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ธนาคารแห่งประเทศจนี (ไทย) จ ากดั มหาชน 

นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ประกาศใชโ้ดยธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (ไทย) จ ากดั มหาชน (ต่อไปน้ีเรียกว่า "ธนาคาร" "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา") เพื่อก าหนดนโยบายและ
หลกัการปฏิบติัในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
ภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ธนาคารค านึงถึงความเป็นส่วนตวัและการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัดในการรักษาความลบัและ
ความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีไดนิ้ยามไวด้า้นล่าง) ซ่ึงธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีไดนิ้ยามไวด้า้นล่าง) อนัเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
เพ่ือเฝ้าดูแลภายในและรอบสถานท่ี อาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และ/หรือพ้ืนท่ีจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ
ของธนาคาร 

เพ่ือวตัถุประสงคข์องนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" ประกอบดว้ยประเภทบุคคลธรรมดาต่าง 
ๆ ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ บุคคลท่ีจะมาเป็นลุกคา้ ลูกคา้บุคคลธรรมดา หรือเจา้หนา้ท่ีของลูกคา้นิติบุคคล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียง ตวัแทน กรรมการ ผูมี้อ  านาจลงนาม และ/หรือผูถื้อหุ้น บุคคลท่ีไม่ใช่ลูกคา้ธนาคาร เช่น คู่สัญญา ผูค้  ้ าประกนั และ/
หรือพยาน และพนกังาน กรรมการ ผูรั้บจา้ง คนงาน ผูม้าเยือน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีมีการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดภายในอาคารและสถานท่ีของเรา (ต่อไปน้ีรวมกนัเรียกวา่ "ท่าน" หรือ "ของท่าน") 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีธนาคาร (และ/หรือผูมี้อ  านาจลงนามหรือนิติบุคคลอ่ืนใด 
กระท าการในนามของธนาคาร) เก็บรวบรวมจากช่องทางการส่ือสารทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ("ช่องทางการส่ือสาร") 

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับน้ีโดยละเอียดเพ่ือให้เขา้ใจมุมมองและการปฏิบติัของธนาคารท่ีเก่ียวกบัการ
ด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอุ้ปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

นโยบายความเป็นส่วนตวัไดมี้การปรับปรุงล่าสุด วนัท่ี 26 เมษายน 2564 เพื่อให้นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีสะทอ้น
การด าเนินธุรกิจและ/หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายใด ๆ ทั้ งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือ
เปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีในเวลาใด ๆ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของธนาคาร
แต่เพียงผูเ้ดียว ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนัส าคญั ธนาคารจะใชค้วามพยายามตามความเหมาะสมเพ่ือท่ีจะแจง้ให้ท่าน
ทราบ (เช่น โดยการประกาศการเปล่ียนแปลงบนหนา้เวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/หรือส่งอีเมลน์โยบายความเป็นส่วนตวัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงใหแ้ก่ท่าน) หากการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่านภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ธนาคารจะแจง้ใหท่้านทราบและด าเนินการขอความยนิยอมจากท่านอีกคร้ังนึง 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม 

เพ่ือวตัถุประสงคข์องนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัตนหรืออาจ
ระบุตวัตนของท่านหรือเก่ียวขอ้งกบัท่าน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ได ้
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ธนาคารเก็บรวบรวมภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว รูปภาพ เสียง และภาพถ่ายของท่านซ่ึงอาจรวมถึงคนรู้จกั และ/หรือส่ิงของ
ของท่าน (เช่น ทรัพยสิ์น ยานพาหนะ และ/หรือแหล่งขอ้มูลท่ีระบุแหล่งท่ีมาซ่ึงสังเกตไดจ้ากภาพจากกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด) (ต่อไปน้ีเรียกรวมกนัวา่ "ข้อมูลกล้องโทรทศัน์วงจรปิด") เม่ือท่านเขา้มาในบริเวณท่ีมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

2. วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือด าเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การบนัทึก การถือครอง การแกไ้ข 
การปรับเปล่ียน การเปล่ียนแปลง การท าลาย การกูคื้น การรวม การท าส าเนา การส่ง การเก็บรักษา การแยก การปรับเปล่ียน 
หรือการเพ่ิม อันเก่ียวขอ้งกับข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของท่าน เพ่ือ 
"วตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัด้วยกล้องโทรทศัน์วงจรปิด" ธนาคารจะไม่ด าเนินการ (เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย) 
ขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของท่านโดยปราศจากความยนิยอมจากท่าน เวน้เสียแต่ธนาคารสามารถอา้งอิง
ฐานกฎหมายอ่ืน ๆ มารองรับ ทั้งน้ี วตัถุประสงคแ์ละฐานกฎหมายดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 ประโยชน์ต่อชีวิต: กรณีเร่ืองจ าเป็นในการป้องกนั ปกป้อง และ/หรือยบัย ั้งอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ
ของบุคคล ยกตวัอยา่งเช่น เพ่ือคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงส่ิงของของท่าน 

