เอกสารควบคุม

ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับผู้เข้ ารับบริการตรวจและรักษาโรค ( Privacy Notice for Patient )
โรงพยาบาลเอกชัย(“ โรงพยาบาล ”) มุ่งมัน่ ที่จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็ นผูเ้ ข้ารับบริ การตรวจ
รักษาโรค และบริ การทางการแพทย์ รวมถึงบริ การต่างๆ จากโรงพยาบาล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุม้ ครองตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
แจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง
แจ้งให้ท่านทราบสิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. คาจากัดความ
ในนโยบายฉบับนี้ คาหรื อข้อความสามารถนิยามได้ดงั นี้
คาจากัดความ
ความหมาย
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล
ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
(Personal data)
2. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)

3. เจ้าของข้อมูล
4. ประมวลผล
5. เว็บไซต์
6. ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
7. ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองม่านตา
ข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ) หรื อข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกาหนด
หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถถูกระบุตวั ตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู ้
เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง เว็บไซต์ ซึ่งโรงพยาบาลเอกชัยเป็ นเจ้าของหรื อให้บริ การแล้วแต่
กรณี
หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที่มีอานาจในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสัง่ หรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
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2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีโ่ รงพยาบาลเก็บรวบรวม สามารถจาแนกเป็ นประเภทดังต่ อไปนี้
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียด
เช่น ชื่อ นามสกุล รู ปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปี เกิด อายุ สัญชาติ หนังสื อ
เดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรื อหมายเลขที่ระบุตวั ตนอื่น ๆ

1. ข้อมูลระบุตวั ตน
(Personal identifier)

เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

2. ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
(Contact data)
3. ข้อมูลการเงิน (Financial data)
4. ข้อมูลการเข้ารับบริ การ
5. ข้อมูลด้านการตลาด
(Marketing Data)
6. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์
(Technical data)
7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data)

เช่น ข้อมูลการเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อเดบิต ข้อมูลใบเสร็ จ และ
รายละเอียดบัญชีโรงพยาบาล
เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการ
เกี่ยวกับห้องพัก อาหาร และบริ การเสริ มอื่นๆ
เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเข้าร่ วมกิจกรรมทางการ
ตลาด
เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ชนิดของบราวเซอร์ ข้อมูล
Cookies และ Online Appointment System
เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต การ
ดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริ การ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง การวินิจฉัย ชื่อ
โรคที่ได้รับการวินิจฉัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและแพ้ยา ประวัติแพ้
อาหาร ผลเลือด ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวทิ ยา
ภาพถ่ายทางรังสี วทิ ยา และรายงานผลการตรวจทางรังสี วทิ ยารายการยาที่
แพทย์ได้สงั่ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการให้บริ การทางการแพทย์ ข้อมูล Feedback
และผลการรักษา

3. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
3.1 โรงพยาบาลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง กรณี ที่ท่านเป็ นผูเ้ ข้ารับบริ การตรวจและรักษาโรค
โรงพยาบาลได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลเรื่ องการบริ การ หรื อท่านได้
ลงทะเบียนเข้ารับบริ การทางการแพทย์ และบริ การต่างๆ จากโรงพยาบาลด้วยตนเองที่โรงพยาบาล รวมทั้งการ
ลงทะเบียนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3.2 โรงพยาบาลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม ได้แก่ บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับท่าน เช่น ญาติ คู่
สมรส บุคคลที่ท่านมอบอานาจให้ดาเนินการแทนตัวท่านในการติดต่อกับโรงพยาบาลเป็ นต้น รวมทั้งโรงพยาบาลอื่นใน
กรณี ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้วา่ ให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตลอดจนบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจที่เป็ นผูส้ ่งท่านมาตรวจรักษาและใช้บริ การกับโรงพยาบาลหรื อเป็ นผูช้ าระค่าบริ การให้กบั ท่าน
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4. วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
โรงพยาบาลมีวตั ถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทาง
กฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังต่อไปนี้
4.1 เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการตรวจรักษาโรคและให้ บริการทางการแพทย์ คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรื อ บุคลากรอื่นๆ ในทีม
สุขภาพของโรงพยาบาลจะทาการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรึ กษาแพทย์หรื อ
บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อประเมินความพร้อมของผูร้ ับบริ การก่อน ระหว่าง
และหลังการตรวจวินิจฉัยพิเศษ เพื่อติดตามการรักษา และ/หรื อ กระทาการใดๆ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตลอด
ระยะเวลาที่ท่านเข้ารับบริ การ โดยโรงพยาบาลจะอธิบายข้อมูลรายละเอียดให้ท่านได้เข้าใจก่อนที่จะดาเนินการ อีกทั้ง
เปิ ดโอกาสให้ท่านซักถามจนเป็ นที่พอใจ
4.2 เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการศึกษาวิเคราะห์ สาหรับ การพัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลอาจนาข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลการรักษาพยาบาลซึ่งเป็ นข้อมูลอ่อนไหวของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน เช่น ผลการตรวจรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ หรื อทางรังสี วทิ ยา เป็ นต้น ไปใช้
เพื่อการศึกษาวิเคราะห์สาหรับการพัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาล เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุ งพัฒนากระบวนการ
การดูแลรักษาผูร้ ับบริ การ และเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเป็ นฐานข้อมูลของโรงพยาบาลใน ทั้งนี้โรงพยาบาลและบุคลากร
ของโรงพยาบาลมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวของท่านอย่างเคร่ งครัด
4.3 เพือ่ จัดหาบริการหรือส่ งมอบบริการของโรงพยาบาล เช่น การส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร
แนะนาบริ การของโรงพยาบาล
4.4 เพือ่ วัตถุประสงค์ ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การจัดเก็บรวบรวมเอกสารการชาระเงินทุกประเภทของผูร้ ับบริ การเพื่อ
ใช้เป็ นเอกสารหลักฐานทางการเงินและการบันทึกบัญชี การตรวจสอบการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็ นต้น
4.5 เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการใช้ สิทธิเรียกค่ าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรื อใช้สิทธิเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจาก
บริ ษทั ประกันภัยหรื อใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริ ษทั
ประกันภัยเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านหรื อโรงพยาบาลได้ทาไว้กบั บริ ษทั ประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนหรื อใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคล
อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
4.6 เพือ่ วัตถุประสงค์ ด้านการตลาดการส่ งเสริมการขาย และลูกค้ าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน ผลิตภัณฑ์
และบริ การ จัดทาบัตรสมาชิกเพื่อจัดสิ ทธิประโยชน์ รายการส่งเสริ มการขายและธุรกิจพันธมิตร
4.7 เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการดาเนินการงานวิจยั และเผยแพร่ บทความ โรงพยาบาลอาจนาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการ
รักษาพยาบาลซึ่งเป็ นข้อมูลอ่อนไหวของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพของท่าน เช่น โรคประจาตัว ประวัติการรักษา ประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
ไปใช้เพื่อส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจยั มาให้ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูลผลการศึกษาวิจยั สรุ ปการ
ศึกษาวิจยั บทความ บทคัดย่อ เพื่อส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจยั ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนพิจารณา
และเพื่อส่งข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุ ปผลให้โครงการวิจยั จากบุคลากรภายนอกโรงพยาบาล เพื่อส่งข้อมูลวิจยั ให้
ศูนย์วจิ ยั นาไปวิเคราะห์และสรุ ปผลให้ผวู ้ จิ ยั เพื่อส่งรายละเอียดโครงการวิจยั ให้กรรมการภายนอกพิจารณาโครงการวิจยั
เพื่อส่งข้อมูลวิจยั ไปยังบริ ษทั ผูส้ นับสนุนโครงการวิจยั ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั
4.8 เพือ่ ป้ องกันการกระทาทีไ่ ม่ เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย (หรือรักษาความปลอดภัย) โรงพยาบาลอาจมีการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิ ด ( CCTV) ที่ติดตั้งไว้บริ เวณอาคารและสถานที่ต่างๆ ของโรงพยาบาล ตามมาตรการรักษา
เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของโรงพยาบาลเอกชัยห้ามคัดลอกหรื อทาสาเนาก่อนได้รับอนุญาต

