นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สาหรับคู่ค้า
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“BCH”) และบริ ษัทในเครื อตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ าย 1 และบริ ษัท
อื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึ่งจะมีการแจ้ งให้ ทราบต่อไป) (“บริ ษัทในเครื อ ”) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การโรงพยาบาลในกลุ่ม ดังนี ้ (ก)
กลุม่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ค) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ
(ง) กลุ่มโรงพยาบาลการุ ญเวช รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นี ้จะเรี ยก BCH และ บริ ษัทในเครื อ
รวมกันว่า “กลุ่มบริ ษัทฯ”) คานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน BCH จึงจัดทานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับคูค่ ้ าฉบับนี ้ (“นโยบายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่ วนบุ คคล”) เพื่อให้ การดาเนินการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล ส่วนบุคคลนันสอดคล้
้
องและเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้จะใช้ ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ
(1)

(4)

คู่ค้า คู่สญ
ั ญา และ/หรื อคูธ่ ุรกิจที่เป็ นบุคคลธรรมดา ซึ่งรวมถึงผู้ให้ บริ การ ผู้รับจ้ าง ผู้เช่าพื ้นที่ ผู้เช่าที่จอดรถ ตัวแทน
ประกัน บริ ษัทตัวแทน (Agency) จัดหาผู้ให้ บริ การต่าง ๆ (“คู่ค้า”)
กรรมการ ผู้รับมอบอานาจ ผู้แทน ผู้ติดต่อ หรื อบุคลากรของคู่ค้าที่เป็ นนิติบคุ คล ซึ่งรวมถึง บุคลากรทางการแพทย์
ของสถานพยาบาลอื่น (“ตัวแทนคู่ค้านิติบุคคล”)
บุคลากรของผู้ให้ บริ การตามสัญญาจ้ างเหมาแรงงาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทาความสะอาด
(“คู่ค้าตามสัญญาจ้ างเหมาฯ”)
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับคูค่ ้ า เช่น พยานในสัญญา (“ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง”)

1.

ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล

(2)
(3)

“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนันได้
้
ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โดยไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กาหนดโดย
พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย
ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลระบุตัวตน”
1.

รายละเอียด
(ก) ชื่อ นามสกุล
(ข) รูปถ่าย
(ค) สัญชาติ
(ง) วันเกิด
(จ) อายุ
(ฉ) เพศ
(ช) สถานภาพ
(ซ) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
(ฌ) เลขหนังสือเดินทาง
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ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล

2.

“ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว”

3.

“ข้ อมูลติดต่ อ”

4.

“ข้ อมูลทางการเงิน”

5.

“ข้ อมูลด้ านคุณวุฒ”ิ

6.

“ข้ อมูลสารสนเทศ”

รายละเอียด
(ญ) เลขหนังสืออนุญาติขบั ขี่
(ฎ) บันทึกวิดีโอจากกล้ องวงจรปิ ด
(ฏ) สถานที่ทางาน
(ฐ) ตาแหน่ง
(ฑ) เวลาเข้ า-ออกพื ้นที่
(ฒ) ส่วนสูง และน ้าหนัก
(ก) ข้ อมูลสุขภาพ
(ข) บันทึกลายนิ ้วมือ (Fingerprint Scan)
(ค) บันทึกโครงสร้ างใบหน้ า (Facial Scan)
(ง) ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
(ก) ที่อยู่
(ข) อีเมล
(ค) หมายเลขโทรศัพท์
(ง) Line ID
(ก) รายละเอียดบัญชีธนาคาร
(ข) ค่าตอบแทน
(ก) ประวัติการศึกษา และอบรม
(ข) ประสบการณ์การทางาน
(ค) รายละเอียดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(ก) ข้ อมูลการใช้ งาน และการเข้ าถึงระบบสารสนเทศ (Log files)
(ข) IP Address
(ค) ชื่อผู้เข้ าใช้ งาน และรหัสผ่าน

หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่ วมทางาน เข้ าทาสัญญาหรื อก่อนิติสมั พันธ์ ใด ๆ กับ กลุ่มบริ ษัทฯ กลุ่มบริ ษัทฯ มี
ความจาเป็ นที่จะต้ องรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่
บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถเข้ าทาสัญญากับท่าน ดาเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้ องขอ หรื อ ปฏิบัติหน้ าที่ในสัญญา
ข้ อตกลง หรื อนิติสมั พันธ์นนั ้ ๆ รวมทังไม่
้ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายทีก่ ลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม
หากว่าท่านให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ กลุ่มบริ ษัทฯ ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ พิจารณานโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้แล้ ว และบุคคลดังกล่าวได้ ให้ ความยินยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ตนตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ (กรณีไม่มีฐานในการประมวลผล) โดยท่านต้ องนาส่งหนังสือ
ยินยอมของบุคคลดังกล่าวให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ตามที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจร้ องขอ
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2.

