นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“BCH”) และบริ ษัทในเครื อตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ าย 1 และ
บริ ษัทอื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึง่ จะมีการแจ้ งให้ ทราบต่อไป) (“บริษัทในเครือ”) ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การโรงพยาบาลในกลุม่ ดังนี ้
(ก) กลุม่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ค) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
และ (ง) กลุม่ โรงพยาบาลการุ ญเวช รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นี ้จะเรี ยก BCH และ บริ ษัทใน
เครื อ รวมกันว่า “กลุ่มบริ ษัทฯ”) คานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และการคุ้มครองข้ อ มูลส่ว นบุค คลของท่าน BCH จึ ง จัด ท านโยบายความเป็ น ส่วนตัวฉบับ นี ้ (“นโยบายความเป็ น
ส่ วนตั ว ”) เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลนัน้ สอดคล้ อ งและ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ร่วมกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาและ
แจ้ งต่อเจ้ าของข้ อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อันได้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วย (ก) ผู้
เข้ ารับบริ การ (ข) คู่ค้า (ค) บุคลากร และ (ง) ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และกรรมการ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลข้ างต้ น
(เรี ยกรวมกันว่า “นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”) ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดต่าง ๆ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว ฉบับนี ้จะใช้
บังคับเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และไม่มีผลเป็ นการยกเลิก แทนที่ หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดใด ๆ
ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีข้อความที่ขดั หรื อแย้ งกัน ให้ ข้อกาหนดต่าง ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลมีผล เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ สง่ มอบให้ ทา่ นพิจารณาและเลือกที่จะให้ ความยินยอมหรื อไม่เป็ นการเฉพาะ
1.

ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึงข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึ่งสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัน้
ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โดยไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลอื่ นใดที่
กาหนดโดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
โดยทางกลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ้

1.1

ข้ อมู ล ที่ ร ะบุ ตั ว ตนได้ เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล ชื่ อ เล่ น เพศ อายุ วั น เกิ ด สั ญ ชาติ รู ปภาพ บั น ทึ ก วิ ดี โ อ
เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส ตาแหน่ง ชื่ อบริ ษัท องค์ กรที่ทางาน
ทะเบียนรถ ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับท่าน เช่น สมาชิกในครอบครัว หรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุ
ตัวตนได้ ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน

1.2

ข้ อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น บันทึกโครงสร้ างใบหน้ า (Facial Scan) บันทึกลายนิ ้วมือ (Fingerprint Scan) ผล
ตรวจสุขภาพ เชื ้อชาติ ข้ อมูลสุขภาพ ข้ อมูลพันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ ประวัติอาชญากรรม

1.3

ข้ อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เบอร์ โทรศัพท์ ส่วนตัว อีเมลส่วนตัว Social Application เช่น Line
ID/Facebook Account หรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน

1.4

ข้ อมูลสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก และวันที่เริ่ มต้ นและสิ ้นสุดการเป็ นสมาชิก
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1.5

ข้ อมูลพนักงาน เช่น ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน หรื อค่าตอบแทนอื่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ภายใต้ สญ
ั ญาจ้ าง
แรงงาน ประวัติการเบิกค่าใช้ จ่าย ข้ อมูลการเข้ า และออกงาน ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานและผลการประเมิน
อื่นใด ข้ อมูลการร้ องเรี ยน การร้ องทุกข์ การสอบสวน และการลงโทษทางวินยั

1.6

ข้ อมูลทางการเงิน เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน BCH เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร ประเภทบัญชีธนาคาร ค่าตอบแทน
ข้ อมูลทางภาษี การหักค่าลดหย่อนหรื อค่าใช้ จ่าย รายละเอียดการทาธุรกรรมกับทางกลุม่ บริ ษัทฯ

1.7

ข้ อมูลด้ านความชอบและความสนใจ เช่น ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อสินค้ า และ/หรื อ บริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ

1.8

ข้ อมูลด้ านคุณวุฒิ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การทางาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ใบอนุญาต
ความถนัดด้ านวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลปะ และข้ อมูลอื่น ๆ ด้ านคุณวุฒิที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน

1.9

ข้ อมูลทางด้ านความปลอดภัย เช่น บันทึกจากกล้ องวงจรปิ ด หรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่สามารถใช้ เพื่อรั กษาความ
ปลอดภัยของกลุม่ บริ ษัทฯ

1.10

ข้ อมูลสารสนเทศ หมายถึง เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) คุกกี ้ (Cookie) และข้ อมูลอื่น ๆ ด้ านสารสนเทศที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ หรื อซื ้อสินค้ า และ/หรื อบริ การ ร่ วมทางาน ร่ วมเป็ นสมาชิก ดาเนินกิจกรรม เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาหรื อดาเนินการใด ๆ กับกลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้ องรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มบริ ษัทฯ กลุ่มบริ ษัทฯ อาจไม่สามารถเข้ าทาสัญญากับท่าน
ดาเนินการใด ๆ ตามที่ทา่ นร้ องขอ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ในสัญญา ข้ อตกลง หรื อนิติสมั พันธ์นนั ้ ๆ รวมทังไม่
้ สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายที่กลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม
หากว่าท่านให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ กลุม่ บริ ษัทฯ ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ พิจารณานโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้แล้ ว และบุคคลดังกล่าวได้ ให้ ความยินยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของตน
ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ หรื อนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยท่านต้ องนาส่งหนังสือยินยอม
ของบุคคลดังกล่าวให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ตามที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจร้ องขอ
สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 กลุม่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการกับข้ อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้ เป็ นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ กลุม่
บริ ษัทฯ เก็บรวมรวม และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็
ได้ โดยติดต่อกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้ อ 15.

2.

