เอกสารแจ้ งการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรั บผู้เข้ ารั บบริการตรวจและรั กษาโรค
บริษัท โรงพยาบาลกรุ งเทพขอนแก่ น จากัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จากัด (“บริษัทฯ”) มุง่ มัน่ ที่จะคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ
ที่ ท่ า นเป็ นผู้ เข้ ารั บ บริ ก ารตรวจและรั ก ษาโรค ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นจะได้ รั บ การคุ้ มครองตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลมีหน้ าที่ตาม
กฎหมายในการแจ้ งเอกสารฉบับนี ้ให้ ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริ ษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้ งให้ ทา่ นทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
1. คานิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยูท่ ี่สามารถระบุตวั ตนของบุค คลนันได้
้ ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้ อมูลสุขภาพ ความพิการ
ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูลพัน ธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ (เช่น ข้ อมูลภาพจาลองใบหน้ า ข้ อมูลจาลองม่านตา
ข้ อมูล จ าลองลายนิว้ มื อ ) หรื อข้ อมูล อื่ นใดที่ ก ระทบต่อ เจ้ า ของข้ อ มูลส่วนบุค คลในท านองเดี ย วกัน ตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“ข้ อมูลการรั กษาพยาบาล” หมายถึง ข้ อมูลดังต่อไปนี ้
วันเดือนปี ที่เข้ ารับการรักษา
-

ประวัตแิ พ้ ยาและประวัตผิ ลข้ างเคียงจากยา
ประวัตแิ พ้ อาหาร

-

ชื่อโรคที่ได้ รับการวินิจฉัย ชื่อหัตถการ และชื่อการผ่าตัด
ผลเลือด ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร ผลตรวจชิ ้นเนื ้อทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และ

รายงานผลการ ทางรังสีวิทยา
รายการยาที่แพทย์ได้ สงั่
1

“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
“ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ มี อานาจในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามคาสัง่ หรื อในนามของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึ่ง
ดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
“กลุ่มบริ ษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการ” หมายถึง บริ ษัทที่ อยู่ในเครื อข่ายของบริ ษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน) ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีขึ ้นในอนาคตไม่วา่ จะจดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ ซึง่
รวมถึงบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ด้ วย
“สถานพยาบาลในเครือข่ าย” หมายถึง สถานพยาบาลในกลุม่ หรื อในเครื อข่ายของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ
จากัด (มหาชน) ทังที
้ ่ประกอบกิจการในประเทศไทยและในต่างประเทศ
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่ าน
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม สามารถจาแนกเป็ นประเภทดังต่อไปนี ้
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียด
1. ข้ อมูลระบุตวั ตน (Personal data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บตั รประชาชน ID รูปถ่ายใบหน้ า เพศ
วันเดือนปี เกิด หนังสือเดินทาง หรื อหมายเลขที่ระบุตวั ตนอื่น ๆ
2. ข้ อมูลสาหรับการติดต่อ (Contact เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
data)
3. ข้ อมูลการเงิน (Financial data)

เช่น ข้ อมูลการเรี ยกเก็บเงิน ข้ อมูลบัตรเครดิตหรื อเดบิต
รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้ อมูลเงินเดือน ข้ อมูลใบเสร็จ ข้ อมูล
ใบราคา

4. ข้ อมูลการสมัครข่าวสารและการ

เช่น ข้ อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเข้ าร่วมกิจกรรม

เข้ าร่วมกิจกรรมทางการตลาด

ทางการตลาด

(Marketing Data)
5. ข้ อมูลสถิติ (Statistical Data)

เช่น ข้ อมูลที่ไม่ระบุตวั ตน จานวนผู้ป่วย และจานวนการเข้ าชม
เว็บไซต์
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ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
6. ข้ อมูลจากการเข้ าใช้ เว็บไซต์

รายละเอียด
เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของ

(Technical data)

บราวเซอร์ ข้ อมูล Cookies การตังค่
้ าเรื่ องเขตเวลา (time zone)
ระบบปฏิบตั กิ าร แพลตฟอร์ มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้
เข้ าเว็บไซต์ และ Online Appointment System

7. ข้ อมูลด้ านสุขภาพ (Health data)

