ประกาศเกียวกับความเป็ นส่ วนตัวในการใช้ กล้ องวงจรปิ ดและสํ าหรับจุดรับรองผู้มาติดต่ อ
(CCTV & Reception Privacy Notice)
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด บริ ษทั เอ็กซอนโมบิ ล
เอ็กซ์โพลเรชัน" แอนด์ โพรดักชัน" โคราช อิงค์ และบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (ซึ" งต่อไป
ในประกาศนี+ เรี ยกว่า “บริษทั ” หรื อ “เรา”) ใช้กล้องวงจรปิ ด (CCTV) สําหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ ใน
พื+นที" ที"มีการเฝ้ าระวังดู แล ทั+งภายในอาคารและบริ เวณโดยรอบ (“พื?นที”) เพื"อการปกป้ องคุ ้มครองชี วิต
สุ ขภาพ และทรั พย์สิน ทั+งนี+ เราทํา การเก็บรวบรวมข้อ มูลส่ ว นบุ คคลของเจ้า หน้า ที" ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ลู กค้า
พนักงาน กรรมการ ผูร้ ับจ้าง ลูกจ้าง ผูร้ ับเหมา ผูม้ าติดต่อ หรื อ บุคคลใด ๆ (ซึ" งต่อไปนี+ จะเรี ยกรวมกันว่า
“ท่ าน”) ที"เข้ามายังพื+นที" โดยผ่านการใช้งานกล้องวงจรปิ ดดังกล่าว รวมถึง การเก็บ รวมรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในกรณี เข้ามาติดต่อกับเรา ณ จุดรับรองผูม้ าติดต่อของเรา
ประกาศความเป็ นส่ ว นตัว ในการใช้ ก ล้อ งวงจรปิ ดและสํา หรั บ จุ ด รั บ รองผู ้มาติ ด ต่ อ ฉบับ นี+
(“ประกาศ”) ให้ขอ้ มูลเกี" ยวกับการดําเนิ นการเก็บ รวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย ซึ" งเป็ นข้อมูลที" สามารถทํา ให้
สามารถระบุตวั ท่านได้ (“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”) รวมทั+งสิ ทธิ ต่าง ๆ ของท่าน ดังนี+
1.

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี+
1.1 ความจําเป็ นในการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อบุคคล
อื"น
1.2 ความจําเป็ นเพื"อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อบุคคลอื"น โดยประโยชน์ดงั กล่าว
มีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าสิ ทธิ ข+ นั พื+นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1.3 ความจําเป็ นในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายที"เกี" ยวข้อง ซึ" งควบคุมดูแลเกี" ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที"ทาํ งานและทรัพย์สินของเรา

2.

วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื"อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี+
2.1 เพื"อการปกป้ องสุ ขภาพและความปลอดภัยส่ วนตัวของท่าน ซึ" งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
2.2 เพื" อ การปกป้ อ งอาคาร สิ" ง อํา นวยความสะดวกและทรั พ ย์สิ นของเราจากความเสี ย หาย
การขัดขวาง การทําลายซึ" งทรัพย์สินหรื ออาชญากรรมอื"น
2.3 เพื"อสนับสนุ นหน่ วยงานที"เกี" ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื" อการยับยั+ง ป้องกัน สื บค้น
และดําเนินคดีทางกฎหมาย
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2.4 เพื"อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ" งเกิดขึ+นในระหว่างที"มีกระบวนการ
ทางวินยั หรื อกระบวนการร้องทุกข์
2.5 เพื"อการให้ความช่ วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรื อ กระบวนการเกี" ยวกับการส่ งเรื" อ ง
ร้องเรี ยน
2.6 เพื"อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริ เริ" มหรื อป้ องกันการฟ้ องร้องทางแพ่ง ซึ"งรวมไปถึ ง
แต่ไม่จาํ กัดเพียงการดําเนิ นการทางกฎหมายที"เกี"ยวข้องกับการจ้างงาน
2.7 เพื"อยืนยันตัวตนและเพื"อปฏิบตั ิตามกฎหมายที"ใช้บงั คับ
3.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมและใช้
ตามวัตถุประสงค์ตามที" ได้แจ้งในข้อ 2. เราทําการติดตั+งกล้องวงจรปิ ด ณ พื+นที"ที"เราเห็นสมควรว่า
เป็ นจุดที" ตอ้ งมีการเฝ้าระวัง เพื"อเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเมื"อท่านเข้ามายังพื+นที" รวมถึง จุด
รับรองผูม้ าติดต่อของเรา ดังต่อไปนี+
3.1 รายการข้อมูลส่ วนบุคคลที"เก็บรวมรวบจากกล้องวงจรปิ ด
• ภาพนิ"ง
• ภาพเคลื"อนไหว
• ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋ า หมวก เครื" องแต่งกาย เป็ นต้น
3.2 รายการข้อมูลส่ วนบุคคลที"เก็บรวบรวม ณ จุดรับรองผูม้ าติดต่อของเรา
• ชื"อ นามสกุล ของผูม้ าติดต่อ
• รายละเอียดในบัตรแสดงตนของผูม้ าติดต่อ เช่น เลขประจําตัวประชาชน ที"อยู่ เลขที"ใบขับขี"
เลขที"หนังสื อเดินทาง เลขบัตรประจําตัวข้าราชการ ของผูม้ าติดต่อ
• เลขทะเบียนรถ ของผูม้ าติดต่อ
• เบอร์โทรศัพท์ ของผูม้ าติดต่อ
• ชื"อ นามสกุล และลายมือชื"อ ของผูล้ งมารับผูม้ าติดต่อ
ทั+งนี+ เราจะไม่ทาํ การติ ดตั+งกล้องวงจรปิ ดในพื+นที"ที"อาจล่วงละเมิดสิ ทธิ ข+ นั พื+นฐานของท่านจนเกิ น
สมควร เช่น ห้องนํ+า ห้องอาบนํ+า ฯลฯ
บริ ษั ท ไม่ มี ค วามประสงค์ จ ะเก็ บ รวบรวม หรื อใช้ ข้ อ มู ล ที" มี ค วามอ่ อ นไหวจากท่ า น
นอกเหนือไปจากข้อมูลส่ วนบุคคลที"ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
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4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะเก็บรักษาข้อมู ลในกล้องวงจรปิ ด ข้อมูลที" เก็บรวบรวม ณ จุดรับรองผูม้ าติ ดต่อของเราและ
ข้อมูลที"เกี"ยวกับท่านไว้เป็ นความลับ และจะไม่ทาํ การเปิ ดเผย เว้นแต่ กรณี ที"เรามีความจําเป็ นเพื"อให้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเฝ้ าระวังสังเกตการณ์ ตามที" ได้ระบุในประกาศฉบับนี+ เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลใน
กล้องวงจรปิ ดแก่ประเภทของบุคคลหรื อนิ ติบุคคล ดังต่อไปนี+
4.1 หน่วยงานที"มีอาํ นาจหน้าที"ตามที"กฎหมายกําหนด เพื"อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย
หรื อเพื"อการดําเนิ นการสื บสวน สอบสวน หรื อการดําเนิ นคดีความต่าง ๆ
4.2 ผูใ้ ห้บริ การซึ" งเป็ นบุคคลภายนอก เพื"อความจําเป็ นในการสร้างความมัน" ใจในเรื" องการป้ องกันหรื อ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย สุ ขภาพ รวมทั+งทรัพย์สินของท่านหรื อบุคคลอื"น
4.3 บริ ษ ทั ในเครื อ เอ็ก ซอนโมบิ ล ( “เอ็ก ซอนโมบิ ล ” “บริ ษ ทั ในเครื อ เอ็กซอนโมบิ ล” หมายถึ ง
(ก) เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน" หรื อบริ ษทั แม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน" (ข) บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ ้นส่ วนที" เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั"น หรื อบริ ษทั แม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั"น ใน
ปัจจุบนั หรื อในอนาคต และไม่ว่าโดยตรงหรื อทางอ้อม (1) เป็ นเจ้าของ หรื อ (2) ควบคุม มากกว่า
ร้อยละห้าสิ บของหุ น้ ที"มีสิทธิM ในการออกเสี ยงหรื อแต่งตั+งกรรมการของบริ ษทั หรื อตําแหน่งอื"นที" มี
การทํางานที" คล้ายคลึ งกัน (“บริ ษทั ในเครื อ”) และ (ค) กิ จการร่ วมทุ นใดที" เอ็กซอน โมบิ ล คอร์
ปอเรชั"น หรื อบริ ษทั แม่ ข อง เอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชั"น หรื อบริ ษทั ในเครื อ มี อ าํ นาจในการ
ควบคุมการบริ หารจัดการทัว" ไป)
5.

การโอนข้ อมูลไปต่างประเทศ
5.1 บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนโมบิลที" อ ยู่นอก
ประเทศไทยและผูใ้ ห้บ ริ การซึ" งเป็ นบุ ค คลภายนอกเพื" อดําเนิ นการตามขั+นตอนที" จาํ เป็ นในการ
ปกป้องสุ ขภาพ ความปลอดภัยและทรัพย์สินของท่าน
5.2 ถ้าข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ านถู กโอนไปยังประเทศปลายทางที" มาตรฐานการคุ ม้ ครองข้อมู ล ที" ไ ม่
เพียงพอตามที"กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของประเทศไทยกําหนด บริ ษทั จะดําเนินการตาม
ขั+นตอนที"จาํ เป็ นในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที"โอนไปยังบุคคลอื"นในต่างประเทศ เพื"อให้ขอ้ มูล
นั+นได้รับการคุม้ ครองในระดับเดียวกับที"บริ ษทั คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที"บงั คับใช้อยูใ่ นขณะนั+น

6.

