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กรอบนโยบาย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)(โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์) มุง่ มันทีจะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านในฐานะทีท่านเป็นผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรค และบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการต่างๆ จากบริษัทฯข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 บริษทั ฯในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมี
หน้าทีตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนีให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการทีบริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านรวมถึงแจ้งให้ทา่ นทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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วัตถุประสงค์
บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตทีกําหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.
ศ. 2 5 6 2 และประมวลผลข้อมูลเพียงเท่าทีจําเป็นสําหรับการดําเนินการดังกล่าวโดยบริษัทฯ ได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านพร้อมทังอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี
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ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์
เพือวัตถุประสงค์ในการตรวจรักษาโรคและให้
บริการทางการแพทย์
1.1. การให้บริการทางการแพทย์ภายในสถาน
พยาบาลของบริษทั ฯ
คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรือ บุคลากรอืนๆ ในทีม
สุขภาพของบริษทั ฯ จะทําการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือปรึกษา
แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงถ่ายภาพนิง
และภาพเคลือนไหว เพือติดตามการรักษา และ/หรือ
กระทําการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทีเกียวข้องตลอด
ระยะเวลาทีท่านเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ จะอธิบาย
ข้อมูลรายละเอียดให้ท่านได้เข้าใจก่อนทีจะดําเนิน
การ อีกทังเปิดโอกาสให้ทา่ นซักถามจนเป็นทีพอใจ
1.2. การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีจาํ เป็น
ต้องเชือมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลใน
เครือข่าย
เพือประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่าน
คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรือ บุคลากรอืนๆเกียว
ข้องของบริษทั ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีทีจําเป็นต้องใช้
ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่ายเพือการให้
บริการบางประเภท ทังนี บริษทั ฯ ได้จดั ให้มมี าตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่ายเพือป้องกันไม่ให้
เกิดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางที
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอํานาจ
1.3 เพือรับ -ส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างสถานพยาบาล
(Refer)
ในกรณีทีบริษัทฯ มีคาํ ร้องขอหรือได้รบั การร้องขอให้
เคลือนย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึง เพือไปรับ
การตรวจรักษาต่อทีสถานพยาบาลอืน หรือมีคาํ ร้อง
ขอหรือได้รับคําร้องขอให้รับผู้ป่วยจากสถานพยาบาล
หนึงเพือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของ
บริษทั ฯ ตามกระบวนการรับ -ส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง
สถานพยาบาล (Refer) บริษทั ฯ จะต้องดําเนินตาม
กระบวนการรับ -ส่งต่อผู้ป่วยทีกําหนดไว้ตาม
มาตรฐานของบริษทั ฯ และจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ

- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ
- ข้อมูลการเงิน
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1.

ฐานการประมวลผลทีชอบ
ด้วยกฎหมาย
1. เป็นการจําเป็นเพือการ
ปฏิบัติตามสัญญาเข้ารับการ
รักษาพยาบาลทีท่านเป็นคู่
สัญญากับบริษัทฯ (ม.24 (3))
2. สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที
อ่อนไหว: ฐานปฏิบตั ติ าม
กฎหมายในการวินิจฉัยโรค
และการรักษาทางการแพทย์
เช่น พระราชบัญญัติสถาน
พยาบาล พ.ศ. 2541 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2525 (ม.26
(5) (ก))
3. สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที
อ่อนไหว: เพือป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวติ ร่าง
กาย หรือสุขภาพในกรณีที
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถให้ความยินยอมได้
เช่น การเข้ารับบริการใน
กรณีฉุกเฉิน (Emergency
Care) หรือ เพือรับ - ส่งต่อผู้
ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
(Refer) (ม.26 (1))
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ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์
1.
2.

- ข้อมูลระบุตวั ตน
ข้อมูลสถิติ

- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ

- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ

เพือประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษทั
(Legitimate Interest) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยไม่ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลทีระบุตวั ตน
ได้เพือพัฒนาและเพิม
ประสิทธิภาพขององค์กรใน
ด้านการรักษาพยาบาล และ
การให้บริการต่างๆ ของ
บริษทั ฯ (ม.24 (5))
เมือได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านในการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเป็น
ข้อมูลด้านสุขภาพให้บริษทั
ประกันภัยเพือประโยชน์ใน
การใช้สิทธิเรียกค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษทั ประกันภัย
หรือใช้สิทธิเบิกค่ารักษา
พยาบาล (ม.26)

