บริษทั พีเอซี (สยาม) จากัด
โรงพยาบาลมนารมย์
นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
................................................................................
บริ ษทั พีเอซี (สยาม) จากัด หรื อโรงพยาบาลมนารมย์ ประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทาง
จิตเวช บริ ษทั ฯ มีความเคารพในสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวและความเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยตามภารกิจ และมีความมุ่งมัน่ ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่ วนบุ คคล และป้ องกันมิ ให้นาออกไปใช้โดยมิชอบ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดและประกาศนโยบายการ
คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลนี้ เพื่อให้ผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล ส่ วนบุคคล ผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ได้รับทราบและปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมตามฐานะที่ตนเกี่ยวข้อง
ข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้ ถือเป็ นทรัพย์สินอันมีค่า ผูใ้ ดละเมิดถือเป็ น
ความผิด ต้องได้รับโทษ
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารจัดการในการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ดงั ต่อไปนี้
1. คาจากัดความ
บริษัท หมายถึง บริ ษทั พีเอซี (สยาม) จากัด หรื อโรงพยาบาลมนารมย์
ข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่ งทาให้สามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีอ่ ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่ตอ้ งระมัดระวังเป็ น
พิเศษในการเก็บ รวบรวมหรื อประมวลผล เช่ น ข้อมู ล ส่ วนบุ คคลที่ เกี่ ยวกับ เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็ น
ทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศกาหนด
เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้ อมู ลส่ วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอานาจ
หน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
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ผู้ประมวลผลข้ อ มู ลส่ วนบุ ค คล (Data Processor) หมายถึ ง บุ ค คลหรื อนิ ติบุ คคล ซึ่ ง
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุ มข้อมูล
ส่ วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิติบุคคล ซึ่ งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer ) หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้คาแนะนา ตรวจสอบการดาเนิ นงานของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญตั ิคุม้ ครอง
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมทั้ง เป็ นผู ป้ ระสานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ ส านัก งานคณะกรรมการคุ ้ม ครองข้อ มู ล
ส่ วนบุคคล
2. ขอบเขตการบังคับใช้
นโนบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้กบั ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บุคคลซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งถู กประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยบริ ษทั ฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานตาม
สัญญา หน่ วยงานรู ปแบบอื่ นที่ ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ฯ และรวมถึ งคู่สัญญาหรื อบุ คคลภายนอกที่ ประมวลผล
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลแทนหรื อในนามของบริ ษ ทั ฯ ภายใต้ผ ลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การต่ าง ๆ เช่ น เว็บไซต์ ระบบ
แอพพลิเคชัน่ เอกสาร หรื อบริ การในรู ปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริ ษทั ฯ
3. บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามเคารพสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คลของเจ้า ของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลอย่า งสู ง สุ ด ทั้ง นี้
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล มีสิทธิ ในข้อมูลส่ วนบุคคลของตนตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนบุคคลไว้ตามกฎหมาย
4. บริ ษทั ฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลบนพื้นฐานของความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล โดยคานึ งอย่างถึ งที่สุดในความเป็ นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในการให้ความยินยอม
เว้นแต่มีขอ้ กาหนดทางกฎหมายให้กระทาการรวบรวมได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม
ในกรณี ที่ เจ้า ของข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ นผู เ้ ยาว์ บุ ค คลไร้ ค วามสามารถ หรื อ บุ ค คลเสมื อนไร้
ความสามารถ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลดัง กล่ าว ให้ดาเนิ นการโดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากผูม้ ีอานาจปกครอง ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ แล้วแต่กรณี
5. บริ ษัท ฯ จะเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเฉพาะเท่ า ที่ จ าเป็ นในการใช้ ง าน ภายใต้
วัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย มีความชอบธรรม และสอดคล้องกับภารกิ จขององค์กร ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
กาหนดวัตถุ ประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภทไว้ชดั เจนและจัดทารายการข้อมูลส่ วน
บุคคคลที่บริ ษทั ฯ ได้มีการเก็บรวบรวม
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6. บริ ษทั ฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่
มีเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย หรื อเป็ นการเก็บ
รวบรวมที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายที่สามารถให้กระทาได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล
7. บริ ษ ัท ฯ จะท าการปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้อ ง เป็ นปั จ จุ บ ัน ไม่
