คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด
(CCTV Privacy Notice)
---------------------------------------------------------------------------------โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กำลังดำเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สำหรับการเฝาระวังสังเกตการณใน
พื้นที่ภายในและรอบบริเวณ (“พื้นที่”) ของโรงพยาบาล เพื่อการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน ทั้งนี้
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ที่เขามายังพื้นที่ โดยผานการใชงานอุปกรณ
กลองวงจรปดดังกลาว
ประกาศความเปน ส ว นตั ว ในการใช ก ลอ งวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบั บ นี้ ใ ห ข อ มู ลเกี ่ ย วกับ การ
ดำเนินการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ซึ่งขอมูลที่สามารถทำใหสามารถระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”)
รวมทั้งสิทธิตาง ๆ ของทาน ดังนี้
1.

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมาย
ดังตอไปนี้
❒ ความจำเปนในการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอื่น
❒ ความจำเปนเพื่อประโยชนโ ดยชอบดวยกฎหมายของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือบุคคลอื่น โดย
ประโยชนดงั กลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน
❒ ความจำเปนในการปฏิบัต ิตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในสถานที่ทำงาน และทรัพยสินของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2.

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึงทรัพยสินของทาน

2. เพื่อการปกปองอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยสินของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจากความ
เสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพยสินหรืออาชญากรรมอื่น
3. เพื่ อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการบัง คับใชกฎหมายเพื ่อการยับ ยั้ ง ปองกัน สืบคน และ
ดำเนินคดีทางกฎหมาย
4. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่มีกระบวนการทางวินัย
หรือกระบวนการรองทุกข
5. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการสงเรื่องรองเรียน
6. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปองกันการฟองรองทางแพง ซึ่งรวมไปถึงแตไม
จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงาน
3.

ขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเก็บรวบรวมและใช
ตามวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทำการติดตั้งกลองวงจรปดในตำแหนง
ที่มองเห็นได โดยจะจัดวางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึงพื้นที ่ที่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเห็นสมควรวาเปนจุดที่ตองมีการเฝาระวัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
เมื่อทานเขามายังพื้นที่ ดังตอไปนี้
รายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม





ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
เสียง
ภาพทรัพยสินของทาน เชน พาหนะ กระเปา หมวก เครื่องแตงกาย เปนตน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะไมทำการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ที่อาจลวงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของทานจนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ำ หองอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใชในการพักผอนของผูปฏิบัติงาน
4.

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวกับทานไวเปนความลับ และจะไม
ทำการเปดเผย เวนแต กรณีที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีความจำเปนเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการ
เฝาระวังสังเกตการณตามที่ไดระบุในประกาศฉบับนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจร
ปดแกประเภทของบุคคลหรือนิตบิ ุคคล ดังตอไปนี้

1. หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย
หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความตาง ๆ
2. ผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อความจำเปนในการสรางความมั่นใจในเรื่องการปองกันหรือ
ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยสินของทานหรือบุคคลอื่น
5.
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทาน
อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. สิทธิในการเขาถึง รับสำเนา และขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ตเก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมาย
หรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง เปน
ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
3. สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
3.1. เมื่ออยูในชวงเวลาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไข
ขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
3.2. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
3.3. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคโรงพยาบาล
วชิระภูเก็ตไดแจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเก็บรักษา
ขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน
3.4. เมื่ออยูในชวงเวลาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมาย
ในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจาก
การที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
4. สิท ธิ ในการคัดคา นการเก็บ รวบรวม ใช หรื อเปด เผยขอ มูล สว นบุ คคลของทา น เว น แตก รณีที่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ตสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุ
อันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช
สิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะตามภารกิจของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)

6.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
เพื่ อบรรลุวัตถุประสงคข องการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามที่ประกาศนี้
กำหนด โรงพยาบาลวชิ ระภูเ ก็ตจะเก็บ รักษาขอมูลสวนบุค คลในกลอ งวงจรป ดที่เ กี่ย วของกั บทาน เป น
ระยะเวลาประมาณ 15 วันนับจากวันที่ปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะทำ
การ ลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป
7.

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยาง
เหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทำลาย
ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นอกจากนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเ ก็ตไดก ำหนดใหมีนโยบายการคุม ครองขอมูลสว นบุคคลขึ้ น โดย
ประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน
(Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตไดจัดใหมี
การทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8.

ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตไดกำหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูท่มี ีอำนาจหนาที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของ
ทานได โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะดำเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด
9.

การเปลี่ยนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง
ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจงใหทานทราบผานชองทางประชาสัมพันธของโรงพยาบาล โดยมีวันที่ของ
เวอรชันลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อ
รับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเขามาในพื้นที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
การเขามาในพื้นที่ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขา
พื้นที่ หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากที่
ประกาศนี้มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับ ทราบการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวแลว

10.

2.

การติดตอสอบถาม
ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดที่
1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)
 ชื่อ: โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 สถานที่ติดตอ: 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 ชองทางการติดตอ: โทรศัพท 076-361234 โทรสาร 076-361333
อีเมล:vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 ชื่อ: นายเลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล
 สถานที่ติดตอ: 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 ช องทางการติด ต อ: โทรศั พท 076-361234 ต อ 2654 (นายนนทกานต ศิริ พงษ ) โทรสาร
076-361333
อีเมล:vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