เมือได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านในการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคล (ม.26)
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ท่านเพือวัตถุประสงค์ในการรับ -ส่งต่อผูป้ ว่ ยเท่านัน ไม่
นําไปใช้ในวัตถุประสงค์อนื
เพือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์เพือ
พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลโดยไม่บ่งชี
ตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพือการ
ศึกษาวิเคราะห์เพือการพัฒนาคุณภาพของการรักษา
พยาบาล โดยจะทําเป็นรูปแบบรายงานผลโดย
ภาพรวมทีไม่มกี ารบ่งชีตัวตนของเจ้าของข้อมูล และ
บริษทั ฯ จะรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวของ
ท่านอย่างเคร่งครัด
การเปิดเผยข้อมูลให้บริษทั ประกันภัยทีท่านหรือ
บริษทั ฯ เป็นคูส่ ญ
ั ญาเพือวัตถุประสงค์ในการใช้
สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัย
หรือใช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
บริษทั จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
บริษัทประกันภัยเพือการปฏิบัติตามสัญญาทีท่านหรือ
บริษทั ฯ ได้ทําไว้กับบริษัทประกันภัย เพือประโยชน์ใน
การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือใช้สิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาล ทังนี บริษทั ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้กบั บุคคลอืนใดทีไม่เกียวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลให้ผทู้ ส่ี งท่านมาตรวจหรือเป็น
ผูช้ าํ ระเงินเมือท่านได้ยนิ ยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล
ในกรณีทีหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ เอกชน หรือรัฐ
วิสาหกิจเป็นผู้ส่งท่านมาตรวจรักษากับบริษัทฯ หรือ
เป็นผู้ชําระค่าบริการตรวจรักษาให้แก่ท่าน บริษทั ฯ จะ
เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาซึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ทีอ่อนไหวให้กับบุคคลดังกล่าวเฉพาะกรณีทีท่านได้
ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้กับบุคคลดังกล่าวเท่านัน ถ้าท่านไม่ได้ให้
ความยินยอมดังกล่าว บริษัทฯ จะส่งผลตรวจรักษาให้

ฐานการประมวลผลทีชอบ
ด้วยกฎหมาย
1. เป็นการจําเป็นเพือการ
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ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์

- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ

- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลการสมัครข่าวสาร
และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการตลาด

lled
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ท่านโดยตรง
เพือวัตถุประสงค์ในการเชือมโยงฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นเวชระเบียนระหว่างสถาน
พยาบาลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เมือท่านให้ความยินยอม บริษทั ฯ จะนําข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเครือ
ข่ายสารสนเทศเพืออํานวยความสะดวกให้ท่านใน
การรับคําปรึกษาผ่านแอพพลิเคชัน และเพือให้ทา่ น
สามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันได้
และเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบจะทําการเชือม
โยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านเวชระเบียนระหว่าง
สถานพยาบาลในเครือข่ายเพือให้ท่านสามารถเรียกดู
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีมีอยู่กับสถานพยาบาลใน
เครือข่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ โดย
บริษทั ฯ มีความตกลงร่วมกับสถานพยาบาลในเครือ
ข่ายเพือคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไป
ตามที พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กําหนด
เพือวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ อาจทําการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเพือวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของท่าน
และติดต่อเพือสือสาร ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการ
แพทย์ และนําเสนอโปรโมชัน สินค้าและบริการ แก่
ท่านตามทีท่านได้ให้ความยินยอม
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ฐานการประมวลผลทีชอบ
ด้วยกฎหมาย
1. เป็นการจําเป็นเพือการ
เมือได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านในการเปิด
เผยข้อมูลด้านสุขภาพ
ระหว่างสถานพยาบาล
(ม.26)

