(ร่าง) เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้รับบริการ (Privacy Notice)
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อํานวยเภสัช) จํากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อํานวยเภสัช) จํากัด (“บริษัท”) ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล และในฐานะทีบริษัทเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 บริษัทมีหน้าทีตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนีให้ทา่ นทราบถึงเหตุผลและวิธีการทีบริษัท
เก็ บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุค คลของท่ าน รวมถึ งแจ้งให้ท่า นทราบสิ ทธิ ของท่า นในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1. คํานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนทีมีชีวิตอยู่ทีสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนันได้ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“ข้ อ มู ลส่ ว นบุ คคลทีอ่ อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที เกี ยวกับเชื อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชี วภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูล
จําลองม่านตา ข้อมูลจําลองลายนิวมือ) หรือข้อมูลอืนใดทีกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานอง
เดียวกันตามทีคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
“ผู้ ควบคุ มข้อมู ลส่วนบุ คคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลทีมีอาํ นาจในการตัดสินใจเกี ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึงดําเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสังหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุค คล ทังนี บุคคลหรือนิ ติ
บุคคลซึงดําเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“กลุ่มบริษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการ” หมายถึง บริษัททีอยู่ในเครือข่ายของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) หรือ BDMS ทังทีมีอยู่ในปั จจุบนั และทีจะมีขึนในอนาคตไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ในต่างประเทศ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัท เก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทเก็บรวบรวม สามารถจําแนกเป็ นประเภทดังต่อไปนี
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด
1. ข้อมูลระบุตวั ตน (Personal data) เช่น ชือ นามสกุล เลขทีบัตรประชาชน ID รูปถ่ายใบหน้า เพศ
วันเดือนปี เกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขทีระบุตวั ตนอืน ๆ
2. ข้อมูลสําหรับการติดต่อ (Contact เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
data)
3. ข้อมูลการเงิน (Financial data)
เช่ น ข้ อ มู ล การเรี ย กเก็ บ เงิ น ข้ อ มู ล บั ต รเครดิ ต หรื อ เดบิ ต
รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลใบเสร็จ ข้อมูล
ใบราคา
4. ข้อมูล การสมัครข่าวสารและการ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพือรับข่าวสารและเข้าร่วมกิ จกรรม
เข้ า ร่ ว มกิ จก รรม ทา งก ารตลาด ทางการตลาด
(Marketing Data)
5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data)
เช่น ข้อมูลทีไม่ระบุตวั ตน จํานวนผูป้ ่ วย และจํานวนการเข้าชม
เว็บไซต์
6. ข้ อ มู ล จากการเข้ า ใช้ เ ว็ บ ไซต์ เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์
(Technical data)
ข้ อ มู ล Cookies ก า ร ตั ง ค่ า เ รื อ ง เ ข ต เ ว ล า (time zone)
ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยี ของอุปกรณ์ทีใช้
เข้าเว็บไซต์ และ Online Appointment System
7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data) เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานที เกี ยวกับสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผูร้ บั บริการ ผลการทดสอบ
จากห้องทดลอง การวินิจฉัย ชือโรคทีได้รบั การวินิจฉัย ข้อมูลที
เกียวข้องกับการใช้ยาและแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร ผลเลือด ผล
ตรวจทางห้อ งปฏิ บัติ ก าร ผลตรวจชิ นเนื อทางพยาธิ วิ ท ยา
ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยา
รายการยาที แพทย์ไ ด้สัง ข้อมูลทีจําเป็ นต่อการให้บริการทาง
การแพทย์ ข้อมูล Feedback และผลการรักษา

3. แหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทีมาดังต่อไปนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้โดยตรงจากท่านไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
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การทีท่านติดต่อกับบริษัทเพือสอบถามข้อมูลเรืองการให้บริการของบริษัท
การทีท่านเป็ นผูร้ บั บริการ หรือสมัครเป็ นสมาชิก
การทีท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับกับบริษัท
การทีท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้มาจากคุกกี (cookies) เมือท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านีช่วย
ให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการทีดีขึน เร็วขึน ปลอดภัยขึนเมือท่านใช้บริการจากเว็บไซต์ โปรด
ดูขอ้ มูลเพิมเติมในส่วนของนโยบายคุกกีของบริษัทข้างล่าง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รบั โดยทางอ้อม ได้แก่




