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นโยบายความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิ ดศูนย์ศึกษาดนตรีสาหรับบุคคลทัวไป
่
วิ ทยาลัยดุริยางคศิ ลป์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล (สยามพารากอน)
(CCTV Privacy Notice)
---------------------------------------------------------------------------------นโยบายความเป็ น ส่ว นตัว เกี่ย วกับ การใช้ก ล้อ งวงจรปิ ด ศู น ย์ศึก ษาดนตรีส าหรับ บุ ค คลทัว่ ไป
วิทยาลัยดุริยางคศิล ป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสยามพารากอน (CCTV Privacy Notice) ซึ่งต่อ ไปใน
ประกาศนี้ เรียกว่า “ศูนย์ศกึ ษาดนตรีฯ” หรือ “เรา” อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดลซึง่ ถือเป็ นผูค้ ุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Controller) โดยมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยหน้าทีห่ นึ่งของผูค้ วบคุมข้อมูลคือต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงแนวทางทีม่ หาวิทยาลัย มหิดล
ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรทีท่ างมหาวิทยาลัย มหิดลจัดเก็บ ใช้
พืน้ ฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทาไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากทีใ่ ด และมีการแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ใคร
ทัง้ นี้ ศูนย์ศกึ ษาดนตรีฯ ดาเนินการใช้กล้องวงจรปิ ด (CCTV) สาหรับการเฝ้ าระวังสังเกตการณ์ใน
พืน้ ทีท่ างเดินโดยรอบศูนย์ศกึ ษาดนตรีฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พืน้ ที”่ ) เพื่อการปกป้ องชีวติ สุขภาพ และ
ทรัพย์สนิ โดยเราทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา ลูกค้า ลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา ผูม้ า
ติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ทีเ่ ข้ามายังพืน้ ที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์
กล้องวงจรปิ ดดังกล่าว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร
และจะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง www.mcgp-mahidol.com/paragon หรือ QR Code ผ่านทาง
ป้ ายแจ้งเตือนเพื่อเข้าถึงนโยบายนี้ อย่างไรก็ดี เราขอแนะนาให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบาย
ฉบับใหม่อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนทีท่ ่านจะเข้ามาในพืน้ ทีข่ องเรา
ในการเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทัง้ นี้ โปรดระงับการ
เข้าพืน้ ที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หรือโต้แย้งผ่านกระบวนการใช้สทิ ธิของเจ้าของ
ข้อมูล หากท่านยังคงเข้ามาในพืน้ ทีต่ ่อไปภายหลังจากทีป่ ระกาศนี้มกี ารแก้ไขและนาขึน้ ประกาศในช่องทาง
ข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รบั ทราบการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแล้ว
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยภาพรวมศูนย์ศึก ษาดนตรีฯ ใช้ข้อ มูล ส่ว นบุค คลในการบริหารจัดการข้อ มูล ส่ว นบุค คลของ
บุคลากร นักศึกษา ลูกค้า ลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา ผูม้ าติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ ตามตารางทีร่ ะบุต่อไปนี้ รวมถึง
ฐานกฎหมายทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.

2.

3.

4.

5.

วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
เพือ่ การปกป้ องสุขภาพและความ ข้อมูลส่วนบุคคล
ปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวม • ภาพนิ่ง
ไปถึงทรัพย์สนิ ของท่าน
• ภาพเคลือ
่ นไหว
เพือ่ การปกป้ องอาคาร สิง่ อานวย • ภาพทรัพย์สนิ ของ
ท่าน เช่น พาหนะ
ความสะดวกและทรัพย์สนิ ของ
ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ า
เราจากความเสียหาย การ
กับเจ้าของข้อมูล
ขัดขวาง การทาลายซึง่ ทรัพย์สนิ
ส่วนบุคคล เป็ นต้น
หรืออาชญากรรมอื่น
• เสียง
เพือ่ สนับสนุนหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในการบังคับใช้
กฎหมายเพือ่ การยับยัง้ ป้ องกัน
สืบค้น และ ดาเนินคดีทาง
กฎหมาย
เพือ่ การให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการระงับข้อพิพาทซึง่
เกิดขึน้ ในระหว่างทีม่ กี ระบวนการ
ทางวินัยหรือกระบวนการร้อง
ทุกข์
เพือ่ การให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการสอบสวน หรือ
กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่อง
ร้องเรียนกระบวนการทางวินยั
หรือกระบวนการร้องทุกข์

ฐานกฎหมายที่ใช้
ฐานความจาเป็ นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล

ฐานหน้ าที่ตามกฎหมาย
เพือ่ ใช้เป็ นหลักฐานในการ
ดาเนินการทางกฎหมายใด ๆ ซึง่
รวมถึงการดาเนินการทีจ่ าเป็ นใน
กระบวนการทางกฎหมาย หรือการ
ปฏิบตั ติ ามคาสังของศาลหรื
่
อ
หน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีต่ าม
กฎหมาย พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24

* ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาการเก็บ ใช้ เปิ ดเผย และทาลาย เราจะไม่ทาการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในพื้นที่ท่ี
อาจล่วงละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้า หรือห้องอาบน้า
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การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยปกติ เราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ ก็บรวบรวมผ่านระบบกล้องวงจรปิ ดดังกล่าว
ข้างต้นให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก
เฉพาะกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ดาเนินการดังกล่าวเท่านัน้
หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อ มูลส่ว นบุคคล ศูนย์ศึกษาดนตรีฯ จะทาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลดังต่อไปนี้
1. เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency)
2. เป็ นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ข อบเขตและวัต ถุ ป ระสงค์ท่ี
มหาวิทยาลัยกาหนด และไม่นาไปใช้หรือเปิ ดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ (Purpose Limitation)
3. เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกีย่ วข้อง และเท่าทีจ่ าเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization)
4. เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ ูกต้องและดาเนินการให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
ในกรณีทจ่ี าเป็ น (Accuracy)
5. เป็ น การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลตามระยะเวลาเท่ า ที่จ าเป็ น ( Storage
Limitation)
6. เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ มี าตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของ
ข้อมูลทีเ่ หมาะสม (Integrity and Confidentiality)
สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
ช่องทางและการอานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดงั ต่อไปนี้
1. สิท ธิข อเข้า ถึง และขอรับ ส าเนาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่เ กี่ย วกับ ตนซึ่ ง อยู่ ใ นความคุ้ ม ครองของ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ นไม่ได้รบั ความยินยอม
(Right of Access) ของท่านทีเ่ ราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีทเ่ี รามีสทิ ธิปฏิเสธคาขอของท่านตาม
กฎหมายหรือคาสังศาล
่
หรือกรณีทค่ี าขอของท่านจะมีผลกระทบทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2. สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification)
3. สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน (Right to Object) เว้น
แต่ กรณีทเ่ี รามีเหตุในการปฏิเสธคาขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้
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เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายยิง่
กว่า หรือเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องทาง
กฎหมาย หรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)
4. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินการลบหรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่
สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure)
5. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
ตัวอย่างการใช้สทิ ธิเช่น ดังต่อไปนี้
ก. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทาการตรวจสอบตามคาร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั
ข. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ค. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ ทเ่ี ราได้แจ้ง
ไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนัน้ ต่อไปเพื่อประกอบการใช้สทิ ธิ
ตามกฎหมายของท่าน
ง. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาทีเ่ รากาลังพิสูจน์ ให้ท่านเห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจาเป็ นในการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการทีท่ ่านได้ใช้
สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทัง้ นี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และเราอาจปฏิเสธการใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผูม้ อี านาจกระทาแทนได้หากไม่ขดั ต่อกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดทีเ่ กี่ยวกับท่านไว้เป็ นความลับ และจะไม่ทาการเปิ ดเผย เว้น
แต่ กรณีทเ่ี รามีความจาเป็ นเพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเฝ้ าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุใน
นโยบายฉบับนี้ เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิตบิ ุคคล ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนด เพือ่ ช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย
หรือเพือ่ การดาเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดาเนินคดีความต่าง ๆ
2. ผูใ้ ห้บริการซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก เพื่อความจาเป็ นในการสร้างความมันใจในเรื
่
่องการป้ องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ของท่านหรือบุคคลอื่น
3. นักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั อนุญาตในการใช้สทิ ธิตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
ระยะเวลาการเก็บรักษา
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเฝ้ าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิ ดตามที่นโยบายนี้
กาหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิ ดทีเ่ กี่ยวข้องกับท่าน เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน
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นับจากวันที่มกี ารบันทึก หรือหลังจากครบกาหนดอายุความในการดาเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้ นี้ เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวเราจะทาการ ลบ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ ในเชิง
เทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกาหนดผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าถึง เพือ่ ป้ องกันมิให้ขอ้ มูลสูญหาย หรือมีการ
เข้าถึง ลบ ทาลาย ใช้ เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รบั อนุญาต ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา
นอกจากนี้ เราได้กาหนดให้มนี โยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ โดยประกาศให้ทราบกันโดย
ทัวทั
่ ง้ องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความมันคงปลอดภั
่
ยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธารงไว้ซ่งึ ความเป็ นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ
สภาพพร้อ มใช้งาน (Availability) ของข้อ มูล ส่ว นบุค คล โดยเราได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่ าว
รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามทีเ่ หมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้กาหนดให้เจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะผูท้ ม่ี อี านาจหน้าทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านัน้ ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดย
เราจะดาเนินการให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับกล้องวงจรปิ ด
เราสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับกล้องวงจร
ปิ ดได้ตลอดเวลาตามทีเ่ ห็นสมควร โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ทัง้ นี้ เราจะแจ้งการ
เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ ซึง่ ท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
การติ ดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกีย่ วกับนโยบายฉบับนี้ หรือขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ท่ี
ผู้รบั ผิดชอบ
• หน่ วยงาน: ศูนย์ศึกษาดนตรีสาหรับบุคคลทัวไป
่ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาสยามพารากอน
• สถานที่ติดต่อ: 991 ศูนย์ก ารค้าสยามพารากอน ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-1294542-5
Website: www.mcgp-mahidol.com/paragon
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลและการติ ดต่อประสานงาน
สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้บนหน้า Website Error! Hyperlink reference not valid.
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกีย่ วกับข้อมูลความเป็ นส่วนตัวและประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
ในกรณีทต่ี อ้ งการความช่วยเหลือเพิม่ เติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Officer : DPO) หรือประสานงานผ่านทาง E-mail:
privacy@mahidol.ac.th

--------------------------------------------------------------------------------------------
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