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นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลส าหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 
บริษทั ฮอนดา้ เฟิร์ส จ ากดั (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บริษทั ฮอนดา้ เฟิร์ส จ ากดั” หรือ “เรา”) ใช้อุปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ในการเฝ้าดูแลพ้ืนท่ีภายในและรอบๆ อาคารสถานท่ี เพ่ือคุม้ครองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์น เราเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกคา้ พนกังาน กรรมการ ผูรั้บจา้ง ลูกจา้ง ผูม้าเยือน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีมีการเฝ้าดูแล ทั้ง
ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ผ่านกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (เรียกรวมกนัว่า “ท่าน”) นโยบายความการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลส าหรับการใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดฉบบัน้ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลซ่ึงท าให้
สามารถระบุตวับุคคลได ้(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่าน เราอาจแกไ้ขนโยบายฉบบัน้ีไดทุ้กเม่ือ โปรดติดตามการเปล่ียนแปลง
โดยการเขา้ถึงนโยบายฉบบัน้ีอย่างสม ่าเสมอ เราจะแจง้ให้ท่านทราบเม่ือมีการแกไ้ขนโยบายฉบบัน้ีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัและหากสามารถกระท าได ้
 
1. ข้อมูลท่ีเราเกบ็รวบรวม 

เราเก็บรวบรวมภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว เสียง และภาพส่ิงของ (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เม่ือทา่นเขา้สู่พ้ืนท่ีท่ีมี
การสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานท่ีผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (“ข้อมลูจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”) ในบาง
กรณี เราอาจจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น ขอ้มูลการจดจ าใบหนา้ของ
ท่าน) ทั้งน้ี ก็ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือเม่ือกฎหมายอนุญาตให้กระท าได ้
 

2.     วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การบนัทึก ถือครอง ปรับ เปล่ียน 
แกไ้ข ท าลาย ลบ กูค้ืน รวม ท าส าเนา ส่ง จดัเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพ่ิมขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วน
บุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน เพือ่ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน 
(ข) เพื่อปกป้องอาคาร สถานท่ี และทรัพยสิ์นจากความเสียหาย ความขดัขอ้ง การท าลาย และจากอาชญากรรมอื่นๆ 
(ค) เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการขดัขวาง ป้องกนั และตรวจจบัอาชญากรรม รวมถึงการ

ฟ้องร้องเม่ือเกิดอาชญากรรม 
(ง) เพื่อสนบัสนุนการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทางวินยัหรือกระบวนการร้องทุกขใ์ห้มี

ประสิทธิภาพ 
(จ) เพื่อสนบัสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส 
(ฉ) เพื่อสนบัสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นต่อสู้ในการด าเนินคดีทางแพ่ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ คดี

แรงงาน และ 
(ช) เพื่อยืนยนัตวับคุคลและเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 



(ฉบับแก้ไข ณ วันท่ี [1/06/2022]) 

2 

 

เราจะติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในท่ีท่ีเห็นไดง้่าย พ้ืนท่ีท่ีเราจะไม่ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดแ้ก่ [ห้องพนกังาน 
ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ ห้องน ้า ห้องอาบน ้า หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีพกัผอ่นและมีระดบัความเป็นส่วนตวัสูง
ส าหรับพนกังาน ทั้งน้ี ตามท่ีเราเห็นสมควร] 
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท างานตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั และจะมีการบนัทึกเสียง 
เราจะติดตั้งป้ายท่ีจดุทางเขา้และทางออก และในพ้ืนท่ีท่ีมีการสอดส่องดูแลโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อให้ท่าน
ทราบว่าในบริเวณนั้นมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
 

3. ฐานทางกฎหมาย 
เราจะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล โอน และด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ การบนัทึก ถือครอง 
ปรับเปล่ียน แกไ้ข ท าลาย ลบ กูค้ืน รวม ท าส าเนา ส่ง จดัเก็บ แยก เปล่ียน หรือเพ่ิม กบัขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
และขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านโดยไม่ไดรั้บความยนิยอม ยกเว้นในกรณีต่อไปน้ี 
(ก) เพ่ือรักษาประโยชน์อันจ าเป็นต่อชีวิต เป็นการจ าเป็นต่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล 
(ข) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของฮอนดา้ในการ