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: กรณีเป็นประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของธนาคาร (1) ในการคุม้ครอง
สุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงส่ิงของของท่าน อาคาร สถานท่ี และทรัพยสิ์นของธนาคารจากความเสียหาย 
หรือ ความขดัขอ้ง ไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ (2) เพ่ือช่วยเหลือในกระบวนการระงบัขอ้พิพาท (3) เพ่ือช่วยเหลือใน
การสอบสวนหรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส (4) เพ่ือช่วยเหลือในการเร่ิมหรือต่อสูค้ดีทางแพง่ใด 
ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ข้อพิพาทแรงงาน และ (5) เพื่อการกระท าการอ่ืนใดเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

ในกรณีท่ีธนาคารอาศัยหลกัประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนั้ น ธนาคารจะค านึงถึงความสมดุลระหว่าง
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของธนาคาร หรือของบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งตาม (แลว้แต่กรณี)กบัสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ 

 การปฏิบัติตามตามกฎหมาย: การปฏิบติัตามหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ธนาคารจะติดตั้ งอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไวใ้นบริเวณท่ีก าหนด ท่านสามารถทราบได้ว่าบริเวณดังกล่าวมี
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ดว้ยการสังเกตป้ายท่ีระบุวา่กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดก าลงัท างานอยู ่ทั้งน้ี อุปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดจะท างาน 24 ชัว่โมง ต่อวนั และ 365 วนัต่อปี 
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3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไวเ้ป็นความลบัและจะไม่เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงั
บุคคลอ่ืน อยา่งไรก็ตามธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดหรือขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของ
ท่านเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวั
ฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง บุคคลดงัต่อไปน้ี 

3.1 ผู้ให้บริการ: ธนาคารอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดหรือขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านตามท่ีทางธนาคารเห็นวา่จ าเป็นเพ่ือการดูแลสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงส่ิงของของท่าน 

3.2 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอืน่ ๆ: ธนาคารจะเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดหรือขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพง่และ/หรืออาญา 

4. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไวเ้ป็นระยะเวลา 30 วนั หรือตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีและธนาคารจะลบขอ้มูลของท่านออกจากระบบและบนัทึกของธนาคาร ในกรณีท่ีมีการ
ด าเนินการทางศาลหรือทางวินยั ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอาจถูกเก็บไวจ้นกวา่จะส้ินสุดการ
ด าเนินการดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการยื่นอุทธรณ์ดว้ย หลงัจากนั้นขอ้มูลดงักล่าวจะไดรั้บการลบท้ิง
หรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

5. สิทธิทางกฎหมายของท่านในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ีเป็นสิทธิทางกฎหมายท่ีท่านอาจขอใชสิ้ทธิภายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดและกระบวนการ
จดัการสิทธิของธนาคาร ทั้งน้ี สิทธิต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี  

 สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิเขา้ถึงหรือขอส าเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปิดเผยแหล่งท่ีไดรั้บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงไดรั้บมาโดยมิไดข้อความยนิยอมจากท่าน 

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่สมบูรณ์ ท่านอาจ
ขอใหมี้การแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจขอลบขอ้มูล ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตวั
บุคคลได ้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 

 สิทธิในการจ ากัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจร้องขอให้มีการจ ากดัการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน 

 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านอาจคดัคา้นการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 
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 สิทธิในการถอนความยินยอม: ในกรณีท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลแก่
ธนาคารไว ้ท่านมีสิทธิถอนความยนิยอมไดทุ้กเม่ือ 

 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได ้ท่านมีสิทธิร้องขอให้ธนาคารให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านในรูปแบบโครงสร้างทัว่ไปและรูปแบบท่ีอ่านไดโ้ดยเคร่ือง และส่งขอ้มูลดงักล่าวไปยงัอีกองคก์ร
หน่ึง และ 

 สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหากท่านเช่ือวา่การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. รายละเอยีดในการตดิต่อเรา 

หากท่านประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือหากท่านมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
โปรดติดต่อเรา หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง  

ธนาคารแห่งประเทศจนี (ไทย) จ ากดั มหาชน  

 ท่ีอยู:่ 179/4 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 รายละเอียดติดต่อ 

o เบอร์โทรศพัท:์ 02 679 5566 (วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุราชการ เวลา 8.30-17.30 น.) 

o ท่ีอยูอี่เมล:์ callcenter.th@bankofchina.com 

เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 ท่ีอยู:่ 179/4 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 ท่ีอยูอี่เมล:์ dpo.th@bankofchina.co.th 

 


