ยวกับท่านและข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท่าน สาหรับ "วัตถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV" ตามรายการที่ระบุไว้ดา้ นล่าง จะกระทาบน
ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามความยินยอมที่ได้รับ หรื อตามฐานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ บ ัง คับ ใช้ ใ นประเทศไทย (โดยที่
ผลประโยชน์เหล่านั้นจะไม่เป็ นการก้าวล่วงต่อสิ ทธิ และผลประโชน์ของบุคคลใด) ซึ่ งอาจพิจารณาได้ตามกรณี
ดังนี้
• เพื่อปกป้องชีวิต ร่ างกาย ความปลอดภัยอนามัยส่วนบุคคล และ/หรื อทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
• เพื่อควบคุมการเข้า มาภายในอาคารและเพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคาร บุคลากร พนักงาน และผูม้ า
ติดต่อ รวมทั้งทรัพย์สินและข้อมูลของเราที่ต้งั อยูห่ รื อเก็บไว้ในสถานที่น้ นั ๆ
• เพื่อการปกป้อง/ป้องกันสถานที่ อาคาร พื้นที่ต่างๆ และทรัพย์สินของเรา จากความเสี ยหาย การหยุดชะงัก การ
ทาลาย และอาชญากรรมอื่นๆ
• เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่เกิดขึ้นในขณะทาการลงโทษทางวินยั หรื อการ
พิจารณาเรื่ องร้องทุกข์
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10.4

• เพื่อช่วยเหลือในการสื บสวนสอบสวนหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรี ยน และการแจ้งเบาะแส
• เพื่อนาไปใช้ในการพิสูจน์หรื อหักล้างในการดาเนินคดีทางแพ่ง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีแรงงาน
• เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหน้าที่ ต ามกฎหมายของเรา และ/หรื อ การให้ ค วามร่ วมมื อ กับ ศาล หน่ วยงานกากับ ดู แ ล
หน่ วยงานของรัฐ และหน่ วยงานที่มีอานาจบังคับใช้กฎหมาย สาหรับการใช้อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พวกเราเล็งเห็นว่า
การใช้ระบบ CCTV เป็ นมาตรการที่จาเป็ นเพื่อให้เราสามารถปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่เหล่านั้นได้
• เพื่อการใช้สิทธิ ของเราหรื อปกป้องผลประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในกรณี ที่จาเป็ นต้องทาเช่น นั้น
เพื่อระงับยับยั้ง ป้องกันและตรวจจับการประพฤติมิชอบ อาชญากรรมหรื อการฝ่ าฝื นกฎหมาย ติดตามเหตุการณ์
เพื่อป้องกันและรายงานการประพฤติมิชอบหรื ออาชญากรรมในร้านค้าของเราและเพื่อปกป้องความปลอดภัย
และความมัน่ คงของธุ รกิจของเรา พวกเราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ โดย
ชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลที่สาม และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและเสรี ภาพของท่านที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกป้องข้อมูลบนระบบ CCTV ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ตามแต่กรณี เราจะพยายามระบุถึงขั้นตอนที่จาเป็ นเพื่อให้
เกิดความสมดุลที่เหมาะตามแต่สมควร
เราจะติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ที่จุดสาคัญภายในสถานที่ อาคารและพื้นที่ต่างๆ ของเรา ยกเว้นบางพื้นที่ เช่น ห้อง
เปลี่ยนเสื้ อผ้า ห้องสุ ขา และห้องอาบน้ า
ระบบ CCTV ของเราเปิ ดใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราทาการเฝ้าดูผา่ น
อุปกรณ์ ยกเว้นในกรณี ที่อุปกรณ์/ระบบเกิดความขัดข้อง และ/หรื อต้องทาการซ่อมบารุ ง
เราจะจัดวางป้ายตามความเหมาะสมในสถานที่ที่มีการใช้งานระบบ CCTV

11.