ข้ อมูลที่เก็บก่ อนพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลกาหนดมีผลใช้ บังคับ
สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 กลุม่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการกับข้ อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้ เป็ นไปตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ กลุ่ม
บริ ษัทฯ เก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
โดยติดต่อกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้ อ 9.

3.

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงหรื อแหล่งอื่น ดังนี ้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัทประกัน
ตัวแทนประกันรายอื่น ๆ
บริ ษัทคูส่ ญ
ั ญาจ้ างเหมาแรงงานของกลุม่ บริ ษัท เช่น บริ ษัทรักษาความปลอดภัย บริ ษัททาความสะอาด
คูค่ ้ านิติบคุ คล หรื อตัวแทนคูค่ ้ านิติบคุ คล
ผู้ให้ บริ การภายนอก เช่น ผู้ให้ บริ การห้ องปฏิบตั ิการ
แหล่งข้ อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริ ษัท หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกากับดูแล หรื อโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มบริ ษัทฯ จะเก็ บรั กษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่า ที่จาเป็ นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 10 ปี นบั แต่นิติสมั พันธ์ ระหว่างท่านและกลุม่ บริ ษัทฯ สิ ้นสุด
ลง 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 ถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้

5.

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง หรื อที่ท่านได้ ให้ ความ
ยินยอมไว้ หรื อที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด

ลาดับ

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

5.1

สัญญา
เพื่อสรรหา คัดเลือก และพิจารณาคูค่ ้ าเพื่อ
เข้ าร่ วมเป็ นคู่สญ
ั ญากับกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อ
เข้ าท าสัญ ญากั บ ท่ า น และปฏิ บั ติ ต าม
สัญญานัน้ ๆ รวมถึง
(ก) จ่ายค่าตอบแทน

คูค่ ้ า
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลทางการเงิน
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ฐานตาม
มาตรา 24
(ก) สัญญา
(ข) ประโยชน์โดย
ชอบฯ

ฐานตาม
มาตรา26
-

SD-BCH-SBD-022

ลาดับ

5.2

5.3

วัตถุประสงค์
(ข) เรี ยกให้ ชาระค่าตอบแทน รวมถึงรั บ
ชาระค่าตอบแทน
(ค) ออกใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบ
แจ้ งหนี ้หรื อเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(ง) เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตนของท่ า นในการ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญา
(จ) เพื่ อ ติ ด ต่ อ ประสานงานเกี่ ย วกับ นิ ติ
สัมพันธ์ หรื อธุรกรรมที่เข้ าทากับท่าน
(ฉ) เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ทางานของท่าน
(ช) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร
ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่น
กรณี ก ลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใช้ บริ การทาง
การแพทย์จากบุคคลภายนอก
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(ก) เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อง
เช่ น ประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ พ.ศ. 2535 ประมวลรัษฎากร
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึง่ รวมถึงการบันทึกและการตรวจสอบ
บัญชี และการดาเนินการด้ านภาษี
(ข) การปฏิ บัติ ต ามค าสั่ง ศาล และ/หรื อ
คาสัง่ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
การด าเนิ น การที่ จ าเป็ นต่ อ ประโยชน์
ของกลุ่มบริษัทฯ
(ก) ยื น ยั น ตั ว ตนของท่ า นก่ อ นเข้ าท า
สัญญา หรื อก่อนเข้ า ปฏิบัติงานใด ๆ
เพื่อรักษาความปลอดภัย
(ข) เพื่อป้องกัน รั บมือ และบริ หารความ
เสี่ยง กากับตรวจสอบ บริ หารจัดการ
ภายในกลุ่ ม บริ ษั ทฯ รวมถึ ง เพื่ อ
ตรวจสอบภายใน และปรึ ก ษากับ ที่

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

คูค่ ้ า/ตัวแทนคูค่ ้ านิติ
บุคคล/คูค่ ้ าตาม
สัญญาจ้ างเหมาฯ/ผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลทางการเงิน

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา26

กฎหมาย

-

คูค่ ้ า/ตัวแทนคูค่ ้ านิติ ประโยชน์โดยชอบฯ
บุคคล/คูค่ ้ าตาม
สัญญาจ้ างเหมาฯ/ผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลทางการเงิน
(ง) ข้ อมูลสารสนเทศ
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ลาดับ

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา26

ปรึ ก ษาด้ า นกฎหมาย บัญ ชี ภาษี ใ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
(ค) เพื่อบันทึกเป็ นฐานข้ อมูลสาหรั บการ
จ้ างงานในอนาคต และใช้ ในการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร า ค า แ ล ะ บ ริ ห า ร
ค่าใช้ จ่ายภายในกลุม่ บริ ษัทฯ
(ง) การเก็บข้ อมูลของท่านในฐานะพยาน
เพื่ อ เป็ น หลัก ฐานการท าสัญ ญาหรื อ
เอกสารใด ๆ
(จ) กรณี ท่านเป็ นตัวแทนนิติบุคคล กลุ่ม
บริ ษัทฯ จะเก็ บข้ อมูลของท่านเพื่อใช้
ในการยืนยันตัวตนและอานาจในการ
เข้ าท าสั ญ ญา รวมถึ ง เพื่ อ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกั บ ท่ า นเกี่ ย วกั บ นิ ติ
สัมพันธ์ที่มีตอ่ กัน
(ฉ) เพื่ อ ก่ อ ตั ง้ สิ ท ธิ เ รี ยกร้ อง เช่ น เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ องเรี ย น และการ
ดาเนินคดี ต่อสูค่ ดี รวมถึงการฟ้องร้ อง
ต่อศาลเมื่อมีข้อพิพาท
(ช) เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ
(ซ) เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบรั บ รองโดย
อ ง ค์ ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ช่ น Joint
Commission International ( JCI)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
(ฌ) เพื่ อ ควบคุ ม รั ก ษาความปลอดภั ย
ความสะอาด ความเรี ย บร้ อยของ
โรงพยาบาล
(ญ) เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง รั กษาความมั่ น คง
ปลอ ด ภั ย ป้ อ ง กั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละ
อาชญากรรม รวมถึ ง สอบสวนการ
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ลาดับ

5.4

5.5

6.

วัตถุประสงค์
กระทาอันผิดกฎหมาย หรื อก่อให้ เกิด
ความอันตราย
(ฎ) เพื่อเปิ ดเผยเพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับการ
ควบรวมกิ จ การ การปรั บ โครงสร้ าง
ทางธุ ร กิ จ การเข้ าสู่ ก ระบวนการ
ล้ ม ละลายหรื อ ฟื ้น ฟูกิ จ การ การเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน หรื อกระบวนการอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน
การบริหารงานเกี่ยวกับคู่ค้าตามสัญญา
จ้ างเหมาแรงงาน
(ก) เพื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละความ
เหมาะสมของคู่ค้ าตามสัญ ญาจ้ าง
เหมาแรงงาน และเพื่ อ จั ด เก็ บ เป็ น
ฐานข้ อมูลระหว่างที่มีการปฏิบตั ิงาน
(ข) เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ทางานของท่าน
ตัวแทนประกัน บริษัทตัวแทน (Agency)
การเก็ บ ข้ อมู ล ตั ว แทนประกั น เพื่ อ เป็ น
ฐานข้ อมูลในการติดต่อประสานงานในด้ าน
ต่าง ๆ และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน เช่ น การมอบของขวัญ การจัด เลีย้ ง
และการส่ ง ข้ อเสนอเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ าและ
บริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

คูค่ ้ าตามสัญญาจ้ าง
เหมาฯ
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลด้ าน
คุณสมบัติ
(ง) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
คูค่ ้ า
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา26

ประโยชน์โดยชอบฯ

ความยินยอม

(ก) ประโยชน์โดย
ชอบฯ

-

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และ/หรื อหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี ้
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

บริ ษัทในเครื อของกลุม่ บริ ษัทฯ
ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงที่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย บัญชี ภาษี
หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร
ศาล เจ้ าหน้ าที่ตารวจ และผู้เสียหาย
ธนาคารพาณิชย์
ผู้ให้ บริ การภายนอก เช่น ผู้ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6.7

6.8
7.