เอกสารควบคุม
ความปลอดภัย เพื่อป้ องกันเหตุอนั ตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อผูเ้ ข้าใช้อาคารสถานที่ หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
โรงพยาบาล
4.9 เพือ่ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือการร้ องขอใดๆจากหน่ วยงานภาครัฐ
เช่น เพื่อเป็ นพยานเอกสารในกรณี ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาล หรื อการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากวัตถุประสงค์ที่ระบุขา้ งต้นแล้ว โรงพยาบาลจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นใน
กรณี ที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น
1) เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านหรื อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในกรณี การใช้ขอ้ มูลอ่อนไหว
2) เพื่อการศึกษาวิจยั หรื อสถิติซ่ ึงได้จดั ให้มีมาตรการปกป้ องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3) เพื่อป้ องกันระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพในกรณี ที่ใช้ขอ้ มูลอ่อนไหวที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถให้ความยินยอมได้
4) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างโรงพยาบาลกับท่าน
5) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่โรงพยาบาลได้รับมอบหมาย (ม.24 (4))
6) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาลหรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมี
ความสาคัญน้อยกว่าสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ม.24 (5))
7) เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายของโรงพยาบาล (ม.24 (6))
8) เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย (ม.26 (4))
9) เพื่อประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข หรื อการคุม้ ครองทางสังคมอื่นใดโดยโรงพยาบาลจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
คุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ม.26 (5) (ข))
10) เพื่อความจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านการคุม้ ครองแรงงาน การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การ
ประกันสังคม (ม.26 (5) (ค))

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
โรงพยาบาลจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่โรงพยาบาลได้แจ้งแก่ท่านเท่านั้น โดยโรงพยาบาลจะ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรื อหน่วยงานอื่นตามที่มีอานาจตามกฎหมาย รวมถึงเจ้าพนักงานหรื อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่หรื อใช้อานาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สานักงานตารวจแห่งชาติ ศาล โรงพยาบาล เป็ นต้น
5.2 บริ ษทั ประกันภัย หรื อผูใ้ ห้บริ การบริ หารจัดการสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ประกันภัยนั้น
5.3 โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อผูป้ ่ วย
5.4 ผูส้ ่งท่านมาตรวจรักษาหรื อใช้บริ การกับโรงพยาบาล หรื อชาระเงินค่าบริ การแทนท่าน
5.5 ผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลมอบหมายหรื อว่าจ้างให้ทาหน้าที่บริ หารจัดการหรื อ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่โรงพยาบาลในการให้บริ การต่าง ๆ หรื อผูใ้ ห้บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การ
เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของโรงพยาบาลเอกชัยห้ามคัดลอกหรื อทาสาเนาก่อนได้รับอนุญาต

เอกสารควบคุม
ให้บริ การด้านความปลอดภัย การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อบริ การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของโรงพยาบาล
5.6 บุคคลหรื อหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรื อหน่วยงานนั้น ๆ

6. ระยะเวลาจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 โรงพยาบาลใช้มาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ ฉบับแก้ไข
ล่าสุด โดยโรงพยาบาลจะเก็บเวชระเบียนไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่มารับการรับการรักษาพยาบาลครั้งสุดท้าย เมื่อครบ
กาหนด 5 ปี โรงพยาบาลจะทาลายทั้งเวชระเบียนฉบับจริ ง สาเนา และเวชระเบียนรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ในกรณี ที่โรงพยาบาลต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาล หรื อต้องก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมายเพื่อเข้า
กระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ โรงพยาบาลอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมาย
หรื อจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะถึงที่สุดแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โรงพยาบาลจะดาเนินการลบ หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรื อ
ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้

