บริษ ัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จาก ัด (มหาชน)
Bangkok Chain Hospital Public Company Limited

คำขอใช้ สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูล
1.

คำอธิบำย
สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยบริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) และ
บริ ษั ท ในเครื อ ที่ ป รากฏในข้ อ 3.1 ของเอกสารฉบับ นี ้ (“กลุ่ มบริ ษั ท ฯ”) เจ้ าของข้ อ มูล อาจใช้ สิ ท ธิ ภ ายใต้
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูล
ส่ วนบุคคลฯ”) โดยการยื่นคาขอฉบับนี ้พร้ อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในคาขอฉบับนี ้ และส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยตนเอง ทางอีเมล หรื อทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่อยู่ ดังนี ้
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ถึง:
ที่อยู:่
เบอร์ ติดต่อ:
อีเมล:

เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี 11120
02-836-9999
dpo@bangkokchainhospital.com

2.

รำยละเอียดของเจ้ ำของข้ อมูล และผู้ย่ นื คำขอแทนเจ้ ำของข้ อมูล

2.1

โปรดกรอกข้ อมูลด้ านล่างนี ้ (เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริ ษัทฯในการติดต่อกับท่านเกี่ยวกับคาขอใช้ สิทธิ และเพื่อ
ประโยชน์ในการค้ นหาข้ อมูลส่วนบุคคลตามข้ อ 3.1)
ข้ อมูลของเจ้ ำของข้ อมูล
ชื่อและนำมสกุล:
ที่อยู่:
วันเดือนปี เกิด:
หมำยเลขโทรศัพท์ :

ที่อยู่อีเมล:

ช่ องทำงกำรรับข้ อมูลส่ วนบุคคล  ทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางอีเมลที่มีความมัน่ คงปลอดภัย
(กรณีทีท่ ่านใช้สิทธิ ขอรับข้อมูล):
 เข้ ามารับด้ วยตนเอง (ต้ องมีการยืนยันตัวตนเมื่อเข้ ามาติดต่อรับข้ อมูลด้ วย)
หลักฐำนระบุตัวตนของเจ้ ำของข้ อมูล
กลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องใช้ หลักฐานยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่ กลุม่ บริ ษัทฯ จะสามารถพิจารณา และตอบสนองคาขอของ
ท่านได้ หากท่านส่งคาขอนี ้ให้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ ด้ วยตนเอง กลุม่ บริ ษัทฯ อาจขอให้ ท่านแสดงเอกสารที่สามารถยืนยัน
หน้ า 1 / 5
44 หมู่ 4 ถ.แจ ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120 โทร +66 2836 9907 โทรสาร +66 2106 4858
44 Moo 4 Chaengwattana Road, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel +66 2836 9907 Fax +66 2106 4858
www.bangkokchainhospital.com

FR-BCH-SBD-53

บริษ ัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จาก ัด (มหาชน)
Bangkok Chain Hospital Public Company Limited

ตัวตันของท่านได้ ซงึ่ ออกโดยราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) ในขณะ
ที่ท่านส่งคาขอ และ/หรื ออาจขอให้ ทา่ นส่งมอบสาเนาของเอกสารดังกล่าวพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
และขีดฆ่าข้ อมูลที่มีความอ่อนไหวก่อนส่งให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ เช่น ศาสนา ข้ อมูลพันธุกรรม และกรุ๊ปเลือด
หากท่านส่งคาขอนี ้ทางอีเมล หรื อทางไปรษณีย์ ท่านต้ องแนบไฟล์ภาพถ่ายเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้
ซึ่งออกโดยราชการดังกล่าว (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร และขีดฆ่าข้ อมูลที่มีความ
อ่อนไหวก่อนส่งให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ เช่น ศาสนา ข้ อมูลพันธุกรรม และหมูโ่ ลหิต มาพร้ อมกันด้ วย
ผู้ย่ นื คำขอแทนเจ้ ำของข้ อมูล (เฉพำะกรณีทำแทนเจ้ ำของข้ อมูล)
หากท่านส่งมอบคาขอนี ้แทนเจ้ าของข้ อมูล โปรดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
ชื่อและนำมสกุล:
หมำยเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่
อีเมล:
ควำมสัมพันธ์ ของท่ ำนกับ
เจ้ ำของข้ อมูล:
เอกสำรหลักฐำน:

2.2

เพื่อการพิสจู น์ตวั ตนของท่าน และเจ้ าของข้ อมูล รวมถึงอานาจตามกฎหมาย
ในการดาเนินการแทนเจ้ าของข้ อมูล ท่านต้ องให้ ข้อมูลต่อไปนี ้แก่กลุม่ บริ ษัทฯ
(1)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน และเจ้ าของข้ อมูล (ท่านต้ อง
ขีดฆ่าข้ อมูลที่มีความอ่อนไหวที่มีอยูใ่ นบัตรประจาตัวประชาชน ก่อน
การยื่นให้ แก่ กลุ่มบริ ษัทฯ เช่น ศาสนา ข้ อมูลพันธุกรรม และกรุ๊ ป
เลือด) ทีม่ ีการรับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร

(2)

หนังสือมอบอานาจที่แต่งตัง้ ให้ ท่านดาเนินการแทนเจ้ าของข้ อมูล
หรื อ หลักฐานอื่น ๆ ของการเป็ นผู้ใช้ อานาจปกครอง ผู้อนุบาล หรื อ ผู้
พิทกั ษ์ (หากเจ้ าของข้ อมูลเป็ นผู้เยาว์ บุคคลไร้ ความสามารถ หรื อ
บุค คลเสมื อ นไร้ ความสามารถ) ที่ มี ก ารติ ด อากรแสตมป์ ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน

หากท่านมีการเปลี่ยนคานาหน้ า ชื่อ หรื อนามสกุล โปรดส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นหลักฐานการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว
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2.3

กลุม่ บริ ษัทฯ จะใช้ ข้อมูลที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ ตามคาขอนี ้เพื่อระบุตวั ตนของท่าน และข้ อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ นได้ ทาการขอ
ใช้ สิทธิ ตามคาขอของท่าน กลุม่ บริ ษัทฯ อาจขอข้ อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อใช้ ในการยืนยันตัวตน และอานาจตาม
กฎหมายของท่าน

3.

กำรใช้ สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูล
3.1

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับคาขอใช้ สทิ ธิด้านล่างนี ้

ชื่อของบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ที่ท่ำน
ต้ องกำรยื่นคำขอใช้ สิทธิด้วย

บริ ษั ท บา ง ก อ ก เ ชน
ฮ อ ส ปิ ท อ ล จ า กั ด
(มหาชน)

บริ ษั ท นวนครการแพทย์
จากัด

บ ริ ษั ท โ ร ง พ ย า บ า ล
รัตนาธิเบศร์ จากัด

บริ ษัท บางกอก เชน แมเนจ
เมนท์ จากัด

บ ริ ษั ท ศ รี บุ ริ น ท ร์
การแพทย์ จากัด

Bangkok Chain
International (Lao) Co.,
Ltd.

บริ ษั ท สระบุ รี เวชกิ จ
จากัด
ควำมสัมพันธ์ ของท่ ำนกับบริษัท
ข้ ำงต้ น

บริ ษัท โสธรเวชกิจ จากัด

ผู้เข้ ารับบริ การ

คูค่ ้ า

ญาติ

ผู้ใช้ งานเว็บไซต์ หรื อ
แอปพลิเคชัน่

ผู้ถือหุ้นหรื อนักลงทุน
กรรมการ
ผู้บริ หาร

อื่น ๆ โปรดระบุ
____________________

ผู้สมัครงาน
บุคลากร
ท่ ำนต้ องกำรใช้ สิทธิประเภทใด (ท่าน
อาจศึ ก ษารายละเอี ย ดของสิ ท ธิ แต่ ล ะ
ประเภทได้ที่น โยบายความเป็ นส่ ว นตัว
ของกลุ่มบริ ษัทฯ)