เช่น ข้ อมูลการรักษาพยาบาล รายงานที่เกี่ ยวกับสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผู้รับบริ การ ผลการทดสอบ
จากห้ องทดลอง การวินิจฉัย ชื่อโรคที่ได้ รับการวินิจฉัย ข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยาและแพ้ ยา ประวัติแพ้ อาหาร ผลเลือด ผล
ตรวจทางห้ องปฏิ บัติ ก าร ผลตรวจชิ น้ เนื อ้ ทางพยาธิ วิ ท ยา
ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยา
รายการยาที่ แพทย์ไ ด้ สั่ง ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการให้ บริ การทาง
การแพทย์ ข้ อมูล Feedback และผลการรักษา

3. แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ โดยตรงจากท่าน ได้ แก่ การที่ท่านติดต่อสอบถามกับบริ ษัทฯ เรื่ องการบริ การ หรื อท่าน
ได้ ลงทะเบียนเข้ ารับบริการตรวจและรักษาโรคไม่วา่ จะด้ วยตนเอง หรื อผ่านช่องทางออนไลน์
2. ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ รับโดยทางอ้ อม ได้ แก่
2.1 บุคคลที่มีความใกล้ ชิดกับท่าน เช่น ญาติ คูส่ มรส เป็ นต้ น
2.2 บุคคลที่ทา่ นมอบอานาจให้ ดาเนินการแทนตัวท่านในการติดต่อกับโรงพยาบาล
2.3 สถานพยาบาลในเครื อข่ายในกรณีที่ท่านได้ ให้ ความยินยอมกับสถานพยาบาลเครื อข่ายไว้ ว่าให้
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
2.4 บุคคล นิตบิ คุ คล หรื อหน่วยงานไม่วา่ ภาครัฐ เอกชน หรื อรัฐวิสาหกิจที่เป็ นผู้สง่ ท่านมาตรวจรักษา
กับเราหรื อเป็ นผู้ชาระ ค่าบริ การตรวจรักษาให้ กบั ท่าน
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4. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทฯ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ ขอบเขตที่กาหนดไว้ โดยพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้ อมูลเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้
สรุปการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้ อมทังอธิ
้ บายฐานการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้ วยกฎหมาย
(Lawful Basis of Processing) ดังนี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัตถุประสงค์ ในการตรวจรักษาโรคและ
ให้ บริการทางการแพทย์
1.1. การให้ บริการทางการแพทย์ ใน
โรงพยาบาล
คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรื อ บุคลากรอื่นๆ
ในทีมสุขภาพของบริ ษัทฯ จะทาการบันทึกข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน นาข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพื่อปรึกษาทีมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ รวมถึง
ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อติดตามการ
รักษา และ/หรื อ กระทาการใดๆ ตามหลักวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้ องตลอดระยะเวลาที่ทา่ นเข้ าอยู่รับการ
ตรวจรักษาโดยบริษัทฯ จะอธิบายข้ อมูล
รายละเอียดให้ ท่านได้ เข้ าใจก่อนที่จะดาเนินการ
อีกทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ทา่ นซักถามจนเป็ นที่พอใจ
1.2. การให้ บริการทางการแพทย์ ในกรณี
จาเป็ นต้ องเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่ าง
สถานพยาบาลในเครือข่ าย
เพื่อประโยชน์ในการให้ บริ การทางการแพทย์แก่
ท่าน คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรื อ บุคลากร
อื่นๆเกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านให้ สถานพยาบาลใน
เครื อข่ายในกรณีที่จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลระหว่าง

ประเภท
ข้ อมูล
- ข้ อมูลระบุ

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้ วยกฎหมาย
1. เป็ นการจาเป็ นเพื่อการ

ตัวตน

ปฏิบตั ิตามสัญญาเข้ ารับ

- ข้ อมูลสาหรับ การรักษาพยาบาลที่ท่าน
การติดต่อ

เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริษัทฯ

- ข้ อมูลด้ าน

(ม.24(3))