ปกป้องคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของท่าน รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน อาคาร สถานท่ี และทรัพยสิ์น
ของเราและกระท าการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เราจะพยายาม
สร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่
กรณี กบั สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน 
นอกจากน้ี เราจะใชค้วามพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสมดุลดงักล่าวตามความเหมาะสม 

(ค) เพ่ือปฏบิัติหน้าท่ีตามกฎหมาย เรามีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน เราเห็นว่าการใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
เป็นมาตรการท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้เราสามารถปฏิบติัตามหนา้ท่ีดงักล่าวได ้
 

4. บุคคลที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เราจะเกบ็ขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าว
ให้แก่ผูใ้ด ยกเวน้บริษทัในกลุ่มบริษทัของ ฮอนดา้ เฟิร์ส จ ากดั  บุคคลภายนอกท่ีเรา คดัเลือกอยา่งระมดัระวงัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิ หุ้นส่วนของกิจการร่วมคา้ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์น
การติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบใุนนโยบายน้ี 
 
บุคคลภายนอกท่ีบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบคุคลอืน่ๆ ท่ีเก่ียวกบัท่าน รวมถึง 
(ก) บริษัทในเครือของบริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จ ากัด เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและ

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัท่านให้แก่บริษทัในเครือของบริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จ ากัด เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของเราและของบริษทัในเครือของบริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จ ากัด ในการท าตามวตัถุประสงคใ์นการ
ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
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(ข) หน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูล
ส่วนบุคคลอืน่ท่ีเก่ียวกบัท่านเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพือ่สนบัสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายในการสอบสวนหรือด าเนินกระบวนพจิารณาในคดีแพ่งหรืออาญา 

(ค) ผู้ให้บริการจากภายนอก เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ี
เก่ียวกบัท่านให้กบัผูใ้หบ้ริการจากภายนอก เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความ
ปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่าน 
 

5. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 
เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไปยงัต่างประเทศ เพื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่าน การเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวจะ
กระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่านเท่านั้น เวน้แต่จะมีฐานทางกฎหมายท่ีส าคญัอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบติัตาม
สัญญาระหว่างเรา และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 
 
ถา้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางท่ีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูล
ไม่เพียงพอตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทยก าหนด เราจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นใน
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนไปยงับุคคลอ่ืนในต่างประเทศ เพ่ือให้ขอ้มูลนั้นไดรั้บการคุม้ครองในระดบัเดียวกบั
ท่ีเราคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
บงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนั้น ] 
 

6. มาตรการรักษาความปลอดภัย 
เราใชม้าตรการทางองค์กร เทคนิค กายภาพและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
จากกลอ้งวงจรปิดจากการถูกท าลาย การสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือการเปิดเผยโดยอุบติัเหตุ 
หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงครอบคลุมถึงการเขา้ถึงหรือควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลจากกลอ้งวงจรปิด เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพร้อมใชง้านของขอ้มูลส่วน
บุคคลจากกลอ้งวงจรปิดภายใตก้ารควบคุมของเรา ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนด  

 

ทั้งน้ี เราไดจ้ดัให้มีมาตรการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งวงจรปิดและการใชง้านอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บ
และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งวงจรปิดท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลจากกลอ้งวงจรปิด เรายงัไดว้างมาตรการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งวงจรปิดและการใชง้าน
อุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งวงจรปิด โดยก าหนดสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
สิทธิในการอนุญาตให้พนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เขา้ถึงขอ้มูล และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน เพื่อป้องกนั
การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ
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การลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ี เรายงัไดว้างมาตรการส าหรับการตรวจสอบ
ยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งวงจรปิด  
 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 
เราจะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในระบบของฮอนดา้เป็นระยะเวลาท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินการตามหนา้ท่ีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในนโยบายน้ี เม่ือเราไม่ไดรั้บ
อนุญาตตามกฎหมายใหเ้ก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอีกต่อไป เราจะด าเนินการลบขอ้มูล
ออกจากระบบและบนัทึกของเรา อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการด าเนินการทางศาลหรือทางวินยั ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอาจถูกเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้น
การย่ืนอุทธรณ์ หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 
 

