นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Policy)
บริษัท โรงพยาบาลบางมด จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลบางมด จากัด ในฐานะผูป้ ระกอบกิจการโรงพยาบาลบางมด (“เรา” หรื อ “โรงพยาบาลบางมด”)มุ่งมัน่ ที่จะปกป้องความเป็ นส่วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็ น
การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย (เรี ยกรวมกันว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กบั เราใน
ระหว่างเยี่ยมชม เว็บไซต์ bangmodaesthetic.com หรื อใช้แอพพลิเคชัน่ ของเรา หรื อรับบริ การจากเรา นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรื อเป็ น
การส่ งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ข้อ มูล ” หรื อ “ข้อมูล ส่ วนบุคคล”) ส าหรับข้อมูล ส่ วนบุค คลด้านสุ ข ภาพของท่านนั้น
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คาสั่งหรื อระเบียบของ
หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรื อที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จดั ทา
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ข้ นึ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการให้บริ การเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
ของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริ การของท่าน โดยในการใช้บริ การดังกล่าวในแต่ล ะครั้งให้ถือ ว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
เราเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ น ในกรณี ที่ท่านเป็ นผูย้ ินยอมให้ขอ้ มูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการให้
ข้อมูลเพื่อการขอรับบริ การจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ บนมือถือ หรื อช่องทางอื่นใดของเรา ตัวอย่างเช่น การนัด
หมายแพทย์ การลงทะเบียนแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทาธุรกรรม
แบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผูป้ ่ วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาลนอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจากบุ ค คลที่สาม เช่น บุ คคลในครอบครัว หรื อ บุ ค คลใกล้ชิดของท่าน โรงพยาบาลหรื อ บริ ษัทในเครื อ ข่ ายของบริ ษัท
โรงพยาบาลบางมด จากัด (“โรงพยาบาลในเครื อข่าย” หรื อ “บริ ษทั ในเครื อข่าย”) ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั โรงพยาบาลบางมด จากัด
ด้ว ย ตัว แทนจาหน่ ายหรื อผูใ้ ห้บริ ก ารของเรา หรื อหน่ วยงานภาครัฐในกรณี ที่ท่านได้ให้ค วามยินยอมในการเปิ ดเผยข้อ มูล
ดังกล่าวไว้ หรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนด

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรื อจากบุคคลที่สาม มีดงั นี้
⚫

ข้อมูลระบุตวั ตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปี เกิด หนังสื อเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรื อหมายเลข
ที่สามารถระบุตวั ตนอื่นๆ

⚫

ข้อมูลสาหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

⚫

ข้อมูลการชาระเงิน เช่น ข้อมูลการเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

⚫

ข้อ มูล การเข้ารับบริ ก าร เช่น ข้อ มูล การนัดหมายแพทย์ ข้อ มูล ส่ วนบุค คลของญาติ ความต้อ งการเกี่ ยวกับ
ห้องพัก และบริ การเสริ มอื่นๆ

⚫

ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่ วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมสัมมนา, ลงทะเบียน
รับโปรโมชัน่

⚫

ข้อมูลสถิติ เช่น จานวนผูป้ ่ วย และการเข้าชมเว็บไซต์

⚫

ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, นัดหมายแพทย์ออนไลน์

⚫

ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุ ขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุ ขภาพของท่าน ผลการทดสอบจาก
ห้องทดลอง และการวินิจฉัย

⚫

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน

⚫

ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

เราจะไม่เก็บและใช้ขอ้ มูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน ดังต่อไปนี้ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่
เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับและกฎหมายกาหนด หรื อโดยความยินยอมของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างกัน หรื อการใดๆ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา สาหรับวัตถุประสงค์ดงั นี้

1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้ บริการทางการแพทย์ ได้แก่
⚫

จัดหาบริ การ หรื อส่งมอบบริ การของเรา และการเข้าถึงบริ การของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรื อออฟไลน์

⚫

นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนาบริ การของโรงพยาบาล

⚫

การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กบั โรงพยาบาลในเครื อข่าย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งจะช่วยให้การส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย มีความรวดเร็วขึ้น

⚫

การยืนยันตัวตนของผูป้ ่ วย

⚫

ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรื อการเสนอความช่วยเหลือจากเรา

⚫

รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

⚫

ปฏิบตั ิตามกฎของโรงพยาบาล

⚫

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบตั ิ
ตามหมายเรี ยกพยาน หรื อคาสั่งศาล หรื อการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