บุคคลใดที่อาจได้ รับการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

11.1

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในระบบ CCTV ไว้เป็ นความลับ และจะทาการเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอน
ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะเพียงบริ ษทั ลูก บริ ษทั ในเครื อของเรา บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่จะถูกคัดเลือกอย่าง
ระมัดระวังในเวลานี้หรื อในอนาคต ผูไ้ ด้รับอนุญาต พันธมิตรกิจการร่ วมค้า และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การ (ซึ่งอาจตั้งอยูใ่ น
ต่างประเทศ) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
บุคคลภายนอกซึ่งเราอาจเปิ ดเผยข้อมูลจากระบบ CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งรวมถึง
การเปิ ดเผยต่อบริ ษทั ในเครื อของเรา (เป็ นส่ วนหนึ่งของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและประโยชน์
ของบริ ษทั ในเครื อของเรา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV) หน่ วยงานภาครัฐ และ/หรื อ
องค์กรที่ทาหน้าที่ กากับดู แล (เพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อเพื่อสนับสนุ นหรื อช่ วยเหลื อ แก่องค์กร
บังคับใช้กฎหมายในเรื่ องการสอบสวนและดาเนินคดีทางแพ่งหรื อทางอาญา) และผูใ้ ห้บริ การบุคคลที่สาม (ตาม
ขั้นตอนที่ จาเป็ นของเราเพื่อให้แน่ ใจว่า เราจะให้ การคุ้มครองต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยส่ วนบุคคล และ
ทรัพย์สินของท่าน) อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลระบบ CCTV นั้น อาจเป็ นการเข้าถึงหรื อเปิ ดเผยได้เท่าที่จาเป็ น

10.2
10.3

11.2
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เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ งอยู่ภายใต้หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 นี้ หรื อเพื่อตอบสนองการ
ร้องขอของบุคคลตามกฎหมายภายใต้ขอ้ 2.1
12.

การส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ
เราอาจเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV (ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของขั้นตอนที่จาเป็ น
สาหรับสุ ขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของท่าน) ไปยังผูใ้ ห้บริ การบุคคลที่สามที่อยูน่ อกประเทศ
ไทย และการเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนดังกล่าวจะกระทาต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรื อมีพ้นื ฐานตามกฎหมาย
อื่นที่บงั คับให้กระทาตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ (เช่นเพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสัญญาระหว่างเรากับบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของท่าน) โดยที่ประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมีหรื อไม่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
คล้ายคลึงกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะทาให้มนั่ ใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้กระทาตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก่อนจะดาเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

13.

มาตรการรักษาความปลอดภัย

13.1

เราจะจัดให้มีระบบเทคนิค และการบริ หารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลจาก
ระบบ CCTV และข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการถูกทาลาย การสู ญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การ
เปลี่ยนแปลง หรื อการเปิ ดเผย โดยไม่ได้ต้งั ใจ โดยผิดกฎหมาย หรื อโดยไม่ได้รับอนุญาต
เราจะทบทวนและปรับปรุ งมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเป็ นครั้งคราวตามความจาเป็ น หรื อเมื่อมีการ
พัฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ามาตรการรั กษาความปลอดภัย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม
สอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมายขั้นต่า ตามที่กาหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

13.2

14.

ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่เราได้มาจากระบบ CCTV ไว้ในระบบของเราตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ น
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV หากเราไม่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายที่ใช้บงั คับในการ
จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV อีกต่อไป เราจะทาการลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบและ
การบันทึกของเรา อย่างไรก็ตามเราอาจทาการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV เป็ นระยะเวลานาน
ขึ้น ตัวอย่างเช่น ทาการเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุ ดของการดาเนินการตามกฎหมาย หรื อมีกฎหมายที่กาหนดระยะเวลา
ในการเก็บ ข้อ มู ล ที่ ย าวนานกว่ า หรื อ มี ข้อ มู ล ระบบ CCTV บางอย่างซึ่ ง ต้อ งท าการเก็บ รั กษาไว้สาหรั บ การ
ดาเนินการต่อเหตุการณ์บางเรื่ อง หรื อเพื่อตอบสนองต่อข้อเรี ยกร้องจากบุคคลหนึ่ งบุคคลใดในการใช้สิทธิ ตาม
กฎหมาย

15.

ท่ านมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิ ในการขอเข้าถึง และ/หรื อ
ขอรับสาเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่ระบุตวั ตนในข้อมูลส่ วนบุคคล
บางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรื อคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน
ในกรณี ที่การดาเนินการใดของเรากระทาภายใต้ความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้
แต่อาจเป็ นสาเหตุให้เราไม่สามารถให้บริ การของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิ ร้องขอให้เราเปิ ดเผยว่า
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เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร อีกทั้งยังอาจยื่นเรื่ องร้องเรี ยนไป
ยังหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายที่บงั คับใช้
16.

รายละเอียดการติดต่ อเรา
หากท่านมีขอ้ ซักถามหรื อข้อสงสัยประการใด หรื อมีความประสงค์ที่จะสิ ทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลระบบ CCTV
โปรดติดต่อเราหรื อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่
1.)บริ ษทั เซ็นทรัล กรุ๊ ป ออนไลน์ จากัด (สานักงานใหญ่)
• 919/111, 919/11 อาคารจิวเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 54, 55 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
• (chsukanya@central.co.th/ 02-0266151 ext.1112)
2.)เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ฝ่ ายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ ป
เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
• อีเมล dpo@central.co.th
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