นโยบายเรื่องการคุ0มครองข0อมูลส6วนบุคคล

บริษัท ศิครินทร= จำกัด (มหาชน)

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลและการให้ ความยินยอมเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล โรงพยาบาลศิคริ นทร์
มีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั K เ่ ลขทีN 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย (ซึงN ต่อไปนี K
จะเรี ยกว่า "บริ ษัท") โดยบริ ษัทได้ จดั ทํานโยบายเกีNยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี Kขึ KนเพืNอให้ ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทในส่วนทีNเกีNยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลทีNบริ ษัทจะทําการเก็บรวบรวมการใช้ การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลและ
สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ชืNอ-นามสกุล, วันเดือนปี เกิด, อายุ, เพศ, ศาสนา, เลขประจําตัวประชาชน รวมถึง
ข้ อมูลเกีNยวกับสิNงเฉพาะตัวบุคคล ซึงN แสดงถึงข้ อมูลระบุตวั ตนหรื อทําให้ ทราบและสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ โดยตรงหรื อ
เมืNอนํ าไปรวมกับข้ อมูลอืNน ๆจะทําให้ สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ อย่างแน่นอนไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและให้
หมายความรวมถึงทีNเกีNยวข้ อง ดังนี K
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ อมูลทีNเกีNยวกับการติดต่อ เช่น ทีNอยู่อาศัย สถานทีNทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รวมถึงอีเมล์ (Email) เป็ นต้ น
ข้ อมูลทีNเกีN ยวกับทางบัญชีและการทําธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารข้ อมูลบนบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต
รายการเกีNยวกับการทําคําสังN ซื Kอ การชําระเงิน และรายละเอียดของสินค้ าและบริ การทีNได้ ทําหรื อได้ ใช้ บริ การผ่าน
แพลตฟอร์ ม
ข้ อมูลทางเทคนิค เช่น ทีNอยู่ไอพี (IP Address) ข้ อมูลการเข้ าใช้ ชนิดและรุ่ นของบราวเซอร์ เขตทีNตงั K เวลาสถานทีN
ชนิดและรุ่ นของโปรแกรมเสริ มของบราวเซอร์ ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ มรหัสสากลประจําอุปกรณ์เคลืNอนทีN
(IMEI) หมายเลขประจําเครืN องและข้ อมูลและเทคโนโลยีอืNนของอุปกรณ์ทีNใช้ ในการเข้ าถึงแพลตฟอร์ มของบริ ษัท
ข้ อมูลทีNเกีNยวการเข้ าใช้ งานในแพลตฟอร์ ม เช่น ข้ อมูลทีNใช้ งานเพืNอซื Kอสินค้ าหรื อบริ การอย่างไร หรื อทีNมีความสนใจ
เนื Kอหา
ข้ อมูลทีNเกีN ยวกับการตลาดและการสืNอสาร เช่นช่องทางทีNพึงพอใจในการได้ รับการทําการตลาดจากบริ ษัทและ
บุคคลภายนอกและวิธีการสือN สารใดทีNพงึ พอใจ

ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
บริ ษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพืNอวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี K
1.1 เพืNอการปรับปรุงและพัฒนาการให้ บริ การของบริ ษัทเป็ นไปอย่างประสิทธิภาพ
1.2 เพืNอใช้ ในการวิเคราะห์ จําแนก และนําเสนอบริ การ นําเสนอหรื อสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
1.3 เพืNอการวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาดของบริ ษัทและ/หรื อร่วมกับบุคคล หรื อนิตบิ คุ คลอืNนใด
1.4 เพืNอแจ้ งข้ อมูล ข่าวสาร รายการกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริ มการขาย และข้ อเสนอต่าง ๆการสมัคร
หรื อการให้ บริ การต่าง ๆของบริ ษัท
1.5 เพืNอให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและเหตุจําเป็ นอืNนใดเพืNอประโยชน์อนั ชอบด้ วยกฎหมายของ
บริ ษัท
1.6 เพืNอวัตถุประสงค์อืNนตามทีNกฎหมายให้ อํานาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย โดยไม่ต้องได้ รับความ
ยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
1.7 เพืNอการพิสจู น์และยืนยันตัวตน หรื อเพืNอสมัครลงทะเบียนและเข้ าใช้ งานในแพลตฟอร์ มนี K
1.8 เพืNอชําระค่าบริ การและค่าธรรมเนียมทีNเกีNยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ
1.9 เพืNอให้ บริ การตอบข้ อสงสัยสนับสนุนการใช้ งาน ให้ ข้อมูล รับเรืN องร้ องเรี ยน ชดเชยค่าเสียหายและแก้ ไข
ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
1.10 เพืNอการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลรวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมทีNเป็ นอันตรายใดๆ ต่อเจ้ าของ
ข้ อมูลส่วนบุคคลและบริ ษัท