บริษทั ฯ จะดําเนินการในเรือง
นีได้หลังจากได้รับความ
ยินยอมจากท่านในการให้
บริษทั ฯ นําข้อมูลด้านสุขภาพ
ไปใช้เพือวัตถุประสงค์ทาง
การตลาด (ม.26)
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นอกจากวัตถุประสงค์ทีระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืนยกเว้นในกรณีทีพระ
ราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น
· เมือได้รับความยินยอมจากท่าน (ม.24)หรือเมือได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในกรณีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที
อ่อนไหว(ม.26)
· เพือการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึงได้จัดให้มีมาตรการปกป้องทีเหมาะสมเพือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ม.24 (1))
· เพือป้องกันระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพ (ม.24 (2))
· เพือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (ม.24 (3))
· เพือปฏิบัติหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ(ม.24 (4))
· เพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั (Legitimate Interest) หรือของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอืนเว้นแต่ประโยชน์ดงั
กล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิทธิขันพืนฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ม.24 (5))
· เพือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของบริษทั ฯ (ม.24 (6))
· เพือป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพในกรณีทีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหวทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ม.26(1))
· เพือการก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ม.26 (4))
· เพือประโยชน์ด้านสาธารณสุข หรือการคุ้มครองทางสังคมอืนใดโดยบริษัทฯจัดให้มีมาตรการทีเหมาะสมเพือคุ้มครองสิทธิ
ขันพืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ม.26 (5) (ข))
· เพือความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานการให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสังคม
(ม.26 (5) (ค))
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“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับเชือชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุ
กรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองม่านตาข้อมูลจําลองลายนิวมือ )หรือข้อมูลอืนใดทีกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
“ข้อ มู ลการรักษาพยาบาล” หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี
· วันเดือนปีทีเข้ารับการรักษา
· ประวัติแพ้ยาและประวัติผลข้างเคียงจากยา
· ประวัติแพ้อาหาร
· ชือโรคทีได้รับการวินิจฉัย ชือหัตถการและชือการผ่าตัด
· ผลเลือด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผลตรวจชิ นเนื อทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการ ทาง
รังสีวิทยา
· รายการยาทีแพทย์ได้สัง
· ข้อมูลอืน เช่น อาการ คําแนะนําของแพทย์และรายละเอียดการวินิจฉัยโรค เป็นต้น
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลทีมีอํานาจในการตัดสินใจเกียวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึงดําเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามคําสังหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทังนี บุคคลหรือนิติบุคคลซึงดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
“กลุม่ บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ” หมายถึงบริษัททีอยู่ในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)ทังทีมีอยู่
ในปัจจุบันและทีจะมีขึนในอนาคตไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศซึงรวมถึงบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) ด้วย
“กลุม่ บริษทั สมิตเิ วช” หมายถึงบริษทั ทีอยูใ่ นเครือข่ายของบริษทั สมิตเิ วช จํากัด (มหาชน)ทังทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั และทีจะมีขนใน
ึ
อนาคตไม่วา่ จะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศซึงรวมถึงบริษทั สมิตเิ วช จํากัด (มหาชน) ด้วย
“สถานพยาบาลในเครือข่าย”
หมายถึงสถานพยาบาลในกลุ่มหรือในเครือข่ายของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)และ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจํากัด (มหาชน) ทังทีประกอบกิจการในประเทศไทยและในต่างประเทศ
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1.ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทั ฯ เก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ เก็บรวบรวมสามารถจําแนกเป็นประเภทดังต่อไปนี
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด
1. ข้อมูลระบุตวั ตน (Personal data)
เช่น ชือ นามสกุล เลขทีบัตรประชาชน ID รูปถ่ายใบหน้า เพศ วัน
เดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขทีระบุตวั ตนอืน ๆ
2. ข้อมูลสําหรับการติดต่อ (Contact data)
เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
3. ข้อมูลการเงิน (Financial data)
เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต ข้อมูลใบ
เสร็จ ข้อมูลใบราคา
4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ข้อมูลทีใช้ในการลงทะเบียนเพือรับข่าวสารและเข้าร่วม
ทางการตลาด (Marketing Data)
กิจกรรมทางการตลาด
5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data)
เช่น ข้อมูลทีไม่ระบุตวั ตน จํานวนผู้ป่วย และจํานวนการเข้าชมเว็บ
ไซต์
6. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ (Technical data)
เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์
ข้อมูล Cookies การตังค่าเรืองเขตเวลา (time zone) ระบบปฏิบตั ิ
การ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ทีใช้เข้าเว็บไซต์ และ
Online Appointment System
7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data)
เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานทีเกียวกับสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ ผลการทดสอบจาก
ห้องทดลอง การวินิจฉัย ชือโรคทีได้รับการวินิจฉัย ข้อมูลทีเกียว
ข้องกับการใช้ยาและแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร ผลเลือด ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร ผลตรวจชินเนือทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายทาง
รังสีวิทยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยารายการยาที
แพทย์ได้สัง ข้อมูลทีจําเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูล
Feedback และผลการรักษา
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2. แหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทีมาดังต่อไปนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้โดยตรงจากท่าน ได้แก่
1.1กรณีทีท่านเป็นผู้เข้ารับบริการตรวจและรักษาโรค: บริษทั ฯ ได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านจากการทีท่านติดต่อสอบถาม
กับบริษัทฯเรืองการบริการ หรือท่านได้ลงทะเบียนเข้ารับบริการทางการแพทย์ และบริการต่างๆจากบริษัทฯ ด้วยตนเองทีบริษัทฯ
รวมทังการลงทะเบียนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
1.2กรณีทีท่านเป็นผู้ให้บริการ (Vendor) ของบริษทั ฯ:บริษัทฯได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการทีท่านติดต่อสอบถามกับ
บริษัทฯเพือเข้ามาให้บริการกับบริษัทฯ หรือการทีบริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะทีท่านเป็นผู้ให้บริการทีเข้า
ทําสัญญากับบริษัทฯ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รบั โดยทางอ้อมได้แก่
2.1บุคคลทีมีความใกล้ชดิ กับท่าน เช่น ญาติ คูส่ มรส เป็นต้น
2.2 บุคคลทีท่านมอบอํานาจให้ดําเนินการแทนตัวท่านในการติดต่อกับโรงพยาบาล
2.3 สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีทีท่านได้ให้ความยินยอมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายไว้ว่าให้เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้
2.4 บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจทีเป็นผู้ส่งท่านมาตรวจรักษาหรือใช้บริการกับ
บริษทั ฯ หรือเป็นผูช้ าํ ระค่าบริการให้กบั ท่าน
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3. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกยกเว้นเป็นกรณีทีกฎหมายอนุญาตเพือความจําเป็นใน
การปฏิบตั งิ าน ซึงทําให้บริษทั ฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตอ่ ไปนี
1 . เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือบุคคลใดๆ เมือมีกฎหมายกําหนดหรือให้
อํานาจรวมถึงการปฏิบัติตามคําสังศาล
2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลทีบริษัทฯจําเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือเพือผลประโยชน์ของ
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ กําหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านีต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านตามมาตรฐานทีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 กําหนดซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบุคคลหรือ
นิตบิ คุ คลในข้อนีได้แก่
●
สถานพยาบาลในเครือข่ายกลุ่มบริษัทสมิติเวชและกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการเท่าทีจําเป็นในการให้บริการการ
ตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์กับท่านโดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนทีจําเป็นเท่า
นัน และบริษัทฯจะรักษาความลับให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าทีทีบริษัทฯมีภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง
เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
● บริษท
ั ประกันภัย หรือผูใ้ ห้บริการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษทั ประกันภัยนัน
● สถานพยาบาลทีรับการส่งต่อผู้ป่วย
● ผู้ส่งท่านมาตรวจรักษาหรือใช้บริการกับสถานพยาบาล หรือชําระเงินค่าบริการแทนท่าน
● ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ การจัดทําข้อมูล การโทรคมนาคมระบบคอมพิวเตอร์ การชําระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี
(Technology Outsource)
3 . บริษทั ฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (CloudComputing) โดยใช้บริการจากบุคคลที
สามไม่ว่าตังอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศโดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณา
ถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทีผู้ให้บริการระบบCloud Computing นันให้กบั การคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
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4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯใช้มาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขล่าสุด
โดยบริษัทฯ จะเก็บเวชระเบียนขันตํา5ปีแต่ไม่เกิน 1 0 ปีนับจากวันทีมารับการรับการรักษาพยาบาลครังสุดท้ายเมือครบกําหนด 10
ปีแล้วจะทําลายทิงทังเวชระเบียนฉบับจริงสําเนา และเวชระเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีทบริ
ี ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามคําสังศาล หรือต้องก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพือเข้ากระบวนการ
ระงับข้อพิพาทใดๆบริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายหรือจนกว่าข้อพิพาทนันจะถึง
ทีสุดแล้วแต่กรณี
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5. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับทีกฎหมายกําหนดและด้วยระบบทีเหมาะสม
เพือป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนัน เช่นใช้โปรโตคอลดความปลอดภัย (SecureSockets Layer: SSL) ปกป้อง
ด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่านและมาตรการทางเทคนิคอื นๆ สําหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตและจัดเก็บในสถานที ที มี
ระบบป้องกันการเข้าถึงทีจํากัดบุคคลทีสามารถเข้าถึงได้สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในรูปแบบเอกสาร
บริษัทฯ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีอาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงานตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทําได้ตามเท่าทีกําหนดไว้หรือตามคําสังซึงบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าทีในการรักษาความ
ลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพือป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทีไม่ได้รับอนุญาต
บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบเพือจัดการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทีไม่มีความจําเป็นในการดําเนินการของบริษัทฯ
ในกรณีทีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหวบริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลเอกสารและข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานมีระบบการใช้งานและระบบสํารองพร้อมทังแผนสําหรับกรณีฉุกเฉินและมี
การตรวจสอบประเมินความเสียงของระบบอย่างสมําเสมอ
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6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี บริษัทฯอาจมีความจําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ อาจดําเนินการดัง
กล่าวได้หลังจากทีได้แจ้งกับท่านถึงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการดังกล่าวและได้รับการยินยอมจากท่านแล้ว โดยบริษัทฯจะแจ้ง
ให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีอาจไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง
บริษัทฯสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านในกรณีทีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่าง
ประเทศนันเป็นไปเพือปฏิบัติตามสัญญาซึงท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานัน
หรือเป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Co
py