สิ ทธิตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
ภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที" เกี" ยวข้อง ท่านอาจมี สิทธิ ในการขอ
เข้าถึง และ/หรื อ ขอรับสําเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลาย หรื อทําให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ ซึ" งข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
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ท่านในบางกรณี และท่านยังมีสิทธิ ขอให้เราเปิ ดเผยถึงการได้มาซึ" งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที"ท่านไม่ได้ให้
ความยินยอมแก่เรา นอกจากนี+ ในกรณี ที"ท่านรู ้สึกว่าบริ ษทั ไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายการคุมค้ รองข้อมูลส่ วน
บุคคล ท่านมีสิทธิ ร้องเรี ยนไปยังหน่ วยงานของรัฐที"เกี"ยวข้องตามกฎหมายที"เกี"ยวข้อง
7.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื"อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเฝ้ าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์ กล้อ งวงจรปิ ดและการบันทึ ก
ข้อมูลส่ วนบุคคล ณ จุดรับรองผูม้ าติดต่อของเรา ตามที"ประกาศนี+ กาํ หนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกล้องวงจรปิ ดที"เกี"ยวข้องกับท่าน เป็ นระยะเวลาตั+งแต่ 14-90 วันนับจากวันที"ได้ทาํ การบันทึก และข้อมูล
ส่วนบุคคลที"ท่านได้ลงบันทึกไว้ ณ จุดรับรองผูม้ าติดต่อของเรา เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที"ได้ทาํ
การบันทึก ทั+งนี+ เมื"อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทําการ ลบ ทําลาย หรื อทําให้ระบุตวั ตนไม่ได้ ในข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านต่อไป
8.

การรักษาความมันคงปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคล
เรามีมาตรการในการรักษาความมัน" คงปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั+งในเชิ ง
เทคนิคและการบริ หารจัดการ และมาตรการป้ องกันทางกายภาพ เพื"อป้องกันมิให้ขอ้ มูลสู ญหาย หรื อมีการ
เข้าถึง ลบ ทําลาย ใช้ เปลี"ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
9.

การเปลียนแปลงแก้ ไขประกาศเกียวกับความเป็ นส่ วนตัว
ในการปรับปรุ งหรื อเปลี"ยนแปลงประกาศนี+ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี"ยนแปลงตามที" เห็นสมควร
และจะทําการแจ้งให้ท่านทราบโดยติ ดตั+งไว้บริ เวณจุดรั บรองผูม้ าติ ด ต่อ หรื อ ติ ดป้ า ยแจ้งไว้หน้าบริ เ วณ
ทางเข้า อาคาร โดยมี วนั ที" ข องเวอร์ ชันล่ า สุ ด กํากับ อยู่ต อนท้า ย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนํา ให้ ท่า นโปรด
ตรวจสอบเพื" อ รั บ ทราบประกาศฉบั บ ใหม่ อ ย่ า งสมํ"า เสมอบนเว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท (www.esso.co.th)
โดยเฉพาะก่อนที"ท่านจะเข้ามาในพื+นที"ของเรา
การเข้ามาในพื+นที"ของท่าน ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี+ ทั+งนี+ โปรดระงับการเข้า
พื+นที" หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี+ หากท่านยังคงเข้ามาในพื+นที"ต่อไปภายหลังจากที"
ประกาศนี+ มีการแก้ไขและนําขึ+นประกาศในช่ องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี"ยนแปลง
ดังกล่าวแล้ว
10.

การติดต่ อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี"ยวกับประกาศฉบับนี+ ได้ที"
10.1 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Controller)
บริ ษทั ที"ท่านเข้ามาติดต่อหรื อทําธุ รกิจด้วย ได้แก่
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• บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม ^ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ _`__`
• บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
3195/17-29 ถนนพระราม ^ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ _`__`
• บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชัน" แอนด์ โพรดักชัน" โคราช อิงค์
กม.3.8 ถนนเขื"อนอุบลรัตน์ ตําบลกุดนํ+าใส อําเภอนํ+าพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
ช่องทางการติดต่อ
• สํานักงานกรุ งเทพ: อีเมล GSC-E&PS-VTT@exxonmobil.com
• โรงกลัน" เอสโซ่ศรี ราชา: 118 หมู่ที" 2 ตําบลทุ่งสุ ขลา อําเภอเภอศรี ราชา จังหวัด ชลบุรี
20230
• คลังนํ+ามันเอสโซ่ ศรี ราชา: __m หมู่ที" n ตําบลทุ่งสุ ขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี
20230
• คลังนํ+ามันเอสโซ่ ลาํ ปาง: n/_ ถนนพหลโยธิ น ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
52100
• คลังนํ+ามันเอสโซ่ ลาํ ลูกกา: 77 หมู่ที" __ ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี _n_o`
10.2 เจ้าหน้าที"คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
สํานักงานคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประจําประเทศไทย
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพ 10110 ประเทศไทย
อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com

ฉบับลงวันที" 1 มิถุนายน 2565
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