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงหรื อช่องทางอื่น ซึง่ รวมถึงช่องทางดังต่อไปนี ้

2.1

การใช้ งานเว็บไซต์ : กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้ งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน่
ของกลุ่มบริ ษัทฯ ผ่านคุกกี ้ (Cookie) หรื อเทคโนโลยีที่คล้ ายกัน รวมถึง เมื่อท่านใช้ บริ การ หรื อเข้ าถึงเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตของกลุม่ บริ ษัทฯ
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2.2

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ ท่ าน: กลุ่มบริ ษัทฯ อาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ประสานงาน เลขานุการ ผู้
ติ ด ต่อ ของท่าน หรื อ บุค คลอื่น ใดที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ท่าน เช่ น ผู้รั บ มอบอ านาจ ผู้แ ทนโดยชอบธรรม สมาชิ กใน
ครอบครัว รวมถึงบุคคลอ้ างอิง หรื อบุคคลที่ร่วมงานกับท่าน

2.3

บริ ษัท/องค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับท่ าน: กลุ่มบริ ษัทฯ อาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริ ษัท/องค์กรที่
เกี่ยวข้ องกับท่าน เช่น บริ ษัทที่ท่านทางานหรื อมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกัน รวมถึงบริ ษัทที่เป็ นคู่ค้าหรื อผู้
ให้ บริ การของท่านซึง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ

2.4

แหล่ ง ข้ อ มู ล สาธารณะ: กลุ่ม บริ ษัท ฯ อาจเก็ บ ข้ อ มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้ อ มูลสาธารณะ เช่น
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงเว็บไซต์สาธารณะหรื อ Social Media

3.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี ้ โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลนันเป็
้ นไปตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้ อมูล
ส่ วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องจะอนุญาต (ข) ท่านและกลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีนิติสมั พันธ์ระหว่างกัน
(ค) กลุ่มบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ ให้ ความยินยอมแก่ กลุม่
บริ ษัทฯ และ/หรื อ (จ) มีความจาเป็ นภายใต้ กรอบของกฎหมายเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการประมวลผลตาม
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้

4.

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูก เก็ บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง รวมถึง
วัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อที่ท่านได้ ให้ ความยินยอมไว้ หรื อที่ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด

4.1

ฐานการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย

(1)

เพื่อดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วย BCH และบริ ษัทในเครื อ รวมถึง การบอกกล่าว
เชิ ญประชุม การยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การดาเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ตลอดจนการจัดทาเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงานการกระจายหน่วย การตรวจสอบธุรกรรมที่เข้ าข่ายเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการดาเนินการเกี่ยวกับภาษี

(2)

เพื่อดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ BCH และบริ ษัทในเครื อ ซึ่งรวมถึง การจ่ายเงิน
ปั นผล การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็ นต้ น
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(3)

เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541
3. ประมวลรัษฎากร

4. พระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ.
2551

5. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535

6. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

7. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

8. พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

9. พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542

10. พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน พ.ศ. 2545

11. พระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

12. พระราชบัญญัตคิ วบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้ อม
พ.ศ. 2562

13. พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543

14. พระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528

15. พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541

16. พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2534

17. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

18. พระราชบัญญัติ ว่าด้ วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550

19. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

20. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545

21. พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537

22. พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535

23. พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554

24. พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

25. พระราชบัญญัติความมัน่ คงด้ านวัคซีนแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
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ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานข้ อมูลของท่านต่อหน่วยงานรั ฐตามกฎหมาย การบริ หารและดูแ ลด้ า น
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลากรตามกฎหมาย และการรายงานข้ อมูล ผู้เข้ ารั บบริ การต่อ
หน่วยงานรัฐตามที่กฎหมายกาหนด

4.2

(4)

เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการดาเนินการรายงานข้ อมูลผู้เข้ ารับบริ การ
ตามที่กฎหมายกาหนดต่อหน่วยงานรัฐ การขึ ้นทะเบียนและรายงานข้ อมูล ผู้ติดเชื ้อ HIV การคัดกรอง
โรคผู้ที่เข้ ามาในสถานพยาบาล การรายงานเจ้ าพนักงานควบคุมโรค การดาเนินการรั บ -ส่งผู้ป่วย
มาตรฐาน และการดาเนินการตามมาตรฐานว่ าด้ วย Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และ
Alternative State Quarantine (ASQ) รวมถึ ง หลัก เกณฑ์ แ นวทางการก าหนดสถานที่ กัก กัน ที่ รั ฐ
กาหนด และการรายงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่กฎหมายกาหนด

(5)

เพื่อการช่วยเหลือเยียวยา หรื อเพื่อประสานงานกับศูนย์ ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉิ นวิกฤต
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย และสุขภาพ รวมถึง
กรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน หรื อการปฏิบตั ิอื่นใดตามกฎหมายว่าด้ วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

(6)

เพื่อการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาลและ/หรื อคาสัง่ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ เช่น กรมบังคับคดี และ
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา

(7)

เพื่อใช้ ข้อมูลสุขภาพสมาชิกในครอบครัวของผู้เข้ ารับบริ การเพื่อคัดกรอง หรื อวินิจฉัยโรคผู้เข้ ารับบริ การ

(8)

เพื่อใช้ ข้อมูลของท่านประกอบการขอคืนค่ารักษาพยาบาลของผู้ เข้ ารับบริ การที่ได้ รับสวัสดิการตาม
กฎหมาย รวมถึงการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ

(9)

เพื่ อ จัด ท าประวัติ ผ้ ูเ ข้ า รั บ บริ ก าร รวมถึ ง การจัด ให้ มี เ อกสารบัน ทึก รวมถึ ง เอกสารเกี่ ย วกับ การ
รักษาพยาบาลตามกฎหมาย

(10)

เพื่อประเมิน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลท่าน รวมถึงวางแผนการรักษา วางแผนการจาหน่าย
ผู้ป่วย วางแผนการส่งต่อ ติดต่อนัดหมาย แจ้ งผลตรวจ และติดตามอาการ

(11)

เพื่อใช้ ข้อมูลของท่านประกอบการออกหนังสือรับรองการเกิด และหนังสือรับรองการตายตามกฎหมาย