⚫

วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น หรื อที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็ น
ครั้งคราว

2. วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการตลาดของเรา ซึ่งเราจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ ความ
ยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ได้แก่
⚫

อานวยความสะดวกและนาเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ

⚫

จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่ งเสริ มการขาย และการลูก ค้าสัมพันธ์ เช่น การส่ งข้อมูล เกี่ยวกับโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์และบริ การ รายการส่งเสริ มการขาย และธุรกิจพันธมิตร

⚫

สารวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจยั ตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง ผลิตภัณฑ์และ
บริ การ หรื อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ

⚫

เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคาถาม หรื อตอบสนองข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การของเรา เช่น
ปัญหาการใช้บริ การ หรื อความสูญหายใด ๆ

บุคคลที่ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผย
เราอาจเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่ งอาจตั้งอยู่ภายในหรื อนอกประเทศไทย ซึ่ ง
เป็ นประเทศที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่กฎหมายกาหนด และเราจะดาเนินตามมาตรการที่จาเป็ นและเหมาะสม หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ขา้ งต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
- โรงพยาบาลในเครื อข่าย บริ ษทั ในเครื อข่าย ธุรกิจคู่คา้ และธุรกิจพันธมิตร
- ตัวแทน ผูใ้ ห้บริ การ หรื อคู่คา้ ที่ให้บริ การแก่เรา หรื อ ดาเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผูใ้ ห้บริ การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หุ้นส่ วนทางธุรกิจ เช่น บริ ษทั ประกัน พันธมิตรที่เข้าร่ วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิ ทธิประโยชน์ และ
บริ ษทั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริ การแก่ท่าน หรื อตอบสนองตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
- ธนาคาร และผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน เช่น บริ ษทั บัตรเครดิต หรื อเดบิต
- เจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรื อกาหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือ ถือของเรา อาจมีลิงก์เชื่ อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่ส าม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทาของ
บุคคลที่สามดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล และความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จาเป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวนี้ หรื อภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย หรื อเพื่อการดาเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่

แสดงความยินยอมให้เราทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดาเนินการทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นตาม
ขั้นตอนการทาลายข้อมูลของเราและจะดาเนินการให้เสร็จโดยไม่ชกั ช้า
เราจะใช้มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย และการบริ หารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ท่านอาจติดต่อเรา หรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคาร้องขอดาเนินการใช้
สิทธิของท่านดังต่อไปนี้
⚫

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อ มูล ของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับส าเนาข้อ มูล และขอให้โอนย้ายข้อ มูลส่ ว น
บุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั เราไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่นหรื อตัวท่านเอง

⚫

ท่านมีสิทธิคดั ค้าน หรื อระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านได้

⚫

ท่านมีสิ ทธิ ขอให้เราแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูก ต้อ ง หรื อ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่ส มบูรณ์ได้ และอาจขอให้เราลบ หรื อ
ทาลาย หรื อเปิ ดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้

⚫

ในกรณี ที่ท่านพบว่าเรา หรื อบุคลากรของเราใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็ นไปตามที่ท่านได้ให้ความ
ยินยอมไว้ห รื อ ไม่ เป็ นการประมวลผลตามที่มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย ท่านมีสิ ท ธิ ร้อ งเรี ยนต่อ คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

⚫

ท่านมีสิทธิในการเพิก ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ
เราได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบั เรา เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
โดยกฎหมายหรื อโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

⚫

อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใดอาจส่ งผลให้เรามี
ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการ
ได้รับบริ การจากเรา

ช่ องทางการติดต่อเรา
หากท่านต้อ งการใช้สิทธิ ใดๆ ตามนโยบายความเป็ นส่ ว นตัว นี้ กรุ ณาดาเนิ นการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร พร้อมแนบ
สาเนาหลัก ฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีค าถาม ข้อ เสนอแนะ ข้อ ร้อ งเรี ยนเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่ ว นตัวนี้ ท่าน
สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ marketing@banfmodaesthetic.com หรื อติดต่อตามที่อยู่ต่อไปนี้
บริ ษทั โรงพยาบาลบางมด จากัด (ชั้น 12)
747 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ตอ้ งแจ้งให้เราทราบ ได้แก่
- ชื่อ สกุล เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรื อเลขหนังสือเดินทาง
- เรื่ องที่ตอ้ งการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สาหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
การให้บริ การและการดาเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบาย
เวอร์ชนั ล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2563