การที บริษั ท ได้รับ ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลจากหน่ ว ยงานหรือ บุค คลที สาม (Third Party) ที เป็ น คู่ค ้า
(Partner) กับบริษัท ซึงอาจเป็ น e-commerce platform หรือ marketplace ที รับข้อมูลลูกค้ามา
เพื อให้บ ริ ษั ท ดํา เนิ น การขายสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้กั บ ลูก ค้า นัน โดยบริษั ท จะดํา เนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ในการขายสินค้าหรือบริการนัน และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลไปยังบุคคล/หน่วยงานอืน
โดยมิชอบ
การที บริษัท ได้รบั มอบหมายจากบุคคลหรือหน่วยงานอืนให้ดาํ เนิ นการใดๆ เกี ยวกับข้อมูลส่วน
บุค คลในฐานะที บริษั ท เป็ น ผู้ป ระมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Data Processor) ของบุค คลหรือ
หน่วยงานนัน โดยบริษัท จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุค คลนอกเหนื อไปจากวัตถุประสงค์ทีบริษัท ได้รับ
มอบหมาย

4. การแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มบริษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการ (BDMS)
1. ในฐานะที บริษัท เป็ นบริษัทในกลุ่มบริษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการ (BDMS) บริษัทอาจมีความจําเป็ นต้อง
แบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในกลุ่ม BDMS เพือวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าและบริการทีบริษัทใน
กลุ่ม BDMS มี เช่น เมือมีผตู้ อ้ งการใช้บริการตรวจสุขภาพของ BDMS เข้ามาติดต่อกับบริษัท บริษัทจะทํา
การเชือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ีต้องการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพไปยังกลุ่ม BDMS ซึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจะถูกเข้ารหัส (encrypted) และใช้เป็ นนามแฝง (pseudonymised) เพือคุม้ ครองข้อมูลของ
ท่านให้ปลอดภัยก่อนแบ่งปั นไปให้กลุ่ม BDMS และจะไม่ถูกนําไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีบริษัท
ได้รบั มอบหมายจากบริษัทในกลุม่ BDMS
2. บริษัทและบริษัทในกลุ่ม BDMS ได้มีขอ้ กําหนดร่วมกันในการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านตามมาตรฐานทีกําหนดในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตทีกําหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าทีจําเป็ นสําหรับการดําเนินการดังกล่าว โดยบริษัท
ได้สรุ ปการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทังอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีชอบด้วย
กฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการกับผูส้ นใจและสมาชิกดังนี:




จํ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
การแพทย์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ดู แ ล
สุขภาพ เครืองมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดูแลผิวพรรณ
ให้ ค ํา ปรึ ก ษาเรื องยาและ
สุขภาพ

2. เพื อจัด การความสัม พัน ธ์กับ ท่ า นใน
ฐานะลู ก ค้า (Customer Relations)
โดยการจัด กิ จ กรรมส่ง เสริม การขาย
ต่างๆ

ประเภทข้อมูล

ฐานการประมว ลผ ลที
ชอบด้วยกฎหมาย
- ข้อมูลระบุตวั ตน
1. เป็ น การจํา เป็ นเพื อการ
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริการ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ
กับ ท่า นในฐานะที ท่า นเป็ น
- ข้อมูลการเงิน
คู่ สั ญ ญ า กั บ บ ริ ษั ท (ม .
- ข้อมูลสถิติ
24(3))
2. สํา หรับ การเก็ บ รวบรวม
และการใช้ ข ้อ มู ล สุ ข ภาพ
ข อ ง ท่ า น บ ริ ษั ท จ ะ
ดํา เนิ น การเมื อได้รับ ความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
(ม.26)

- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลสถิติ
- ข้ อ มู ล จากการเข้ า ใช้
เว็บไซต์
3. รวบรวมสถิ ติ ข องลู ก ค้า เพื อพั ฒ นา - ข้อมูลสถิติ
คุณภาพการให้บริการของบริษัท โดย - ข้ อ มู ล จากการเข้ า ใช้
ไม่ มี ก ารใช้ ข ้ อ มู ล บ่ ง ชี ตั ว ตน ข อง เว็บไซต์
เจ้า ของข้อ มู ล และบริ ษั ท จะรัก ษา
ความลับของข้อมูลดัง กล่ าวของท่า น
อย่างเคร่งครัด