(12)

เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องสาหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและกรรมการ เช่น การจดทะเบียน
การเปิ ดเผยและรายงานข้ อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายของท่าน
และรายการที่เกี่ยวโยง และการดาเนินการด้ านภาษี

(13)

การดาเนินการตามกฎหมายมรดก และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาลเมื่อผู้ถือหุ้นหรื อนักลงทุนเสียชีวิต

ฐานสัญญา

(1)

เพื่อการสรรหา รับสมัคร คัดเลือก ประเมิน และพิจารณาบุคคลและ/หรื อคู่ค้าในการเข้ าร่วมทางานกับ
กลุม่ บริ ษัทฯ การเข้ าทาสัญญาจ้ างและการปฏิบตั ิตามสัญญาจ้ าง หรื อสัญญาทุนเรี ยนฟรี ระหว่างท่าน
และกลุม่ บริ ษัทฯ
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(2)

เพื่อเข้ าทาสัญญา หรื อธุรกรรมใด ๆ กับท่านตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาระหว่างท่านและกลุม่
บริ ษัทฯ หรื อตามคาสัง่ ของท่านตามที่ท่านมีสิทธิ ในสัญญาดังกล่าว เช่น การจ่ายค่าตอบแทน และ
จ่ายเงินคืนกรณีทา่ นสารองจ่ายไปก่อน

(3)

เพื่อบริ หารจัดการและตรวจสอบเกี่ยวกับเวลาเข้ าออกงาน การขาดลามาสาย การทางานล่วงเวลา การ
ทางานในวันหยุด

(4)

เพื่อการบริ หารจัดการด้ านสวัสดิการ ผลประโยชน์ และประเมินการทางานและการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร รวมถึงการตรวจสอบควบคุมให้ พนักงานมีคุณสมบัติในการปฏิบตั ิงานได้ ตามสั ญญาจ้ าง
กล่าวคือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลปะ และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด

(5)

เพื่อการจัดให้ มีการอบรม หรื อการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานตาม
สัญญาจ้ าง หรื อส่งบุคลากรไปบรรยายให้ ความรู้ กบั องค์กรภายนอก รวมถึงการจองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
โรงแรมกรณีปฏิบตั ิงานต่างสถานที่

(6)

เพื่อการจัดทาฐานข้ อมูล (Intranet) เพื่อยืนยันตัวบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย
ผู้ป่วย

(7)

เพื่ อ ทวนสอบการวิ นิ จฉัย โรค การรั ก ษา หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ใ ด ๆ ของบุค ลากรทาง
การแพทย์รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ใู ห้ บริ การทางการแพทย์ภายนอกองค์กรเพื่อดาเนินการ
ดังกล่าว

(8)

เพื่อทาแผนอัตรากาลัง และผังองค์กร และติดประกาศที่หน่วยงานทุกแผนก

(9)

เพื่อทาสัญญาค ้าประกันการทางานของพนักงานบางตาแหน่ง

(10)

เพื่อการให้ บริ การทางการแพทย์ และการจัดให้ มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้เข้ ารั บบริ การและเอกสารอื่ นที่
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล รวมถึงเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรทางการแพทย์
หรื อผู้ให้ บริ การทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การให้ บริ การทางการแพทย์

(11)

เพื่อประสานงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านให้ กบั สถานพยาบาลร่วมบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ เช่น ศูนย์
ความงาม ศูนย์เวชศาสตร์ ชะลอวัย ศูนย์ทนั ตกรรม และศูนย์ไตเทียม เพื่อให้ บริ การทางการแพทย์แก่
ท่าน รวมทังประสานงานด้
้
านการชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง

(12)

กรณีทา่ นใช้ บริ การห้ องพยาบาล ณ สถานประกอบการของนายจ้ าง กลุม่ บริ ษัทฯ จะประมวลผลข้ อมูล
ของท่านเพื่อให้ บริ การทางการแพทย์แก่ท่าน และเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านให้ กบั นายจ้ าง รวมทังจั
้ ด ทา
และจัดเก็บเวชระเบียน รายงาน และสถิติตามสัญญาระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ และนายจ้ างของท่าน

(13)

กรณี ท่า นใช้ บ ริ ก ารคลินิ ก ในเครื อ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จะประมวลผลข้ อ มูลของท่า นเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์แก่ทา่ นและจัดเก็บเวชระเบียน
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4.3

(14)

เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ รวมถึงประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมอื่นใด ตามที่จาเป็ นเพื่อการดาเนิน
กิ จการของกลุ่มบริ ษัทฯ รวมถึง การบอกกล่าวเชิ ญประชุม การยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การ
ดาเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

(15)

เพื่อการเข้ าทานิติกรรม หรื อธุรกรรมใด ๆ ในนามของกลุ่มบริ ษัทฯ เช่น การจัดการด้ านธุรกรรมทาง
การเงินกับธนาคาร การเข้ าลงนามในสัญญาต่าง ๆ การติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานใด
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อเข้ าทานิติกรรม หรื อธุรกรรม
ใด ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินกิจการของกลุม่ บริ ษัทฯ

(16)

เพื่อการดาเนินการจ่ายเงินปั นผล หรื อจ่ายดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้ถือหุ้นกู้ของกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดในการเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นกู้

ฐานประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของกลุม่ บริ ษัทฯ

(1)

เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และ/หรื อ อานาจในการดาเนินการแทน

(2)

เพื่อป้องกัน รับมือ และบริ หารความเสี่ยง กากับตรวจสอบ บริ หารจัดการภายในกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึง
เพื่อตรวจสอบภายใน และปรึกษากับที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย บัญชี ภาษี ในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง

(3)

เพื่อเก็บข้ อมูลผู้สมัครงานเพื่อโอกาสในการจ้ างงานต่อไป

(4)

เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของคู่ค้าตามสัญญาจ้ างเหมาแรงงาน และเพื่อจัดเก็บเป็ น
ฐานข้ อมูลระหว่างที่มีการปฏิบตั ิงาน