สุขภาพ

2. เป็ นการปฏิบตั ติ าม

- ข้ อมูลการเงิน สัญญาระหว่างท่านกับ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์ (ม.26 (5) (ก))
3. เพื่อป้องกันหรื อระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
หรื อสุขภาพในกรณีที่
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถให้ ความยินยอมได้
เช่น การเข้ ารับบริการใน
กรณีฉกุ เฉิน (Emergency
Care) หรื อเพื่อรับ - ส่งต่อ
ผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
(Refer) (ม.26 (1))
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วัตถุประสงค์

ประเภท
ข้ อมูล

สถานพยาบาลในเครื อข่ายเพื่อการรักษาบาง
ประเภท ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีมาตรการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลโดยมีข้อตกลงร่วมกัน
ในสถานพยาบาลในเครื อข่ายเพื่อป้องกันการ
ไม่ให้ เกิดการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทาง
มิชอบ
1.3 เพื่อรับ-ส่ งต่ อผู้ป่วยระหว่ างโรงพยาบาล
(Refer)
ในกรณีที่บริษัทฯ มีคาร้ องขอหรื อได้ รับการร้ อง
ขอให้ เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึง่
เพื่อไปรับการตรวจรักษาต่อที่สถานพยาบาลอื่น
ตามกระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง
โรงพยาบาล (Refer) บริษัทฯ จะต้ องดาเนินตาม
กระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่กาหนดไว้ ตาม
มาตรฐานของบริ ษัทฯ และจะใช้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่ง
ต่อผู้ป่วยเท่านัน้ ไม่นาไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่น
2. เพื่อวัตถุประสงค์ ในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อ ข้ อมูลสถิติ
พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาล
บริษัทฯ อาจนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
เพื่อการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของการรักษาพยาบาล โดยจะทาเป็ นรูปแบบ
รายงานผลโดยภาพรวมที่ไม่มีการบ่งชี ้ตัวตนของ
เจ้ าของข้ อมูล และบริษัทฯ จะรักษาความลับ
ของข้ อมูลดังกล่าวของท่านอย่างเคร่งครัด

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้ วยกฎหมาย

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วย
กฎหมายของบริษัท
(Legitimate Interest) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดย
ไม่ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุ
ตัวตนได้ เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรใน

5

วัตถุประสงค์

ประเภท
ข้ อมูล

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้ วยกฎหมาย
ด้ านการรักษาพยาบาล (ม.
24(5))

3. การเปิ ดเผยข้ อมูลให้ บริษัทประกันภัยที่ท่าน
เป็ นคู่สัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ ในการใช้ สิทธิ
เรียกค่ าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยหรือใช้ สิทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาล
เมื่อท่านได้ ทาสัญญากับบริ ษัทประกันภัย และ
ได้ ให้ ความยินยอมกับบริ ษัทประกันภัยในการให้
โรงพยาบาล (บริ ษัทฯ) เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ให้ กบั บริษัทประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการ
เบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ ว บริ ษัท
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
บริษัทประกันนันเพื
้ ่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่
ท่านได้ ทาไว้ กบั บริษัทประกัน ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะ
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ กบั บุคคล
อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้ อง
4. การเปิ ดเผยข้ อ มู ลให้ ผ้ ู ว่ าจ้ างของท่ านเมื่ อ
ท่ านได้ ยนิ ยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่ ห น่ว ยงานไม่ว่า ภาครั ฐ เอกชน หรื อ
รัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ส่งท่านมาตรวจรักษากับ บริ ษัท
ฯ หรื อเป็ นผู้ชาระค่าบริการตรวจรักษาให้ แก่ท่าน
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลการตรวจรักษาซึ่งเป็ น
ข้ อมูล ส่วนบุคคลที่ อ่อนไหวให้ กับผู้ว่าจ้ า งของ
ท่านเฉพาะกรณีที่ท่านได้ ให้ ความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ กับผู้ว่าจ้ าง

- ข้ อ มู ล ร ะ บุ เพื่อเป็ นการจาเป็ นในการ
ตัวตน

ปฏิบตั ิตามสัญญาซึง่ ท่าน

- ข้ อมูลส าหรั บ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา หรื อเพื่อใช้ ใน
การติดต่อ

การดาเนินการตามคาขอ

- ข้ อ มู ล ด้ า น ของท่านก่อนเข้ าทาสัญญา
สุขภาพ

นัน้ (ม.24 (3))