ข้ อ 2. การเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
2.1 บริ ษัทมีการเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลโดยการจัดเก็บแบบเป็ นเอกสารและ/หรื อ จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์
แล้ วแต่กรณีโดยบริ ษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพืNอป้องกันการสูญหายเข้ าถึง
ใช้ เปลีN ย นแปลง แก้ ไ ขหรื อ เปิ ด เผยข้ อ มูล ส่ว นบุค คลโดยปราศจากเหตุอัน สมควรหรื อ โดยมิ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย
2.2 บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลและจํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ สําหรับพนักงาน ลูกจ้ าง และตัวแทน
ของบริ ษัททีNต้องการข้ อมูลนันK เพืNอทําการประมวลผลข้ อมูลโดยผู้ทีNมีสิทธิ เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการรักษาข้ อมูลทีNเป็ นความลับและอาจถูกลงโทษหรื อดําเนินการตามกฎหมายหาก
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดดังกล่าว
2.3 บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลเท่าทีNกฎหมายกําหนดไว้ หรื อเท่าทีNจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้ อมูล
ดังกล่าวหรื อเพืNอให้ เป็ นการดําเนินการทางกฎหมายเมืNอพ้ นระยะเวลาดังกล่าวแล้ วหากไม่ยินยอมให้ บริ ษัท
ทําการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลบริ ษัทจะดําเนินการทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลนันK ทีNไม่เป็ นการขัดต่อ
กฎหมายอืNนทีNเกีNยวข้ องตามวิธีการและขันตอนการทํ
K
าลายข้ อมูลและจะดําเนินการให้ เสร็ จโดยไม่ชกั ช้ า
2.4 เว้ นแต่จะถูกกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืNนโดยกฎหมายทีNใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันข้
K อมูลส่วนบุคคลทังหมดที
K
Nบริ ษัท
รวบรวมได้ อาจถูกใช้ และถูกเปิ ดเผยต่อบุคคล นิตบิ คุ คล และเพืNอวัตถุประสงค์ของบริ ษัทเท่านันK
ข้ อ 3. การใช้ การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
3.1 บริ ษั ท จะไม่เ ปิ ด เผยข้ อ มูล ส่ว นบุค คลให้ บุค คลอืN น ใดโดยปราศจากความยิ น ยอมและจะเปิ ด เผยตาม
วัตถุประสงค์ทีNได้ มีการแจ้ งไว้ ในข้ างต้ น เพืNอให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทและการให้ บริ การ
บริ ษั ท อาจมี ค วามจํ า เป็ น ในการเปิ ด เผยข้ อ มูล ส่ว นบุค คลให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในเครื อ หรื อ บุค คลอืN น ทังK ในและ
ต่างประเทศเช่นผู้ให้ บริ การต่าง ๆ ทีNต้องดําเนินงานทีNเกีNยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลโดยในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลให้ แก่บุคคลดังกล่าวบริ ษัทจะดําเนินการให้ บุคคลเหล่านันK เก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ เป็ น
ความลับและไม่นําไปใช้ เพืNอวัตถุประสงค์อืNนนอกเหนือจากขอบเขตทีNบริ ษัทได้ กําหนดไว้
3.2 บริ ษั ท อาจเปิ ด เผย ส่ง โอนข้ อ มูล ส่ว นบุค คลไปยัง บุค คลทีN อ ยู่ภ ายในหรื อ ภายนอกประเทศไทย ตาม
หลักเกณฑ์การให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลทีNกฎหมายกําหนด โดยผู้ให้ บริ การจะดําเนินการเท่าทีN
จําเป็ นและเหมาะสม หรื อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและกฎหมายเพืNอวัตถุประสงค์การใช้ งานแพลตฟอร์ ม
3.3 บริ ษัทอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลภายใต้ หลักเกณฑ์ตามทีNกฎหมายกําหนด เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
หน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกํากับดูแลรวมถึงในกรณีทีNมีการร้ องขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมาย เช่นการร้ องขอข้ อมูลเพืNอการฟ้องร้ องหรื อดําเนินคดีตามกฎหมายหรื อการร้ อง
ขอจากหน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลภายนอกอืNน ๆทีNมีความเกีNยวข้ องกับกระบวนการทางกฎหมาย
ข้ อ 4. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิในการดําเนินการอย่างหนึงN อย่างใดดังต่อไปนี K
4.1 สิทธิในการถอนหรื อยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลทีNให้ ความยินยอมไว้ ทังนี
K Kการ
เพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลทีNได้ ให้
ความยินยอมไว้ แล้ ว
4.2 สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลและขอทําสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอให้ เปิ ดเผยการได้ มาซึงN
ข้ อมูลส่วนบุคคลทีNไม่ได้ ให้ ความยินยอม
4.3 สิทธิในการแก้ ไข ลบ ระงับ หรื อโอนย้ ายข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อ 5. ระยะเวลาในการเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลในระหว่างทีNยงั ใช้ บริ การอยู่หรื อจนกว่าเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลจะยกเลิกการใช้ บริ การแพลตฟอร์ มของบริ ษัท และบริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาทีNเหมาะสมและ
จําเป็ นสําหรับข้ อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและตามทีNกฎหมายทีNเกีNยวข้ องกําหนด