(5)

เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาการบริ หารด้ านทรัพยากรส่วนบุคคล และด้ านการให้ บริ การของ
โรงพยาบาล และการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐาน

(6)

เพื่อตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยน และดาเนินการทางวินยั

(7)

เพื่อเปิ ดเผยให้ มี การตรวจสอบรั บรองโดยองค์ กรที่เกี่ยวข้ อง เช่น Joint Commission International
(JCI) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

(8)

เพื่อบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมเพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีการระบุตวั ตน
ของท่าน

(9)

เพื่อเปิ ดเผยเป็ นข้ อมูลสาหรับการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ การเข้ าสูก่ ระบวนการ
ล้ มละลายหรื อฟื น้ ฟูกิจการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรื อกระบวนการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(10)

เพื่อตรวจสอบยืนยันข้ อมูลของท่านกับบุคคลอ้ างอิง เช่น สถานที่ทางานเดิม สถาบันการศึกษา ก่อน
รับเข้ าทางาน

(11)

เพื่อเปิ ดเผยให้ หน่วยงานภายนอกตรวจสอบเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน Thailand
Labor Standard และมาตรฐาน Good Labor Practice โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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(12)

เพื่อการก่อตังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องเพื่อจัดทาและจัดเก็บข้ อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นหลักฐานเมื่อมี
ข้ อร้ องเรี ยน รวมทังเพื
้ ่อดาเนินคดี หรื อสู้คดีตามกฎหมาย

(13)

เพื่อให้ สวัสดิการแก่ทา่ นในฐานะผู้รับประโยชน์

(14)

เพื่อใช้ ในการติดต่อฉุกเฉิน

(15)

เพื่อเป็ นหลักฐานการเข้ าทาสัญญา

(16)

เพื่อใช้ ติดต่อท่านในฐานะบุคคลอ้ างอิงในการตรวจสอบยืนยันข้ อมูลของบุคลากรก่อนรับเข้ าทางาน

(17)

เพื่อบริ หารค่าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับบริ การ

(18)

เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ นต่อบริ ษัทผู้ให้ บริ การระบบชาระเงิน และ/หรื อ สถาบันการเงิน เพื่อยืนยัน
ความถูกต้ องของธุรกรรมระหว่างท่านและกลุม่ บริ ษัทฯ

(19)

เพื่อก่อตัง้ ปฏิบัติตาม ใช้ หรื อยกขึน้ ต่อสู้ซึ่งสิทธิ เรี ยกร้ องทางกฎหมาย เช่น เพื่อตอบสนองต่อข้ อ
ร้ องเรี ยน และการดาเนินคดี ต่อสูค่ ดี รวมถึงการฟ้องร้ องต่อศาลเมื่อมีข้อพิพาท

(20)

เพื่อการวิเคราะห์และวิจยั กิจกรรมและการส่งเสริ มด้ านการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้ า บริ การและกิจกรรม
อื่น ๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ

(21)

เพื่ อ บัน ทึ ก ภาพ หรื อ วิ ดี โ อในงานกิ จ กรรมและเผยแพร่ เ พื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ (โดยไม่ ใ ช่ Targeted
Advertisement)

(22)

เพื่อบันทึกเป็ นฐานข้ อมูลสาหรับการจ้ างงานในอนาคต และใช้ ในการเปรี ยบเทียบราคาและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายภายในกลุม่ บริ ษัทฯ

(23)

เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่นกรณีกลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ บริ การ
ทางการแพทย์จากบุคคลภายนอก

(24)

กรณี ท่านเป็ นตัวแทนนิติบุคคล กลุ่มบริ ษัทฯ จะเก็ บข้ อมูลของท่านเพื่อใช้ ในการยืนยันตัวตนและ
อานาจในการเข้ าทาสัญญา รวมถึงเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านเกี่ยวกับนิติสมั พันธ์ที่มีตอ่ กัน

(25)

เพื่อการบริ หารงานเกี่ยวกับคู่ค้าตามสัญญาจ้ างเหมาแรงงาน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และตรวจสอบ
และประเมินผลการทางานของท่านตามสัญญาจ้ างเหมาแรงงาน และเก็บเป็ นฐานข้ อมูลระหว่างที่มี
การปฏิบตั ิงาน

(26)

เพื่อการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคารหรื อสถานที่ของโรงพยาบาล และ
การประเมินความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย รวมถึงการเข้ าและออกเพื่อปฏิบัติงานในสถานที่ของ
โรงพยาบาล การแลกบัตรเข้ าออกอาคารหรื อสถานที่ของโรงพยาบาล และการบันทึกข้ อมูลการเข้ าออก
สถานที่ของโรงพยาบาล และการบันทึกภาพภายในอาคารหรื อสานักงาน หรื อบริ เวณพื ้นที่โดยรอบด้ วย
กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
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4.4

(27)

เพื่อดูแลรั กษาความปลอดภัยให้ แก่พนักงาน ผู้ใช้ บริ การ และบุคคลอื่นที่เข้ ามาภายในอาคารและ
สถานที่ รวมถึงการดูแลทรัพย์สนิ ของบริ ษัทไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าออกเขตหวงห้ าม

(28)

เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สนิ ของท่าน

(29)

เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้ อง การทาลายทรัพย์สิน และ
อาชญากรรมอื่นๆ

(30)

เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึง
การฟ้องร้ องเมื่อเกิดอาชญากรรม

(31)

เพื่ อ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายตามที่ ห น่ว ยงานรั ฐ ที่ มี อ านาจตามกฎหมายร้ องขอ หรื อ ใช้ เ พื่ อ เป็ น
พยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นภายในหรื อบริ เวณอาคารและสถานที่

(32)

เพื่อช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

(33)

เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรื อกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้ องกับการแจ้ งเบาะแส

(34)

เพื่อสนับสนุนในการก่อตังสิ
้ ทธิหรื อยกขึ ้นเป็ นข้ อต่อสู้ในการดาเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะ คดีทางแพ่ง และคดีแรงงาน