7. นโยบายเกียวกับคุกกี(CookiePolicy)
เมือท่านเยียมชมเว็บไซต์ของบริษทั ฯบริษทั ฯใช้คกุ กีเพือให้มนใจว่
ั าท่านจะได้รบั ประสบการณ์ทดีี จากการใช้งานบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯคุกกีเป็นไฟล์ขนาดเล็กทีจัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครืองมือสือสารทีเข้าใช้งานของท่านผ่าน
ทางเว็บเบราว์เซอร์ทีท่านเลือกใช้ในขณะทีท่านเข้าชมเว็บไซต์
บริษัทฯใช้คุกกีเพือเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของท่านโดยเอกลักษณ์นีทําให้บริษัทฯสามารถจําลักษณะการ
ใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึน และข้อมูลเหล่านีจะถูกนําไปใช้เพือปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯให้เข้ากับความต้องการของท่าน
มากยิงขึนเพือความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ท่าน ในบางครัง บริษัทฯจําเป็นต้องให้บุคคลทีสามในการดําเนินการ
ดังกล่าวซึงอาจต้องใช้อนิ เทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส(IP Address) และคุกกีเพือวิเคราะห์เชือมโยงข้อมูล และประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ทางการตลาดท่านสามารถตังค่าคุกกีได้เมือท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯโดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตหรือ
ไม่อนุญาตให้คุกกีทําการวิเคราะห์เชือมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