ก่ อให้เกิ ดความเข้า ใจผิด โดยก าหนดให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลที่ เก็ บ รวบรวมไว้ปี ละ 1 ครั้ ง และ
กาหนดให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคลแจ้งการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขข้อมู ลส่ วนบุคคลของตนเมื่อมี การเปลี่ ยนแปลง
ข้อมูลนั้น
8. บริ ษทั ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive
Personal Data) เว้นแต่มีความจาเป็ นต้องใช้งานภายใต้ความยินยอมที่ชดั เจนจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อมี
ข้อยกเว้นทางกฎหมายให้กระทาได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม และกาหนดมาตรการจัดเก็บรักษาข้อมูลนั้นเป็ น
การเฉพาะ
9. บริ ษทั ฯ จะทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง
และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ก่อนหรื อในขณะที่เก็บรวบรวม บริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้และได้รับความยินยอม
ดังกล่าว เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุ ประสงค์ใหม่น้ นั ให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยแล้ว หรื อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้กระทาได้
10. บริ ษ ทั ฯ จะส่ งหรื อโอนข้อมู ลส่ วนบุ ค คลไปยังต่ างประเทศ ต่ อเมื่ อประเทศปลายทางหรื อ
องค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่ วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เว้นแต่กรณี ที่
เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 28 (1) –(6) แห่ง พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562
11. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีม าตรการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัย ที่เหมาะสมของข้อมู ล ส่ วนบุ คคล
เพื่ อ ป้ อ งกันการสู ญ หาย เข้า ถึ ง ใช้ เปลี่ ย นแปลง แก้ไ ข หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยมิ ช อบ โดย
กาหนดให้มีมาตรการป้ องกันด้านการบริ หารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิ ค และมาตรการป้ องกันทาง
กายภาพ และกาหนดให้มีการทบทวนมาตรการที่กาหนดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามภารกิจ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานขั้นต่าที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลประกาศกาหนด อาทิ
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11.1 การสารองข้อมูล เพื่อป้ องกันข้อมูลส่ วนบุคคลสู ญหาย
11.2 การป้ องกันโปรแกรมประสงค์ร้าย เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเสี ยหาย
11.3 การจัดระดับชั้นความลับ เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมิชอบ
11.4 การแยกระบบที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่สาคัญออกจากระบบอื่น ๆ
11.5 มาตรการในการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบตั ิการ และระบบเครื อข่าย
11.6 การกาหนดมาตรการในการทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลชนิ ดถาวร เมื่อหมดอายุการใช้งาน
หรื อไม่มีค วามจาเป็ นในการใช้งาน เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้รับ การท าลายอย่า งปลอดภัย ไม่
สามารถนาข้อมูลส่ วนบุคคลกลับมาใช้งานได้อีก
11.7 การกาหนดขั้นตอนการลงทะเบี ยน การยืนยันตัวตน เพื่ อป้ องกันการใช้ขอ้ มู ลส่ วน
บุคคลโดยมิชอบและเป็ นการควบคุมสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลเท่าที่จาเป็ น
11.8 กาหนดผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการแก้ไขข้อมู ล ส่ วนบุ คคล เพื่อป้ องกันการเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ข
ข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมิชอบ
11.9 การกาหนดสัญญาในการรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อป้ องกันการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมิชอบ
12. เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล มีสิทธิ ในข้อมูลส่ วนบุคคลของตน ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
12.1 สิ ทธิ ที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนหรื อในขณะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคลของตน
12.2 สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรื อขอให้เปิ ดเผย
ถึงการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
12.3 สิ ทธิ ในการขอให้ส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น
ถ้าสามารถทาได้ดว้ ยวิธีอตั โนมัติ
12.4 สิ ทธิ ในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ ยวกับตน
เมื่อใดก็ได้
12.5 สิ ทธิ ในการขอลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรื อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ขอถอนความยินยอม หรื อคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
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12.6 เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(12.6.1) เมื่อบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลร้อง
ขอให้ดาเนินการตามมาตรา 36
(12.6.2) เมื่อเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตอ้ งลบหรื อทาลายตามมาตรา 33 (4) แต่เจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน
(12.6.3) เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีความจาเป็ นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ใน
การก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้
สิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
(12.6.4) เมื่อบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา 32 (1) หรื อตรวจสอบตาม
มาตรา 32 (3) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามมาตรา 32 วรรคสาม
12.7 สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
12.8 สิ ทธิในการขอถอนความยินยอม สาหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาบนฐานความยินยอม
เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิ ทธิ ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรื อสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
12.9 สิ ท ธิ ก ารยื่น เรื่ องร้ องเรี ย น เจ้า ของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลมี สิ ท ธิ ยื่น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยัง
หน่ วยงานที่มีอานาจในกรณี ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุคคลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อ
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
13. บริ ษทั ฯ จะจัดการอบรมสร้ างความตระหนักและให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ผูป้ ฏิ บตั ิงานถึ ง
บทบาทหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานในการรักษาและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
14. ในกรณี หากเกิ ดการละเมิดหรื อรั่วไหลของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ฯ จะทาการตรวจสอบ
สอบสวนและกาหนดแนวทางแก้ไข ป้ องกัน รวมทั้งกาหนดมาตรการเยียวยาแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับ
ความเสี ยหาย โดยจะแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล และสานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ทราบภายใน 72 ชัว่ โมง
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15. บริ ษทั ฯ จัดให้มีผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล การจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคล ตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและระเบียบปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้มน่ั ใจ
ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่นาไปใช้เกินกว่าการยินยอม และไม่ทาให้เกิดความเสี ยหาย
ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่ เ จ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย มี ข ้อ สงสั ย หรื อ ต้อ งการทราบ
ในรายละเอียดซึ่ งเกี่ยวข้องกับตน ท่านสามารถติดต่อกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลได้ตามที่ติดต่อที่กาหนดไว้
16. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เจ้าของเป็ นชาวต่างชาติ ข้อมูลจะถู กเก็บรักษาและใช้ขอ้ มูลเช่นเดียวกับ
ข้อมูลคนไทย กรณี ที่มีความจาเป็ นต้องส่ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลไปหน่ วยงานภายนอกหรื อต่างประเทศ บริ ษทั ฯ
จะปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
17. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการว่าจ้างบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นมาดาเนินการบางส่ วนหรื อดาเนิ นการ
แทนในนามบริ ษทั ฯ (outsource) และการดาเนินการนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ฯ จะกาหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบให้แก่ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลที่เป็ นบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกไว้เป็ นสัญญา เพื่อป้ องกันมิให้
ผูร้ ั บ ข้อ มู ล จากบริ ษ ทั ฯ น าไปใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลนอกวัตถุ ป ระสงค์โดยปราศจากอานาจหรื อ
โดยมิชอบ
18. บริ ษทั ฯ จัดให้มีการบันทึกรายการที่จดั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะ
บันทึกเป็ นหนังสื อหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลและสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ตรวจสอบได้
19. บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลให้กบั เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ต่อเมื่อได้
รับคาร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ร้องขอมายังบริ ษทั ฯ ตามแบบคาร้องที่บริ ษทั ฯ
กาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตามคาร้ องขอให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 30 วัน ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูล
เป็ นผูเ้ ยาว์ บุ ค คลไร้ ค วามสามารถ หรื อ บุ ค คลเสมื อ นไร้ ความสามารถ ให้ผูม้ ี อานาจปกครอง ผูอ้ นุ บาล
หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ แล้วแต่กรณี เป็ นผูร้ ้องขอแทน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถดาเนิ นการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งเหตุผล
และแจ้งสิ ทธิ ในการโต้แย้งการไม่ปฏิบตั ิตามคาร้องขอให้เจ้าของข้อมูลทราบ และจะบันทึกรายการปฏิเสธคาขอ
หรื อการคัดค้านเป็ นหนังสื อหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็ นหลักฐานตามกฎหมาย
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20. บริ ษทั ฯ จะประกาศเผยแพร่ นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ให้เจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลรับทราบ ผ่านระบบเว็บไซต์ www.manarom.com และการติดประกาศภายในให้พนักงานของ
บริ ษทั ฯ ทราบ
21. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ฯ เก็บรักษาไว้ บริ ษทั ฯ จะรักษาเสมือนหนึ่ งเป็ นทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้ผูใ้ ดละเมิด เปิ ดเผย เข้าถึง นาไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรื อทาลายข้อมูลนี้ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต การฝ่ าฝื น ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกพิจารณาลงโทษรวมถึงต้องชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด
22. บริ ษทั ฯ กาหนดช่องทางติดต่อประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ได้ที่
บริษัท พีเอซี (สยาม) จากัด
เลขที่ 9 ซอยสุ ขมุ วิท 70/3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02 725-9595
อีเมล์ manarom.dc@gmail.com
เจ้ าหน้ าทีค่ วบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
โทรศัพท์ 02 725-9595

อีเมล์ dpomanarom@hotmail.com

นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลมนารมย์
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