ฐานความยินยอม

(1)

เพื่อตรวจสอบข้ อมูลของท่านจาก Social Media ก่อนการรับเข้ าทางาน

(2)

เพื่อรับรองสถานะการเป็ นบุคลากรของท่านต่อบุคคลภายนอก

(3)

เพื่อใช้ ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและความคิดเห็นต่อบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์ และเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ

(4)

กรณี ท่านเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มบริ ษัทฯ อาจส่งข้ อมูลของท่านให้ บ ริ ษัท ประกัน ที่ เ ป็ น
พันธมิตรของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อการทาประกันด้ านวิชาชีพ

(5)

กรณีทา่ นเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านให้ ผ้ ใู ช้ บริ การตรวจสอบ
คุณสมบัติของท่าน

(6)

กรณีท่านกู้เงินกับธนาคารที่เป็ นพันธมิตรของกลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่ บริ ษัท ฯ อาจดาเนินการหักเงินเดือน
ของท่านเพื่อชาระเงินกู้

(7)

เพื่อตรวจสอบข้ อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม และศาสนา
เพื่อประเมิน และตรวจสอบคุณสมบัติ ข้ อมูลด้ านสุขภาพ และความประพฤติของท่านก่อนเข้ าร่ วม
ทางานกับกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อในระหว่างการปฏิบตั ิงานใด ๆ

(8)

เพื่อเก็บข้ อมูลผู้สมัครงาน และส่งต่อให้ บริ ษัทในเครื อของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อโอกาสในการจ้ างงานต่อไป

(9)

เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน ดูแลบุคลากรที่อาจโดนเลือกปฏิบตั ิ
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(10)

เพื่อจัดการด้ านการลาป่ วย การจัดสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพ

(11)

เพื่อจัดให้ มีการรักษาพยาบาลและการเตรี ยมอาหารให้ ตรงตามศาสนาและสุขภาพของท่าน

(12)

เพื่อจัดให้ มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา

(13)

เพื่อเปิ ดเผยให้ หน่วยงานของรั ฐตรวจสอบประกอบการขึน้ ทะเบียนสถานพยาบาลตรวจสุข ภาพ
คนหางานทาในต่างประเทศ

(14)

เพื่อจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยเอกสารระบุตวั ตนของท่าน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน (ซึ่งมีข้อมูลด้ าน
ศาสนา)

(15)

เพื่อตรวจสอบข้ อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านลายนิ ้วมือ และ/หรื อ สแกนใบหน้ าของ
ท่านเพื่อตรวจสอบเวลาเข้ า -ออกงาน และอานาจในการเข้ า -ออกพื ้นที่ รวมถึงเฝ้าระวัง และรักษา
ความปลอดภัย

(16)

เพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้เข้ ารับบริ การต่อสถานพยาบาลอื่น หรื อหน่วยงานของรัฐ สาหรับการให้ บริ การ
ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่น

(17)

เพื่อประสานงานกับบริ ษัทประกันที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิและการขอคืนค่ารักษาพยาบาลของท่าน (รวมถึง
สถานทูตหากท่านเป็ นชาวต่างชาติที่มีสทิ ธิตามกฎหมาย)

(18)

เพื่อติดตามและสอบถามอาการท่าน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการนอนรักษาพยาบาล และโน้ มน้ าวให้
นอนรักษาพยาบาล

(19)
(20)
(21)
(22)

เพื่อติดตามและสอบถามอาการท่านกรณีปฏิเสธการทาหัตถการ และโน้ มน้ าวให้ ทาหัตถการ
เพื่อติดตามความพึงพอใจในการเข้ ารับบริ การ
เพื่อติดตามความพึงพอใจในการส่งต่อสถานพยาบาล
เพื่อจัดอบรม และให้ คาแนะนาในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้ านสุขภาพแก่ทา่ น

(23)

เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรมที่ทา่ นเข้ ากักตัวตามกฎหมาย รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูลผู้
เข้ ารับบริ การเท่าที่จาเป็ นต่อผู้ประกอบการโรงแรม

(24)

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ทา่ นในการดาเนินการด้ านทะเบียนราษฎร์ เช่น แจ้ งเกิด แจ้ งตาย

(25)

กรณีทา่ นใช้ บริ การตรวจสุขภาพและตรวจรักษาโรคในฐานะลูกจ้ าง กลุม่ บริ ษัทฯ อาจรายงานผลตรวจ
สุขภาพให้ กบั นายจ้ างของท่านตามสัญญา และเพื่อดาเนินการด้ านค่าใช้ จ่าย

(26)

เพื่อประชาสัมพันธ์สนิ ค้ า และ/หรื อ บริ การ รวมถึงโปรโมชัน่ และกิจกรรม (event) ที่อาจตรงกับความ
สนใจของท่าน

(27)

เพื่อสัมภาษณ์ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ บริ การของท่าน และเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์

(28)

เพื่อดาเนินการรองรับผู้เข้ ารับบริ การที่ได้ รับการแนะนาจากบริ ษัท หรื อตัวแทนประกันภัย หรื อตัวแทน
บริ ษัท (Agency) รวมถึงการประสานงานกับบุคคลดังกล่าว
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5.

