เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี การใช้กล้องวงจรปิ ด (CCTV)
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จากัด
1. เกี่ยวกับเรา
บริ ษทั โรงพยาบาลกรุงเทพขอนก่อน จากัด ทีอ่ ยู่ เลขที่ 888 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000 เว็บไซต์ Info@bangkokhospitalkhonkaen.com
บริษทั ฯ เป็ นสถำนพยำบำลทีใ่ ห้บริกำรตรวจ รักษำโรค และบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึง่ มีฐำนะเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทั ฯ จึงแจ้งเอกสำรฉบับนี้ให้ท่ำนทรำบถึงเหตุผลและ
วิธกี ำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงแจ้งให้ท่ำนทรำบสิทธิของท่ำนในฐำนะ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริษทั ฯ ใช้ระบบกล้องวงจรปิ ด ในกำรเก็บภำพเคลื่อนไหวของท่ำนเพื่อ:
 ป้ องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล เช่น กำรก่ออำชญำกรรม
 เพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำยของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่น เช่น เพื่อระงับเหตุอนั ตรำย
เหตุกำรณ์ทไ่ี ม่ปกติ หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
3. จุดที่ตงั ้ กล้องวงจรปิ ด
 กล้องวงจรปิ ดมีจำนวน 116 จุด
 จุดทีต่ งั ้ ของกล้องวงจรปิ ด ได้แก่ จุดโดยรอบภำยนอกอำคำร และภำยในอำคำรโรงพยำบำลกรุงเทพขอนแก่น
จำนวน 116 จุด
4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 ระบบกล้องวงจรปิ ด จะเก็บภำพเคลื่อนไหวของบุคคลทีเ่ ข้ำมำในระยะที่กล้องสำมำรถจับภำพได้ตลอด 24
ชัวโมง
่
และข้อมูลภำพเคลื่อนไหวจะถูกลบทิง้ โดยอัตโนมัตทิ ุกๆ 30 วัน
 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุอนั ตรำยและข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดได้นำไปใช้ในกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่
รัฐ ข้อมูลในกล้องวงจรปิ ด ดังกล่ำวจะนำไปใช้จนกว่ำกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนจะยุตลิ ง
 หำกข้อมูลในกล้องวงจรปิ ด ต้องนำไปใช้ในกระบวนกำรทำงศำลเพื่อพิจำรณำคดี ข้อมูลในกล้องวงจรปิ ด
ดังกล่ำวจะนำไปใช้จนกว่ำกระบวนกำรทำงศำลนัน้ จะสิน้ สุดลง
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5. มาตรการด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ จะจัดกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมำตรกำรเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคไม่น้อยกว่ำระดับที่กฎหมำย
กำหนด และด้วยระบบทีเ่ หมำะสม เพื่อป้ องกันและรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ และจัดเก็บในสถำนทีท่ ม่ี รี ะบบ
ป้ องกันกำรเข้ำถึงทีจ่ ำกัด
กรณีท่เี จ้ำหน้ ำที่หรือหน่ วยงำนใดต้ องกำรตรวจสอบภำพหรือขอข้อมูลจำกกล้องวงจรปิ ด จะต้องดำเนินกำรตำม
ขัน้ ตอน ดังนี้
 กรอกแบบฟอร์มแจ้งควำมจำนงขอข้อมูลจำกกล้องวงจรปิ ด
 ส่งแบบฟอร์มมำยัง Security supervisor เพื่อนำเสนอผูบ้ งั คับบัญชำอนุมตั ติ ำมขัน้ ตอน
 เจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัยประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิ ด รับแจ้งข้อมูลเรื่องกำรขอดูหรือขอข้อมูลจำก
กล้องวงจรปิ ดจำก Security supervisor
 ในกรณีอนุญำตให้ดขู อ้ มูลได้ ให้มี Security supervisor และเจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัยประจำห้องควบคุม
กล้องวงจรปิ ด ร่วมอยู่ในขณะทีผ่ รู้ อ้ งขอดูขอ้ มูลจำกล้องวงจรปิ ด
 ให้บนั ทึกข้อมูลของผูร้ ่วมดูขอ้ มูล และผลกำรตรวจสอบลงในแบบฟอร์มแจ้งควำมจำนงขอดูหรือขอข้อมูลจำก
กล้อ งวงจรปิ ด และส่ง ต่ อ แบบฟอร์ม ให้ก ับ หรือ ผู้จดั กำรฝ่ ำยที่ร ับ ผิด ชอบงำนรัก ษำควำมปลอดภัย เพื่อ
รับทรำบ
 กรณีท่มี กี ำรร้องขอข้อมูลจำกตำรวจ จะต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิจำกผู้อำนวยกำรบริษัทฯ โดยเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
6. การแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดกับบุคคลที่สาม
 บริษทั ฯ อำจแบ่งปั นข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดกับเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั เช่น เฉพำะกรณีทม่ี กี ำรร้องขอโดยเป็ นลำยลักษณ์
อักษร และกำรร้องขอนัน้ เป็ นไปเพื่อ กระบวนกำรสืบสวนสอบสวนของเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั หรือเพื่อกำรดำเนินคดีใน
กระบวนกำรทำงศำล
 บริษทั ฯ อำจให้ผใู้ ห้บริกำรกล้องวงจรปิ ด (CCTV Vendor) เข้ำถึงข้อมูลได้เพื่อกำรซ่อมบำรุงระบบเฉพำะใน
กรณีท่ไี ด้รบั อนุ ญำตจำกบริษทั ฯ แล้วเท่ำนัน้ และผู้ให้บริกำรจะต้องมีระบบรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วน
บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เห็นชอบแล้วเท่ำนัน้ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิ ด
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7. สิ ทธิ ของท่าน
ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสทิ ธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำม
ขอบเขตทีก่ ฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้ ดังนี้
1. สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (right to withdraw consent): ท่ำนมีสทิ ธิในกำรเพิกถอนควำม ยินยอมในกำร
ประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลทีท่ ่ำนได้ให้ควำมยินยอมกับบริษทั ฯ ได้ตลอดระยะเวลำที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
อยู่กบั บริษทั ฯ
2. สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่ำนมีสทิ ธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่ำนและขอให้
บริษทั ฯ ทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว รวมถึงขอให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยกำรได้มำซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่ำนไม่ได้
ให้ควำมยินยอมต่อบริษทั ฯ ให้แก่ท่ำนได้
3. สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง หรือ เพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ม่สมบูรณ์
4. สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษทั ฯ ทำกำรลบข้อมูลของ ท่ำนด้วย
เหตุบำงประกำรได้
5. สิทธิในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่ำนมีสทิ ธิในกำรให้บริษัทฯ ระงับ
กำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้
6. สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่ำนมีสทิ ธิในกำรโอนย้ำย ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนทีท่ ่ำนให้ไว้กบั บริษทั ฯ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรำยอื่น หรือตัวท่ำนเองด้วยเหตุบำง ประกำรได้
7. สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่ำนมีสทิ ธิในกำรคัดค้ำนกำร ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้
ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังเจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) / เจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั
ได้ เพื่อดำเนินกำร ยื่นคำร้องขอดำเนินกำรตำมสิทธิข้ำงต้น ได้ท่ี Info@bangkokhospitalkhonkaen.com โรงพยำบำล
กรุงเทพขอนแก่น โทร 043042888
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