10. ช่องทางการติดต่อ
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8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯดําเนินการเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ดังนี
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม(right towithdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวล
ผลข้อมูลสวนบุคคลทีท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯได้ตลอดระยะเวลาที ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล(right ofaccess): ท่านมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษทั ฯ
ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยการได้มาซึงข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ
ให้แก่ทา่ นได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง(right torectification): ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลทีไม่ถกู
ต้องหรือ เพิมเติมข้อมูลทีไม่สมบูรณ์
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล(right toerasure): ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษทั ฯทําการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบาง
ประการได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล(right torestriction of processing): ท่านมีสิทธิในการให้บริษัทฯระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล(right to dataportability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที
ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอืนหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(right toobject): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DataProtection Officer: DPO) / เจ้าหน้าทีฝ่ายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพือดําเนินการ ยืนคําร้องขอดําเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที DPOoffice.sct@samitivej.co.th, 624
ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100, 02-1187999
9. การเปลียนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯอาจทบทวนและเปลียนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพือพัฒนาให้เกิดการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลทีดีขึนโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครังทีมีการเปลียนแปลงนโยบายดังกล่าว
ท่านสามารถติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูลสอบถามหรือใช้สทิ ธิใดๆ ทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที
DPOoffice.sct@samitivej.co.th,624 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100,02-1187999
ข้อกําหนด
ไม่มี
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ผังงาน
ไม่มี
ข้อควรระวัง /ข้อแนะนํา
ไม่มี
การเฝ้าติดตาม
ไม่มี
เอกสารอ้างอิง
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