(29)

เพื่อบริ หารความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ ผู้รับเข้ าบริ การ และบริ ษัทหรื อตัวแทนประกันภัย เช่ น
การออกเยี่ยม และมอบของขวัญให้ กบั ผู้เข้ ารับบริ การในนามของบริ ษัทหรื อตัวแทนประกันภัย

(30)

เพื่อจัดทาระเบียนสุขภาพตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยการคุ้มครองและจัดการข้ อมูลด้ าน
สุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

(31)

กรณีท่านโทรติดต่อกลุ่มบริ ษัทฯ กลุ่มบริ ษัทฯ อาจมีการบันทึกเสียงสนทนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ให้ บริ การ

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เปิ ดเผยหรือส่ งต่ อข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และหนังสือ
ยินยอมของท่าน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ได้ รับอนุญาต หรื อกาหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
และ/หรื อ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิ ดเผย หรื อโอนไปยังบุคคลที่สาม และ/หรื อ
หน่วยงานของรัฐ ดังกล่าวต่อไปนี ้

5.1

วิทยากร ตลอดจนผู้เข้ าร่วมในการอบรม การบรรยาย การสัมมนา หรื อกิจกรรมอื่นใดของกลุม่ บริ ษัทฯ

5.2

บริ ษัทในเครื อของกลุม่ บริ ษัทฯ สถานพยาบาลอื่น สถานพยาบาลร่วมบริ การ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้ บริ การ
ทางการแพทย์ภายนอก รวมถึงองค์กรตรวจสอบรับรอง และผู้ให้ บริ การภายนอกอื่น ๆ ด้ านการดาเนินธุรกิจ

5.3

ผู้เข้ ารับบริ การทางการแพทย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ

5.4

บุคคลทัว่ ไป หรื อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อสือ่ Social Media และ Social Application

5.5

หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า และสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รวมถึงศาล เจ้ าหน้ าที่ตารวจ และผู้เสียหาย

5.6

นายทะเบียน เช่น บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

5.7

สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารที่ให้ บริ การด้ านการเงินแก่ทา่ น ธนาคารที่ดแู ลธุรกรรมทางการเงินให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ

5.8

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ รวมถึงนายทะเบียนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

5.9

ผู้จดั การกองทรัพย์สินหรื อทรัสตี (Trustee) หรื อบุคคลใด ๆ ที่ทรัสตีของกลุม่ บริ ษัทฯ จะก่อหรื อได้ ก่อนิติสมั พันธ์
ด้ วย

5.10

บริ ษัทประกันภัย รวมถึง บริ ษัทโบรกเกอร์ ประกันภัย และผู้จาหน่ายและผู้ให้ บริ การอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึง
กัน รวมถึงตัวแทนประกันใด ๆ
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5.11

ผู้ให้ บริ การ ผู้จาหน่าย ผู้จดั หา ผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างช่วง ที่ทางานกับ กลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อจัดเตรี ยมและจัดหาบริ การ
และสินค้ าหรื อบริ การให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯ เช่น ผู้ให้ บริ การด้ านสื่อ (Media Agency) ผู้ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ให้ บริ การด้ านเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ สายการบิน และโรงแรม ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้ บริ การ
จัดส่งพัสดุ ผู้ให้ บริ การด้ านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด หรื อการค้ นคว้ าข้ อมูลทางการตลาด การ
ทาธุรกรรม การจัดทาเงินเดือน (Payroll) ผู้จดั กิจกรรม การให้ บริ การด้ านสถานที่ อาหารและสินค้ า หรื อบริ การ
อื่น ๆ รวมถึงคูส่ ญ
ั ญา และหน่วยงานที่กลุม่ บริ ษัทฯ มีการติดต่อ

5.12

ที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น นักบัญชี ทนายความและผู้ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

5.13

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับท่าน เช่น ผู้ติดต่อ เลขานุการ ผู้ประสานงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว รวมถึงบุคคลอ้ างอิง
เช่น นายจ้ างเดิม สถานที่ศึกษาเดิม สถานที่อบรม สภาวิชาชีพ บุคคลที่เคยร่ วมงานกับท่าน บุคคลที่ท่านให้
ติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน และผู้ร้องเรี ยนทางวินยั

6.

การถ่ ายโอนข้ อมูลไปต่ างประเทศ
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผย หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หรื อองค์กรอื่นนอกราชอาณาจักรไทย
(หากมี) เช่น องค์กรผู้ให้ การสนับสนุนของกลุม่ บริ ษัทฯ องค์กรที่จดั กิจกรรมร่ วมกับกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อองค์กรการ
ให้ การรับรอง เช่น Joint Commission International (JCI) ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปเท่าที่ จาเป็ น
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ และนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ โดย
กลุม่ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่จาเป็ น และเหมาะสมสาหรับการโอนข้ อมูลส่วนบุคคล
ไปนอกราชอาณาจักรไทย เช่น การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับข้ อมูล หรื อการจัดให้ มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้ อมูลในประเทศดังกล่าว เป็ นต้ น
ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ กลุม่ บริ ษัทฯ จะกากับดูแลให้ การโอนข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นไป
ตามข้ อยกเว้ นที่กาหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนด

7.

คุกกี ้ (Cookies)
คุกกี ้ (Cookies) คือ ข้ อมูลขนาดเล็กที่ได้ สง่ จากเว็บไซต์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของท่านที่ได้
เข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files) ของท่าน เช่น
ภาษาที่เลือกใช้ เป็ นอันดับแรก ผู้ใช้ ของระบบ หรื อการตังค่
้ าอื่น ๆ กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมคุกกี ้ (Cookies)
และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านมีปฏิสมั พันธ์ หรื อทาธุรกรรมใด ๆ กับกลุ่มบริ ษัทฯ ผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต รวมถึงการเข้ าชมเว็บไซต์ของกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อทีก่ ลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ควบคุม
คุกกี ้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงที่อนั ตรายกับคอมพิ วเตอร์
ของท่าน โดยกลุม่ บริ ษัทฯ อาจใช้ คกุ กี ้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ดังนี ้

7.1

เพื่อให้ ทา่ นสามารถใช้ บริ การ และ/หรื อ เข้ าถึงฟั งก์ชนั ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้

7.2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในการดาเนินการให้ บริ การออนไลน์
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7.3

เพื่อช่วยให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถจดจา และตอบสนองท่านได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น เช่น การจดจาชื่อ
บัญชีผ้ ใู ช้ งาน รหัส หรื อการตังค่
้ าที่ผา่ นมาเมื่อท่านเข้ าชมเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ ในครัง้ ถัดไป

7.4

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานของเว็บไซต์
ท่ า นอาจลบคุ ก กี ้ (Cookies) หรื อ ไม่ อ นุ ญ าตให้ คุ ก กี ้ (Cookies) นัน้ ท างานอี ก ต่ อ ไปได้ โดยการเข้ าไปที่
www.bangkokchainhospital.com ในกรณี ที่ท่านลบคุกกี ้ (Cookies) หรื อไม่อนุญาตให้ คุกกี ้ (Cookies) นัน้
ทางานอีกต่อไป ทังนี
้ ้ การกระทาดังกล่าวอาจทาให้ ท่านใช้ งานฟั งก์ชนั บางอย่างหรื อทังหมดของบริ
้
การดังกล่าว
ได้ อย่างไม่ราบรื่ น

8.

ผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ และคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใด
ๆ ที่ผ้ เู ยาว์ไม่อาจดาเนินการได้ โดยลาพังตามที่กาหนดไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กลุม่ บริ ษัทฯ ต้ อง
ขอความยินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครอง เว้ นแต่กรณีที่ผ้ เู ยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี กลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครองทุกกรณี
ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลไร้ ความสามารถ กลุม่ บริ ษัทฯ ต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอานาจกระทาการแทนเท่านัน้
ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ กลุม่ บริ ษัท
ฯ ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้พิทกั ษ์ ที่มีอานาจกระทาการแทนเท่านัน้
ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่อาจทราบได้ ว่า บุคคลที่เข้ าชมเว็บ ไซต์ ของกลุ่มบริ ษัท ฯ มีสถานะเป็ นผู้เยาว์ บุคคลไร้
ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้ อมูลของบุคคลดังกล่าว หาก
กลุม่ บริ ษัทฯ ทราบว่าท่านมีสถานะเป็ นผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ กลุม่ บริ ษัทฯ
จะรี บดาเนินการโดยไม่ชักช้ าเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครอง ผู้อนุบาล หรื อผู้พิทักษ์ ของท่าน
(ตามแต่กรณี)

9.

กล้ องวงจรปิ ด
กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการบันทึกภาพจากกล้ องวงจรปิ ดเพื่อเก็บบันทึกเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ของผู้เข้ าออก ณ บริ เวณพื ้นที่
ของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อการรักษาความปลอดภัย ป้องกันภยันตรายและอุบตั ิเหตุ รวมถึงเพื่อการสืบสวนสอบสวน
กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมขึ ้น ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ จากัดการเข้ าถึงบันทึกกล้ องวงจรปิ ดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เท่านัน้

10.

มาตรการและแนวนโยบายต่ างๆ เกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการปฎิบตั ิให้ ถูกต้ องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล ดังนัน้ เพื่อคุ้มครองและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุม่ บริ ษัทฯ
จึงใช้ มาตรการและแนวนโยบายดังต่อไปนี ้ เพื่อดูแลรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ปลอดภัย

10.1

นโยบายการจัดทามาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล
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10.2

นโยบายในการตอบสนองกรณีมีคาร้ องขอหรื อคาสัง่ เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ

10.3

นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลระหว่างบริ ษัทภายในกลุม่

11.

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิ ตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยสิทธิ ดังกล่าวอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิ นนั ้ ๆ กาหนดไว้ ด้วย โดยกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ทาการ
จั ด เ ต รี ยมค าขอ ใช้ สิ ท ธิ ขอ งเจ้ าข อ งข้ อ มู ล แ ละ ได้ เ ผย แพร่ ไว้ บนเว็ บ ไซต์ ขอ งกลุ่ ม บริ ษั ทฯ ที่
www.bangkokchainhospital.com เพื่อให้ ทา่ นสามารถเข้ าถึงและใช้ แบบคาขอในการใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูล
ดังกล่าวในการแสดงเจตนาเพื่อใช้ สิทธิ ตามหลักเกณฑ์ ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องให้ ความคุ้มครองแก่ท่านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคล โดยติดต่อกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้ อ 15.

11.1

สิทธิในการเข้ าถึงและขอรับสาเนา: ท่านมีสทิ ธิเข้ าถึง หรื อขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่กลุม่ บริ ษัท
ฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย และขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้ ให้ ความ
ยินยอม

11.2

สิทธิในการขอรับและโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ
ได้ ทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู
้ ่ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้ งานได้ โดยทัว่ ไปด้ วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ที่
ทางานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทังมี
้ สิทธิขอให้
กลุม่ บริ ษัทฯ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ
ได้ สง่ หรื อโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้ นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล
ที่กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ตามที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอม หรื อภายใต้ ฐานสัญญา หรื อภายใต้
หลักเกณฑ์อื่นที่กฎหมายกาหนด

11.3

สิทธิในการคัดค้ าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุม่
บริ ษัทฯ ดาเนินการภายใต้ ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรื อการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ

11.4

สิทธิในการขอให้ ลบ: ท่านมีสทิ ธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ลบหรื อทาลายข้ อมูลของท่าน หรื อทาให้ ข้อมูลของท่านเป็ น
ข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนด้ วยเหตุบางประการได้

11.5

สิทธิ ในการขอให้ ระงับ : ท่านมีสิทธิ ขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุ่ม
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคาขอใช้ สิทธิ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุ คคล หรื อคัดค้ านการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อท่านขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรื อ
ทาลายข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ เก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่ อใช้ ในการก่อตัง้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรื อการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ อง

11.6

สิทธิในการแก้ ไข: ท่านมีสิทธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ถกู ต้ อง เป็ นปั จจุบนั และไม่
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
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11.7

สิทธิในการร้ องเรี ยน: ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนกับคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หากกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อ
ลูกจ้ างหรื อผู้รับจ้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