ข้ อ 6. กิจกรรมทางการตลาดและการส่ งเสริมการตลาด
บริ ษัทอาจส่งข้ อมูลข่าวสารเกีNยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ การบริ การต่าง ๆ
ของบริ ษัทให้ กับเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลซึNงเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้ งข้ อมูล
ข่าวสารได้ ตามช่องทางทีNบริ ษัทกําหนด
ข้ อ 7. การเปลีPยนแปลงนโยบายเกีPยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทจะทําการพิจารณาตรวจสอบและทบทวนนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างสมํNาเสมอเพืNอให้ สอดคล้ อง
กับแนวปฏิบตั ิและกฎหมาย ข้ อบังคับทีNเกีNยวข้ อง ทังนี
K Kบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลีNยนแปลงนโยบายดังกล่าวโดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ข้ อ 8. กฎหมายทีPใช้ บงั คับ
นโยบายเกีNยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี Kเป็ นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้ อ 9. การติดต่ อและการประสานงาน
กรณีมีคําถามหรื อปั ญหาเกีNยวกับการใช้ งานสามารถติดต่อมายังบริ ษัทโดยการติดต่อดังต่อไปนี K
• อีเมล :contact@sikarin.com
• โทรศัพท์ : 1728 หรื อ 0-2366-9900
• โทรสาร : 0-2366-9942
• ไปรษณีย์: แผนกสือ
N สารองค์กร บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) เลขทีN 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ข้ อ 10. ผลของการเพิกถอนความยินยอม
เจ้ าของข้ อมูลอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็ บรวบรวม ใช้ รั กษาไว้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล (หรื อ
บางส่ว นของข้ อ มูล ส่ว นบุค คล) ตามทีN ร ะบุไ ว้ ใ นคํ า แถลงว่า ด้ ว ยความเป็ น ส่ว นตัว ฉบับ นี K โดยการแจ้ ง ให้ ท ราบอย่า ง
เหมาะสม หากท่านเพิกถอนความยินยอม ทีNท่านยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลอัน
เนืNองมาจากเหตุผลทีNไม่ใช่สําหรับการดําเนินการด้ านการตลาดอาจไม่สามารถดําเนินการในขันตอนต่
K
างๆหรื อบริ การ และ/
หรื อบริ หารจัดการเกีNยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อความสัมพันธ์ หรื อเพิกถอนจากโปรแกรมใดๆ ก็ตามทีNเจ้ าของข้ อมูลกําลังเข้ า
ร่ วมอยู่ ซึงN สิNงเหล่านี Kอาจทําให้ เสียประโยชน์ เนืNองจากอาจสูญเสียผลประโยชน์อนั มีคา่ ทีNจะได้ รับจากเจ้ าของข้ อมูลการเข้ า
ร่วมในโปรแกรมใดๆหรื ออาจมีคา่ ใช้ จา่ ยสําหรับการเวนคืน หรื อ อาจไม่สามารถได้ รับความคุ้มครองในระดับเดียวกับความ
คุ้มครองตามเงืNอนไขเดิมในอนาคตได้ อีก
การเปลีPยนแปลงคําแถลงว่ าด้ วยความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี Y
ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและโดยไม่ต้องบอกกล่าวบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเพิNมเติม เปลีNยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อ
ปรับเปลีNยนคําแถลงว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวฉบับนี K เท่าทีNกฎหมายอนุญาต โดยเพียงแจ้ งการเปลีNยนแปลง การปรับปรุ ง
หรื อการปรับเปลียN นดังกล่าวเท่านันK การแจ้ งนันสามารถทํ
K
าได้ ทางอีเมล หรื อวิธีการสือN สารทัวN ไปอืNนๆ
หากกฎหมายทีNใช้ บงั คับกําหนดไว้ อาจแจ้ งให้ ทราบในกรณีทีNมีการเปลีNยนแปลงในประการสําคัญของคําแถลงว่า
ด้ วยความเป็ นส่วนตัวฉบับนี K และหากจําเป็ นอาจขอความยินยอมเกีNยวกับการเปลียN นแปลงเหล่านันK
ข้ อมูลเพิPมเติม
หากมีคําถามเกีN ยวกับเนื อK หาส่วนใดๆในคําแถลงว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวฉบับนี K หรื อ ต้ องการข้ อมูลเพิNมเติม
เกีNยวกับการปฏิบตั ิของบริ ษัทในเรืN องความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูล กรุ ณาติดต่อได้ ทนั ที (กรุ ณาดูหวั ข้ อ 9.“การติดต่อและ
ประสานงาน”ข้ างต้ น)

ความยินยอม
การให้ ความยินยอมนี K เป็ นการทีNรับทราบและตกลงให้ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลได้
(รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลทีNมีความอ่อนไหว หากมี และการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ) ตามคําแถลงว่าด้ วยการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ น

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

…………………………………………………
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