เป็ น กา รจํ า เป็ น เพื อการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริการ
กับ ท่า นในฐานะที ท่า นเป็ น
คู่ สั ญ ญ า กั บ บ ริ ษั ท (ม .
24(3))
เพื อประโยชน์โดยชอบด้ว ย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง บ ริ ษั ท
(Legitimate Interest) ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติโดย
ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที ระบุ
ตัวตนได้เพือพัฒนาและเพิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการ (ม.24(5))
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วัตถุประสงค์
4. เพื อบริหารจัด การเว็บ ไซต์ข องบริษัท
เพือให้ผเู้ ข้าชมเว็บไซต์ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิ ภ าพ และเพื อแก้ปัญหาใน
เชิงเทคนิคทีเกิดขึนในการใช้เว็บไซต์

5. ให้บ ริ ก ารผ่ า นเว็ บ savedrugonline
และผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชั นเพื อ
อํา นวยความสะดวกให้ ท่ า นได้รั บ
บริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึน และ
เพื อให้ท่ า นสามารถบริ ห ารจัด การ
ข้อมูลได้ผา่ นแอพพลิเคชัน
6. เพื อทํา การตลาดแบบตรงกับ ท่ านใน
การเสนอสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารอื นของ
บริษัททีท่านอาจสนใจ (เฉพาะกรณีที
ท่านให้ความยินยอม)

ประเภทข้อมูล

ฐานการประมว ลผ ลที
ชอบด้วยกฎหมาย
- ข้อมูลสถิติ
เพื อประโยชน์โดยชอบด้ว ย
- ข้ อ มู ล จากการเข้ า ใช้ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง บ ริ ษั ท
เ ว็ บ ไ ซ ต์ - ข้ อ มู ล ด้ า น (Legitimate Interest) ใ น
เทคนิค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติโดย
ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที ระบุ
ตัวตนได้เพือพัฒนาและเพิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการ (ม.24(5))
- ข้อมูลระบุตวั ตน
เป็ น กา รจํ า เป็ น เพื อการ
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริการ
- ข้อมูลสถิติ
กับ ท่า นในฐานะที ท่า นเป็ น
คู่ สั ญ ญ า กั บ บ ริ ษั ท (ม .
24(3))

- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการสมัครข่าวสาร
และการเข้าร่วมกิจ กรรม
ทางการตลาด
7. เพื อจัดทําบัญ ชี ยาและรายงานไปยัง - ข้อมูลระบุตวั ตน
หน่วยงานที รับผิ ดชอบตามที กําหนด - ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
ในพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2519
- ข้อมูลสถิติ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ

บริ ษั ท จะขอความยิ น ยอม
จากท่ า นในการให้ เ รานํา
ข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทํา
การตลาดแบบตรง (ม.24)
เป็ นการจําเป็ นในการปฏิบตั ิ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย เ พื อ
วัตถุประสงค์ในการควบคุม
มาตรฐานหรือคุณภาพของ
ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์ (ม .26
(5)(ข))

นอกจากวัตถุประสงค์ทีระบุขา้ งต้นแล้ว บริษัท จะไม่นาํ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืน
ยกเว้นในกรณีทีพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น


เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัท
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เพือการก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื อความจํา เป็ นในการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายด้า นการคุ้ม ครองแรงงาน การให้ส วัส ดิ ก าร
รักษาพยาบาล การประกันสังคม
เพื อประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข หรื อการคุม้ ครองทางสังคมอื นใดโดยบริษัท จัดให้มีมาตรการที
เหมาะสมเพือคุม้ ครองสิทธิขนพื
ั นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็ นกรณี ทีกฎหมายอนุญาตเพื อ
ความจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน ซึงทําให้บริษัท อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตอ่ ไปนี
1. เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลให้ห น่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานผู้มี อ าํ นาจหรื อ บุค คลใดๆ เมื อมี
กฎหมายกําหนดหรือให้อาํ นาจ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามคําสังศาล
2. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลทีบริษัท จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามสัญญา
เพื อผลประโยชน์ของท่านในฐานะเจ้า ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท กําหนดให้บุคคลหรื อนิติ บุค คล
เหล่านีต้องรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานทีพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด ซึงบุคคลหรือนิตบิ คุ คลในข้อนีได้แก่
●
●
●
●
●