11.8

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสทิ ธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ ให้ ไว้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ เมื่อใดก็ได้
โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน้ หรื อจะเพิกถอนทัง้ หมดก็ ได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่กลุ่มบริ ษัทฯ
กาหนด ทังนี
้ ้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่ได้ ให้ ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
ท่านอาจใช้ สทิ ธิเหล่านี ้ได้ โดยการติดต่อกับกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียด
ในข้ อ 15.
การที่ท่านเพิกถอนความยินยอม อาจส่งผลกระทบให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาขอบางประการของ
ท่านได้ หรื ออาจทาให้ ท่านได้ รับความสะดวกน้ อยลง โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง การเพิก
ถอนดังกล่าวย่อมไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
ได้ ให้ ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบ
เพื่อประโยชน์ ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริ ษัทฯ คานึงถึง และมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยและ
คุ้มครองของข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัทฯ อาจปฏิเสธคาขอใช้ สทิ ธิของท่านในกรณีที่ (ก) บุคคลที่ยื่นคาขอไม่มี
หลักฐานยืนยันว่าเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อไม่มีอานาจในการยื่นคาขอดังกล่าว หรื อกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้
รับข้ อมูลครบถ้ วนเพียงพอที่จะดาเนินการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ าของข้ อมูลอย่างเคร่ งครัด (ข) คาขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่ส่งคาขอไม่มีสิทธิ ตามกฎหมาย
หรื อไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนันอยู
้ ท่ ี่กลุม่ บริ ษัทฯ (ค) คาขอดังกล่าวเป็ นคาขอที่ฟมเฟื
ุ่ อย เช่น เป็ นคาขอที่มี
ลักษณะเดียวกัน หรื อมีเนื ้อหาเดียวกันซ ้า ๆ โดยไม่มีเหตุอนั สมควร (ง) กลุม่ บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคาขอ
ของท่านตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด

12.

นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์ อ่ ืน ๆ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ใช้ เฉพาะสาหรั บ กิจกรรมของกลุ่มบริ ษัทฯ และการใช้ งานเว็บไซต์ ของกลุ่ม
บริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยบนเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ ของกลุม่ บริ ษัทฯ อาจมีลิงก์ (Link) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ อื่น ๆ ได้ ทังนี
้ ้ หากท่านได้ กดลิงก์ (Link) ไปยังเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ท่าน
จะต้ องศึกษานโยบายความเป็ นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน่ นัน้ ๆ แยกต่างหากจากของกลุม่
บริ ษัทฯ ก่อนที่จะกรอกและส่งข้ อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสาหรับการประมวลผล
ข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อการใช้ คกุ กี ้ (Cookie) บนเว็บไซต์อื่นที่ทา่ นได้ เข้ าผ่านเว็บไซต์ของกลุม่ บริ ษัทฯ

13.

การตรวจสอบและแก้ ไข
กลุม่ บริ ษัทฯ จะตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้เป็ นประจาเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และทบทวนนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้เมื่อมีความจาเป็ นหรื อเมือ่
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลง หรื อการแก้ ไขใด ๆ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ จะเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของกลุม่
บริ ษัทฯ โดยเร็ ว
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14.

บททั่วไป
นโยบายความเป็ นส่วนตัว นี ้อยู่ภายใต้ การกากับ และการตีความตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ
กฎหมายแห่งประเทศไทย

15.

ติดต่ อกลุ่มบริษัทฯ
หากท่านมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึงการใช้ สทิ ธิที่ระบุในข้ อ 11 ท่านสามารถติดต่อ (ก) เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดด้ า นล่าง และ (ข) กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ าย 1
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

นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ถูกทบทวน และให้ มีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
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เอกสารแนบท้ าย 1
รายชื่อและที่อยู่ตดิ ต่ อกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ที่อยู:่
586,588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์ ติดต่อ:
02-804-8959
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ที่อยู:่
950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์ ติดต่อ:
02-910-1600
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ที่อยู:่
58 หมูท่ ี่ 15 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ ติดต่อ:
02-921-3400
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคาแหง
ที่อยู:่
99/9 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เบอร์ ติดต่อ:
02-339-0000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล อรัญประเทศ
ที่อยู:่
885 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้ านใหม่หนองไทร อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว 27120
เบอร์ ติดต่อ:
037-640-000
บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ที่อยู:่
60 หมูท่ ี่ 6 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์ ติดต่อ:
02-594-0020
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บริษัท ศรีบุรินทร์ การแพทย์ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ที่อยู:่
111/5 หมูท่ ี่ 13 ตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์ ติดต่อ:
053-910-999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่ สาย
ที่อยู:่
952 หมูท่ ี่ 1 ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์ ติดต่อ:
053-731-391
คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขาอาเภอเชียงแสน
ที่อยู:่
339 หมูท่ ี่ 6 ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์ ติดต่อ:
053-777-213
บริษัท สระบุรี เวชกิจ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ที่อยู:่
2/22 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากเพรี ยว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์ ติดต่อ:
036-315-555
บริษัท นวนครการแพทย์ จากัด
โรงพยาบาลการุ ญเวช ปทุมธานี
ที่อยู:่
98 หมูท่ ี่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์ ติดต่อ:
02-529-4533
โรงพยาบาลการุ ญเวช อยุธยา
ที่อยู:่
61/9 หมูท่ ี่ 4 ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์ ติดต่อ:
035-315-100
บริษัท โสธรเวชกิจ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ที่อยู:่
29 หมูท่ ี่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลหน้ าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์ ติดต่อ:
038-812-702
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่อยู:่
766 หมูท่ ี่ 10 ตาบล ท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เบอร์ ติดต่อ:
037-627-000
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บริษัท บางกอก เชน แมเนจเมนท์ จากัด
สานักงานใหญ่
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
สาขา (1)
ที่อยู:่
223/2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
สหคลินิก บางกอก เชน แลบบอราทอรี่ และพยาธิวทิ ยา
ที่อยู:่
141 หมูท่ ี่ 12 ตาบลบางรักพัฒนา แขวงบางบัวทอง นนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-080-9445
Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล เวียงจันทน์
ที่อยู:่
999 ถนน 450 ปี บ้ านดอนนกคุม่ เมืองสีสดั ตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
เบอร์ ติดต่อ:
+85621 833333
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