7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริ การของท่าน โดยโรงพยาบาลไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรื อความเป็ นส่วนตัวของ
ข้อมูลใดๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายหรื อ
ประกาศความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

8. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้โรงพยาบาลดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขต
ที่กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้ ดังนี้
8.1 ท่านมีสิทธิที่จะทราบหรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของโรงพยาบาล หรื อ
ขอให้โรงพยาบาลเปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
8.2 ท่านมีสิทธิที่จะขอให้โรงพยาบาลดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดได้ในกรณี ที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรื ออาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
8.3 ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็
ได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้ท่านไม่สามารถรับบริ การหรื อทาธุรกรรมกับโรงพยาบาลได้ หรื อ
อาจทาให้บริ การที่จะได้รับจากโรงพยาบาลไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
8.4 ท่านมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งาน
โดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ ไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
8.5 ท่านมีสิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยเหตุจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่โรงพยาบาลได้รับ
มอบหมาย หรื อเหตุจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาล
เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของโรงพยาบาลเอกชัยห้ามคัดลอกหรื อทาสาเนาก่อนได้รับอนุญาต

เอกสารควบคุม
(2) กรณี ที่เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(3) กรณี ที่เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
หรื อสถิติ เว้นแต่การจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่โรงพยาบาลได้รับมอบหมาย
8.6 ท่านมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลด้วยเหตุ
บางประการได้
8.7 ท่านมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อโรงพยาบาลอยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้ดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง
เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ หรื อไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(2) เมื่อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ งลบหรื อทาลาย เพราะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นที่โรงพยาบาลจะเก็บรักษา แต่ท่านมีความจาเป็ นต้องขอให้โรงพยาบาลเก็บ
รักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิ ทธิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้น
ต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
(4) ในกรณี ที่ท่านใช้สิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และโรงพยาบาลอยูใ่ นระหว่างการพิสูจน์เพื่อปฏิเสธ
การใช้สิทธิของท่าน
8.8 ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณี ที่โรงพยาบาลหรื อผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรื อผูร้ ับจ้างของโรงพยาบาลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาคาร้องขอใช้สิทธิขา้ งต้นและดาเนินการตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลกาหนด หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิขา้ งต้นสามารถดาเนินการติดต่อที่แผนกเวชระเบียน โทร : 034-417-999 ต่อ 105, 106
E-mail: registration@ekachaihospital.com
9. มาตรการความมัน่ คงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
โรงพยาบาลตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจึง
กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการสูญหาย การเข้าถึง
ทาลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในนโยบายและ/หรื อแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกันด้านการ
บริ หารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพในเรื่ องการเข้าถึงหรื อควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วน
บุคคล อันประกอบไปด้วยการดาเนินการดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคานึงถึงการ
ใช้งานและความมัน่ คงปลอดภัย
2) การกาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรื อกาหนดสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3) การบริ หารจัดการการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผูท้ ี่ได้รับอนุญาตแล้ว
4) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานเพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การ
เปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล และ
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เอกสารควบคุม
5) การจัดให้มีวธิ ีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ายโอนข้อมูลส่วน
บุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่ อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
10. การเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้จดั ทาขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดและวิธีการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยโรงพยาบาลอาจ
ดาเนินการปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมดเป็ นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่กาหนดไว้น้ ีอยูเ่ สมอ
11. ช่ องทางการติดต่ อ
หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงสิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรื อกรณี ที่พบว่ามีการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไป
ในทางที่ไม่ชอบ ท่านสามารถติดต่อโรงพยาบาลผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลเอกชัย

เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล:
(Data Protection Officer)

ที่อยู:่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถ. เอกชัย ตาบล โคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
อีเมล : info@ekachaihospital.com
โทร. 034-417-999
ที่อยู:่ : 99/9 หมู่ที่ 4 ถ. เอกชัย ตาบล โคกขาม อาเภอเมือง
สมุทรสาคร 74000
อีเมล : dpo@ekachaihospital.com
โทร. 034-417-999 ต่อ 9662
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