สิทธิในการเข้ าถึงและขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการ
ขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านคาดว่า
ท่านไม่ได้ ให้ ความยินยอมมาก่อน
สิทธิ ในการขอรับข้ อมูลส่วนบุคคล รวมทังการขอให้
้
โอนข้ อมูล
ส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรื อขอรั บข้ อมูลส่วนบุคคลที่
กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ โอนไปยังบุคคลภายนอก
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สิทธิ ในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคล
สิท ธิ ใ นการขอให้ ลบ ท าลาย หรื อ ท าให้ ข้อ มูลส่วนบุคคลเป็ น
ข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูลได้
สิทธิในการขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการแก้ ไขเพื่อให้ ข้อมูลถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่ ำนต้ องกำรใช้ สิทธิข้ำงต้ นกับข้ อมูล
ใด (โปรดให้รายละเอี ยดเกี ่ยวกับข้อมู ล
ส่ ว นบุค คลที ่ ท่ า นต้ อ งการขอใช้ สิ ท ธิ ใ ห้
มากที ่สุด โปรดระบุกรอบเวลา ประเภท
ธุรกรรม ประเภทเอกสาร หรื อข้อมูลอืน่ ๆ
ทีเ่ กี ่ยวข้อง (ถ้ามี ))
โปรดระบุเหตุผล และควำมจำเป็ น
เกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิของท่ ำน
ท่ ำนขอเพิกถอนควำมยินยอมสำหรับ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดและ/หรือ
วัตถุประสงค์ ใด (กรุณาตอบเฉพาะกรณี
ทีท่ ่านใช้สิทธิ เพิ กถอนความยิ นยอม
เท่านัน้ )

ข้ อมูลส่วนบุคคลทังหมดที
้
่ได้ ให้ ความยินยอม
เ ฉ พ า ะ ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ดั ง ต่ อ ไ ป นี ้ ( โ ป ร ด ร ะ บุ )
________________________________________________
วัต ถุ ป ระสงค์ ทัง้ หมดที่ อ าศัย ฐานความยิ น ยอมในการเก็ บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
เฉพาะวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้ (โปรดระบุ)
________________________________________________

3.2

กลุม่ บริ ษัทฯ อาจจะติดต่อท่านเพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมหากคาขอของท่านไม่ชดั เจนหรื อท่านไม่ได้ ให้ ข้อมูลที่
เพียงพอเพื่อให้ กลุม่ บริ ษัทฯ พิจารณา และตอบสนองคาขอของท่าน

3.3

กรณีกลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลให้ กบั เจ้ าของข้ อมูลตามคาขอใช้ สิทธิ ฉบับนี ้ และที่อยู่
หรื ออีเมลของเจ้ าของข้ อมูลตามข้ อ 1. ไม่ตรงกับข้ อมูลที่กลุม่ บริ ษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ กลุม่ บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิที่จะไม่ดาเนินการดังกล่าว จนกว่าจะเป็ นที่นา่ เชื่อว่าที่อยูห่ รื ออีเมลดังกล่าวเป็ นของเจ้ าของข้ อมูลจริ ง
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3.4

4.

เพื่อประโยชน์ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ กลุม่ บริ ษัทฯ คานึงถึง และมุ่งมัน่ ที่จะดูแลความปลอดภัยและ
คุ้มครองของข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัทฯอาจปฏิเสธคาขอใช้ สทิ ธิของท่านในกรณีที่ (ก) บุคคลที่ยื่นคาขอ
ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อไม่มีอานาจในการยื่นคาขอดังกล่าว หรื อกลุ่ม
บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วนเพียงพอที่จะดาเนินการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลอย่างเคร่ งครัด (ข) คาขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่สง่ คาขอไม่มี
สิทธิตามกฎหมาย หรื อไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนันอยู
้ ่ที่ กลุม่ บริ ษัทฯ (ค) คาขอดังกล่าวเป็ นคาขอที่
ฟุ่ มเฟื อย เช่น เป็ นคาขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อมีเนื ้อหาเดียวกันซ ้า ๆ โดยไม่มีเหตุอนั สมควร (ง) กลุ่ม
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการปฏิเสธคาขอของท่านตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฯ และ/หรื อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ องกาหนด

กำรลงนำมและกำรรับทรำบ
ท่านได้ อ่าน และเข้ าใจเนื ้อหาของคาขอฉบับนี ้อย่างละเอียด และยืนยันว่าข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ แจ้ งให้ แก่ กลุม่ บริ ษัทฯ
เป็ นความจริ ง ถูกต้ อง ท่านเข้ าใจดีกว่าการตรวจสอบดังกล่าวของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปเพื่อยืนยันตัวตนและคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการตรวจสอบอานาจของท่านโดยกลุม่ บริ ษัทฯเป็ นสิ่งจาเป็ นในการดาเนินการตาม
คาขอเพื่อคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ อาจขอข้ อมูลเพิ่มเติมจาก
ท่านเพื่อให้ การดาเนินการคาขอเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนต่อไป
ในการนี ้ ท่านจึงลงนามไว้ เพื่อเป็ นหลักฐาน

ลงนาม_____________________________________ ผู้ยื่นคาขอ
ชื่อ __________________________________________
วันที่ _________________________________________
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