นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Policy)
โรงพยาบาลพีรเวช
บริ ษทั มโหสถ เวชการ จากัด ในฐานะผูป้ ระกอบกิจการโรงพยาบาลพีรเวช (“โรงพยาบาล”) มุ่งมัน่ ที่จะปกป้องความเป็ นส่วนตัวของ
ท่าน ซึ่ งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้เรา ไม่ว่าจะเป็ น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย เรี ยก
รวมกันว่า (“การประมวลผล”) และในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.peravech.com หรื อใช้แอพพลิเคชัน่ ของเรา หรื อร้องขอการ
บริ การจากเรา นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่าน
โดยตรงหรื อเป็ นการส่ งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ข้อมูล”) หรื อ (“ข้อมูลส่ วนบุคคล”) สาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลด้านสุ ขภาพของท่านนั้น
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คาสั่งหรื อระเบียบของหน่วยงานที่มี
อานาจกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรื อที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
ขึ้น ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการให้บริ การเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริ การของท่าน โดยในการใช้บริ การ
ดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. โรงพยาบาลเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตวั ตนได้ท้งั ทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อท่านในระยะเวลาที่เหมาะสม
จาเป็ นต่อการให้ บริ การ ในกรณี ที่ ท่านเป็ นผูใ้ ห้ข้อมู ลกับโรงพยาบาล หรื อร้ องขอการบริ การจากโรงพยาบาล ผ่านช่ องทางเว็บ ไซต์
แอพพลิเคชัน่ หรื อ ช่องทางอื่นใดของโรงพยาบาล อาทิเช่น การนัดหมายแพทย์ การทาธุรกรรมแบบออนไลน์ การขอรับความช่วยเหลือ
พิเศษ รวมไปถึงการทาธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผูป้ ่ วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาล หรื อจากความสมัครใจ
ของท่านใน การทาแบบสอบถาม (Survey) หรื อการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อการกรอก/ ให้ขอ้ มูลประกอบการ
สมัครงาน หรื อช่องทางการสื่ อสารอื่นๆ ระหว่างโรงพยาบาลและท่าน
2. โรงพยาบาลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สามเช่นธุรกิจในเครื อข่ายตัวแทนจาหน่ายหรื อผูใ้ ห้บริ การของโรงพยาบาล
หน่วยงานภาครัฐ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของการเก็บรวบรวม และประเภทของการ
บริ การที่ท่านร้องขอจากโรงพยาบาล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนามาใช้เพื่อให้การทาธุรกรรมออนไลน์หรื อออฟไลน์ หรื อบริ การที่ได้รับ
การร้องขอเสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรื อจากบุคคลที่สาม มีดงั นี้
1. ข้อมูลระบุตวั ตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปี เกิด หนังสื อเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรื อหมายเลขที่สามารถระบุตวั ตน
อื่นๆ
2. ข้อมูลสาหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์
3. ข้อมูลการชาระเงิน เช่น ข้อมูลการเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อเดบิต และรายละเอียดบัญชี ธนาคาร
4. ข้อมูลการเข้ารับบริ การ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของญาติ ความต้องการ เกี่ยวกับห้องพัก อาหาร และ
บริ การเสริ มอื่นๆ
5. ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่ วมกิจกรรมกับเรา
6. ข้อมูลสถิติ เช่น จานวนผูป้ ่ วย และการเข้าชมเว็บไซต์
7. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงพยาบาล เช่น Online Appointment System, Health Checkup, Contact Us

8. ข้อ มู ล ด้านสุ ข ภาพ รายงานที่ เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิ ต การดู แ ลสุ ข ภาพของท่ าน ผลการทดสอบจากห้ อ งทดลอง
ห้องปฏิบตั ิการ และการวินิจฉัย
9. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
10. ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
โรงพยาบาลจะไม่เก็บและใช้ขอ้ มูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็ นไป
ตามที่ขอ้ บังคับและกฎหมายกาหนด หรื อโดยความยินยอมของท่าน
การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
โรงพยาบาลจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