องค์ กรตรวจสอบรั บรอง เช่น Joint Commission International (JCI) สถาบันรั บรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และสถาบันรับรองคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ฯลฯ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับท่าน เช่น นายจ้ างของท่าน
สิทธิของท่ าน
ท่านมีสิทธิ ตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้ โดยสิทธิ ดงั กล่าวต่าง ๆ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่
พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ในสิทธินนั ้ ๆ กาหนดไว้ ด้วย

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6
7.7

สิทธิในการเข้ าถึงและขอรับสาเนา: ท่านมีสทิ ธิเข้ าถึง หรื อขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่กลุม่ บริ ษัท
ฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย และขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลโดยที่ทา่ นไม่ได้ ให้ ความ
ยินยอม
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
ทีก่ ลุม่ บริ ษัทฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ตามที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอม หรื อภายใต้ ฐานสัญญา หรื อภายใต้
หลักเกณฑ์อื่นที่กฎหมายกาหนด
สิทธิในการคัดค้ าน: ท่านมีสิทธิ คดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น การภายใต้ ฐ านประโยชน์ สาธารณะ ฐานประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรื อการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ
สิทธิในการขอให้ ลบ: ท่านมีสทิ ธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ลบหรื อทาลายข้ อมูลของท่าน หรื อทาให้ ข้อมูลของท่านเป็ น
ข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนด้ วยเหตุบางประการได้
สิทธิ ในการขอให้ ระงับ : ท่านมีสิทธิ ขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ กลุ่ม
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคาขอใช้ สิทธิ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อคัดค้ านการเก็บรวบรวม 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 เพื่อใช้ ในการก่อตังสิ
้ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรื อการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ อง
สิทธิในการแก้ ไข: ท่านมีสิทธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ถกู ต้ อง เป็ นปั จจุบนั และไม่
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
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
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7.8

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสทิ ธิเพิกถอนความยินยอมที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ เมื่อใดก็ได้
โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน้ หรื อจะเพิกถอนทังหมดก็
้
ได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ กลุ่มบริ 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 อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดใน
ข้ อ 9.
การที่ท่านเพิกถอนความยินยอม อาจส่งผลกระทบให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาขอบางประการของ
ท่านได้ หรื ออาจทาให้ ท่านได้ รับความสะดวกน้ อยลง โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลังการเพิกถอน
ดังกล่าวย่อมไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ให้
ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบ
เพื่อประโยชน์ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ คานึงถึง และมุง่ มัน่ ที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครอง
ของข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัทฯ อาจปฏิเสธคาขอใช้ สิท ธิของท่านในกรณีที่ (ก) บุคคลที่ยื่นคาขอไม่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อไม่มีอานาจในการยื่นคาขอดังกล่าว หรื อกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อมูล
ครบถ้ วนเพียงพอที่จะดาเนินการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล
อย่างเคร่ งครัด (ข) คาขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่สง่ คาขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรื อไม่มีข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวนันอยู
้ ท่ ี่กลุม่ บริ ษัทฯ (ค) คาขอดังกล่าวเป็ นคาขอที่ฟมเฟื
ุ่ อย เช่น เป็ นคาขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อ
มีเนื ้อหาเดียวกันซ ้า ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ง) กลุ่มบริ ษัทฯ มีสิทธิ ในการปฏิเสธคาขอของท่านตามที่ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด

8.

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ นโยบายความเป็ นส่วนตัว ซึ่งกาหนดข้ อมูลโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลทุกประเภท และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การโอนข้ อมูลไปต่างประเทศ
คุกกี ้ (Cookie) มาตรการความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดต่าง ๆ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
จะใช้ บังคับเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้ เป็ นการยกเลิก แทนที่ หรื อเปลี่ยนแปลง
ข้ อกาหนดใด ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีข้อความที่ขดั หรื อแย้ งกัน ให้ ข้อกาหนดต่าง ๆ ใน
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลมีผล เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ สง่ มอบให้ ท่านพิจารณาและเลือกที่จะให้ ความ
ยินยอมหรื อไม่เป็ นการเฉพาะ โปรดพิจารณานโยบายความเป็ นส่วนตัวที่ www.bangkokchainhospital.com

9.

ติดต่ อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ รวมถึงการใช้ สิทธิ ที่ระบุในข้ อ 7 ท่านสามารถติดต่อ (ก) เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดด้ านล่าง และ (ข) กลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ ตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ าย 1
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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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