กลุม่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ
แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
บริษัทหรือทีปรึกษาด้านการตลาด
บุคลากรหรือบริษัททีเชียวชาญด้านการแพทย์/บริการการแพทย์
ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่ว นบุคคลที จํา เป็ นต่อการปฏิ บ ัติง านของบริษัท เช่น ผู้รับ จ้า ง หรือผู้
ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การจัดทําข้อมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การ
ชําระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource)

บริษัทกําหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที บริษัทเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ า นให้ ไ ปข้า งต้น ต้อ งรั ก ษาความลั บ และคุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นตามมาตรฐานที
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะ
ตามวัตถุประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ระหว่างบริษัทและบุคคลหรือนิติบคุ คลภายนอกนัน เพือป้องกันการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีได้ตก
ลงกันไว้
3. บริษัท อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดย
ใช้บริการจากบุคคลทีสามไม่วา่ ตังอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษทั ได้เข้าทําสัญญากับบุคคล
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ดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ทีผูใ้ ห้บริการระบบ Cloud Computing นันให้กบั การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัท เก็ บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาทีจําเป็ นเพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริก าร และเป็ น ไปตามระยะเวลาที กํา หนดโดยมาตรฐานทางบัญ ชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอืนทีเกียวข้อง
2. ในการกํา หนดระยะเวลาในการเก็ บ รัก ษาข้อมูล บริษั ท จะพิ จารณาถึ ง จํา นวน ลัก ษณะการใช้ง าน
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้อง
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีได้มาจากคุกกี (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมือท่านเข้าใช้เว็บไซต์ จะเก็บไว้
ไม่เกิน เดือน หรือตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
2. ในกรณีทีบริษัทต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามคําสังศาล หรือต้องก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพือเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ บริษัท อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความ
ตามกฎหมาย หรือจนกว่าข้อพิพาทนันจะถึงทีสุดแล้วแต่กรณี
8. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่นอ้ ยกว่าระดับทีกฎหมายกําหนด และด้วย
ระบบที เหมาะสม เพื อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนัน เช่น ใช้โปรโตคอลดความ
ปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอืนๆ
สําหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจัดเก็ บในสถานทีทีมีระบบป้องกันการเข้าถึงที จํากัด
บุคคลทีสามารถเข้าถึงได้สาํ หรับข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในรูปแบบเอกสาร
2. บริษัทจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีอาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คูค่ า้ หรือบุคคลภายนอก
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทําได้ตามเท่าทีกําหนดไว้ห รือตามคําสัง ซึง
บุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าทีในการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. บริษัทจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพือป้องกันไม่ให้มีการเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ทีไม่ได้รบั อนุญาต
4. บริษัท มีระบบตรวจสอบเพือจัดการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทีไม่มีความจําเป็ นในการดําเนิน การของ
บริษัท
5. ในกรณีทีเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหวบริษัท จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภัยของ
ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสํารองพร้อมทัง
แผนสําหรับกรณีฉกุ เฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสียงของระบบอย่างสมําเสมอ
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9. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
1. ในบางกรณี บริษัทอาจมี ความจําเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัท อาจ
ดําเนินการดัง กล่าวได้หลังจากทีได้แจ้งกับท่านถึงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการดังกล่าว และได้รบั การ
ยินยอมจากท่านแล้ว โดยบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีอาจไม่
เพียงพอของประเทศปลายทาง
2. ในกรณีทีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศนันเป็ นไปเพือปฏิบตั ิตามสัญญาซึงท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา
หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานัน และบริษัท ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว
ถึงเหตุผลของการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัท สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากท่าน
10. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
บริษัทอาจดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บคุ คลภายนอกทีบริษัทมีขอ้ ตกลง
ด้วยดําเนินการในกรณีดงั ต่อไปนี
 ในกรณีทีบริษัทนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทําการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)
กับท่าน บริษัทจะดําเนินการได้เฉพาะกรณีทีท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับบริษัท และบริษัท
ได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลท่านเพือการทําการตลาดแบบตรงนันกับท่านแล้ว
ทังนี ท่า นสามารถยกเลิก การให้ค วามยิ น ยอมกับ บริษั ท ในเรื องการทํา การตลาดแบบตรงได้
ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัท
 ในการทําการตลาดแบบตรงกับท่าน บริษัทใช้ขอ้ มูลของท่านในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลื อก
โครงการทีอยู่เพือนําเสนอบริการและโครงการทีตรงกับความต้องการของท่าน
 ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมใน
ช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื อประชาสัมพัน ธ์สินค้าและบริการของบริ ษัทให้บุคคลทัวไป
ทราบ บริษัทจะไม่นาํ ข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพือทําการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)
ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทนําข้อมูลส่วนบุคคลไปทําการตลาดแบบตรงได้
โดยบริษัทจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลท่านเพือการทําการตลาดแบบตรง และท่าน
สามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับบริษัทในเรืองการทําการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดย
ผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัท
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11. การใช้คุกกี (Cookies)
Cookies คือ text files ที อยู่ใ นคอมพิ ว เตอร์ของท่ านที ใช้เพื อจัด เก็ บรายละเอี ย ดข้อมูล log การใช้ง าน
อินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยียมชมเว็บไซต์ของท่าน บริษัทใช้ Cookies ในการจัดเก็ บข้อมูล
การเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของท่านเพือช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการทีดีขึน เร็วขึน และปลอดภัย
ขึน เมือท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยบริษัทใช้ Cookies ในกรณีดงั ต่อไปนี
 Cookies เพือการทํางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): บริษัทใช้ Cookies ประเภทนีเพือ
ช่วยให้บริษัทจดจําอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพือให้บริษัทสามารถจัดทําเนือหาให้เหมาะสม
กั บ ความสนใจส่ ว นบุ ค คลของท่ า นได้ร วดเร็ ว ขึ น และช่ ว ยให้ก ารบริ ก ารและแพลตฟอร์ม
สะดวกสบายและเป็ นประโยชน์ต่อท่านมากขึน ในการปิ ดใช้งาน Cookies นี ท่านสามารถตังค่า
อุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 Cookies เพื อการวิ เ คราะห์ (Analytic cookies): บริษั ท ใช้ Analytics Cookies ที ให้บ ริก ารโดย
บุคคลภายนอกเพือเก็บข้อมูลว่าผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทมีการใช้งานอย่างไร บริษัททําข้อมูลผู้
เข้าชมเว็บไซต์เป็ นข้อมูลนิรนามทังหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปทีบุคคลภายนอกผูท้ ีจะ
สามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านีหรือเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านีให้กับบุคคลอื นที ประมวลผลข้อมูลให้ตามที
กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านทีได้ไปจากเว็บไซต์ของบริษัทกับข้อมูล
ทีบุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิ ดการใช้งาน Cookies ลักษณะนีบนหน้าเว็บไซต์
ของบริษัท
12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ รอ้ งขอให้บริษัทดําเนินการเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามขอบเขตทีกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ ดังนี
1. สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความยิ น ยอม (right to withdraw consent): ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความ
ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลทีท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริษัท
2. สิท ธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลส่ว นบุคคล (right of access): ท่านมี สิท ธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านและขอให้บริษัททําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยการได้มาซึงข้อมูลส่วน
บุคคลทีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ทา่ นได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัท แก้ไข
ข้อมูลทีไม่ถกู ต้อง หรือ เพิมเติมข้อมูลทีไม่สมบูรณ์
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4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริษัททําการลบข้อมูลของ
ท่านด้วยเหตุบางประการได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ ในการ ระงับ
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิท ธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิ ทธิ ในการโอนย้าย ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านทีท่านให้ไว้กบั บริษัทไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอืน หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการ
ได้
7. สิท ธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมี สิท ธิ ในการคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) / เจ้าหน้าที
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทได้ เพื อดําเนินการยื นคําร้องขอดําเนิ นการตามสิ ทธิ ขา้ งต้น ได้ที อีเมล
ANB-PDPA-Group@anblab.com เบอร์โทรศัพท์ 02-510-0021 ต่อ 241
13. การเปลียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อาจทบทวนและเปลียนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพือพัฒนาให้เกิ ดการ
คุม้ ครองข้อมูล ส่ ว นบุค คลที ดีขึน โดยบริษัท จะแจ้ง ให้ท่านทราบทุก ครังที มีก ารเปลี ยนแปลงนโยบาย
ดังกล่าว
14. ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูล สอบถามหรือใช้สิทธิ ใดๆ ที เกี ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที ฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางอีเมล ANB-PDPA-Group@anblab.com เบอร์โทรศัพท์ 02-510-0021 ต่อ 241
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อํานวยเภสัช) จํากัด
ทีอยู่ 557 ถนนรามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 เบอร์โทรศัพท์ 02-510-0021
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