จัดหาบริ การ หรื อส่งมอบบริ การของโรงพยาบาล
นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนาบริ การของโรงพยาบาล
การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผูป้ ่ วยมีความรวดเร็ วขึ้น
การยืนยันตัวตนของผูป้ ่ วย
ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรื อการเสนอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล
อานวยความสะดวกและนาเสนอรายการสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน
จุดประสงค์ดา้ นการตลาด การส่ งเสริ มการขาย และลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่ งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริ การ รายการ
ส่งเสริ มการขาย และธุรกิจพันธมิตร
เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร ตอบคาถาม หรื อตอบสนองข้อร้องเรี ยน
สารวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจยั ตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การ
หรื อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ให้แก่ ผูใ้ ช้บริ การได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรื อทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรี ยกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง
การขอคืนเงิน
รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็ นพนักงาน หรื อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิตามกฎของโรงพยาบาล
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกพยาน หรื อ
คาสั่งศาล หรื อการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น หรื อที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็ นครั้งคราว

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
โรงพยาบาลจะไม่จดั สรร เปิ ดเผย และ/หรื อ ถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ หรื อ ผูด้ ูแลให้แก่นิติ บุคคลหรื อ
บุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่
1. ผูใ้ ช้บริ การ หรื อ ผูด้ ูแล ได้ร้องขอ และให้อานาจแก่โรงพยาบาล หรื อ
2. ข้อมูลที่จดั สรรนั้นเป็ นไปเพื่อช่วยให้การเริ่ มต้นธุรกรรมของผูใ้ ช้บริ การ หรื อ ผูด้ ูแลสาเร็ จลุล่วง หรื อ
3. ข้อมูลที่จดั สรรให้แก่นิติบุคคลหรื อบุคคลใดๆ ที่โรงพยาบาลเป็ นคู่สัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ข้อมูล และ/หรื อ การปรับปรุ ง
การให้บริ การ หรื อ

4. เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายอนุ ญาต การเปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนด การเปิ ดเผยข้อมูล ตามคาสั่งศาล และ/หรื อ การ
เปิ ดเผยข้อมูลตามคาสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรื อพิจารณาคดี ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การสามารถเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
การเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ บุคคลที่สาม
เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ บนมือถือของโรงพยาบาล อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าโรงพยาบาลไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
ท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยูน่ อกการควบคุมของโรงพยาบาล
การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล และความปลอดภัย
โรงพยาบาลตระหนักถึ งความสาคัญ ของการรั กษาความมั่น คงปลอดภัยของข้อ มูลส่ วนบุค คลของท่ าน โรงพยาบาลจึ งกาหนด
มาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
ป้องกันการสู ญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมายให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลได้ ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั โรงพยาบาล
2. สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ ขอให้โรงพยาบาลทาสาเนา
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ทา่ น รวมถึงขอให้โรงพยาบาลเปิ ดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ
โรงพยาบาลได้
3. สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อ
เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลทาการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
5. สิ ทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ด้วยเหตุบางประการได้
6. สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั
โรงพยาบาลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรื อตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
7. สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ด้วยเหตุบางประการใด
ท่านสามารถร้องขอการเข้าถึงหรื อขอให้อปั เดตและแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิ ทธิ อื่นใดข้างต้น หรื อสิ ทธิ ตามกฎ หมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้บงั คับ เช่น ขอสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อขอให้ระงับการใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
กรณี เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนาไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรื อไม่ได้รับความยินยอมจากท่า น
ท่านต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมแนบสาเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา Passport รายละเอียด
การทานัดหมายแพทย์ และข้อมูลการติดต่อกลับ โดยส่งไปรษณี ยต์ ามที่อยูต่ ่อไปนี้

บริ ษทั มโหสถ เวชการ จากัด (โรงพยาบาลพีรเวช)
เลขที่ 55/5 ม.6 ต.หันตรา อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-801555
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลจะทาการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นประจาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลโรงพยาบาลจะแจ้ง ให้ท่านทราบด้วยการ อัพเดตข้อมูลลง
ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล https://www.peravech.com/ โดยเร็ วที่สุด ทั้งนี้ หากท่านมีคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อได้ที่อีเมลล์ peravech@gmail.com

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565
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