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เม่ือกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบัในประเทศไทยแลว้ หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเรา ท่านอาจจะมีสิทธิต่อไปน้ีตามกฎหมายและข้อยกเวน้ตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและขอรับส าเนาของขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเก่ียวกบัท่าน 

หรือขอให้เราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเราไดม้าโดยไม่ไดรั้บความยินยอม 
เราจะด าเนินการกบัค าขอของท่านภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเราไดรั้บค าขอของท่าน เราอาจปฏิเสธค าขอของ
ท่านตามสิทธิตามกฎหมายหรือตามค าส่ังศาล และหากการเขา้ถึงและค าขอส าเนาขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดท่ีเก่ียวกบัท่านอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ื่น  

(ข) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง และท าให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด   

(ค) สิทธิในการร้องขอให้ลบ ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดหรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได้
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เว้นแต่ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เช่น เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ปฏิบติัตามหรือใชสิ้ทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้ขอ้เรียกร้องสิทธิ 
หรือปฏิบติัตามกฎหมาย 

(ง) สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอ่ืน ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดของท่านท่ีให้เรา ในกรณีท่ีเราได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานได้โดย
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อตัโนมติั ท่านอาจจะร้องขอให้เราโอนขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดดงักล่าวให้กบั
บุคคลอื่นเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั เราอาจเก็บค่าบริการในการด าเนินการตามสิทธิของท่านในขอ้
น้ีตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

(จ) สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคดัค้านการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของท่านตามฐานแห่งสิทธิท่ีเก่ียวกบักรณีของท่าน โดยเฉพาะ ท่านอาจไม่มีสิทธิในการ
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คัดค้านถ้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านเป็นกรณีจ าเป็นท่ีต้อง
ด าเนินการก่อนเขา้ท าสัญญาหรือเพ่ือปฏิบติัตามสัญญา 

(ฉ) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิท่ีจะตอ้งขอให้เราระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในกรณีน้ี ขอ้มูลตามค าร้องขอของท่านจะไดรั้บการระบุว่าถูกระงบั
การใชแ้ละเราอาจประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวไดใ้นบางกรณีเท่านั้น  

(ช) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมของท่านท่ีให้เราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ส่ง
และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของท่านเม่ือใดก็ได ้โดยการแจง้ให้เราทราบผ่าน
ช่องทางการติดต่อเรา ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมายหรือขอ้สัญญาท่ีเป็นประโยชน์กบัท่านไดจ้ ากดัสิทธิในการ
ถอนความยินยอมเช่นว่า หรือเวน้แต่ในกรณีท่ีเราอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลขอ้มูลจากกลอ้ง
วงจรปิด 

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจ ในกรณีท่ีเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีผลใชบ้งัคบัในประเทศไทย รวมถึงการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของเรา 

9. การติดต่อเรา 
หากท่านมีขอ้กงัวลหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายน้ี หรือหากท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของท่าน โปรดติดต่อ  

บริษทั ฮอนดา้ เฟิร์ส จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
848 ถ.เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 
ติดต่อ 02-150-5777 
บริษทั ฮอนดา้ เฟิร์ส สาขา ราค าแหง 
911 ซ.ราม 3/1 ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
ติดต่อ 02-318-5111 

ท่านยงัสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเราไดต้ามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
Email : Hondafirst.H1@gmail.com 
Line@ : @hondafirst 
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