ได้ รับความยินยอมจากท่าน
(ม.26)

6

วัตถุประสงค์

ประเภท
ข้ อมูล

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้ วยกฎหมาย

เท่านัน้ ถ้ าท่านไม่ไ ด้ ให้ ความยิ นยอมดัง กล่ า ว
บริษัทฯ จะส่งผลตรวจรักษาให้ ทา่ นโดยตรง
5. เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชื่อมโยงฐานข้ อมูล - ข้ อมูลระบุ
ความยินยอมจากท่านใน
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเวชระเบียนระหว่ าง
ตัวตน
การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ าน
สถานพยาบาลผ่ านโมบายแอพพลิเคชั่น
- ข้ อมูลสาหรับ สุขภาพระหว่าง
เมื่อท่านให้ ความยินยอม บริ ษัทฯ จะนาข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ใน
รู ป แบบของโมบายแอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ อ านวย

การติดต่อ

สถานพยาบาล (ม.26)

- ข้ อมูลด้ าน
สุขภาพ

ความสะดวกให้ ท่า นในการรั บ ค าปรึ ก ษาผ่าน
แอพพลิ เ คชั่น และเพื่ อให้ ท่านสามารถบริ ห าร
จัดการข้ อมูล ได้ ผ่านแอพพลิ เ คชั่น และเพื่ อให้
เกิ ดประโยชน์ สูง สุด ระบบจะทาการเชื่ อ มโยง
ฐานข้ อมู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ านเวชระเบี ย น
ระหว่างสถานพยาบาลในเครื อข่ายเพื่อให้ ท่าน
สามารถเรี ยกดูข้ อมูล ส่วนบุคคลของท่า นผ่ า น
อุป กรณ์ ต่า งๆ ได้ โดยบริ ษั ท ฯ มี ค วามตกลง
ร่ ว มกับ สถานพยาบาลเครื อ ข่ า ยเพื่ อ คุ้ม ครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ เป็ นไปตามที่ พรบ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนด
6. เพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาดของบริษัทฯ - ข้ อมูลระบุ
บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การใน
บริษัทฯ และกลุม่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการอาจ ตัวตน
เรื่ องนี ้ได้ หลังจากได้ รับความ
ทาการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้ อมูล
- ข้ อมูลสาหรับ ยิ น ยอมจากท่ า นในการให้
ส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของท่าน การติดต่อ
บริ ษัทฯ นาข้ อมูลด้ านสุขภา
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และติดต่อเพื่อสื่อสาร ส่งข้ อมูลข่าวสารด้ าน

ประเภท
ข้ อมูล
- ข้ อมูลการ

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้ วยกฎหมาย
ไปใช้ เ พื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ท าง

การแพทย์ และนาเสนอโปรโมชัน่ สินค้ าและ

สมัครข่าวสาร

การตลาด (ม.26)

บริการ แก่ท่านตามที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอม

และการเข้ าร่วม

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
ทางการตลาด
นอกจากวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้ นแล้ ว บริษัทฯ จะไม่นาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ยกเว้ นในกรณีที่พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น
 เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษัทฯ
 เพื่อการก่อตังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
 เพื่อความจาเป็ นในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้ านการคุ้มครองแรงงาน การให้ สวัสดิการรักษาพยาบาล

การประกันสังคม
 เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข หรื อการคุ้มครองทางสังคมอื่นใดโดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานและประโยชน์ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
5. การเปิ ดเผยหรื อแบ่ งปั นข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ บคุ คลภายนอก ยกเว้ นเป็ นกรณีที่กฎหมายอนุญาตเพื่อ
ความจาเป็ นในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ทาให้ บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ หน่วยงานราชการ หน่วยงานผู้มีอานาจหรื อบุคคลใดๆ เมื่อมีกฎหมาย
กาหนดหรื อให้ อานาจ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ศาล
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ กบั บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริษัทฯ จาเป็ นต้ องปฏิบตั ติ ามสัญญาเพื่อ
ผลประโยชน์ของท่านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ กาหนดให้ บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลเหล่านี ้ต้ อง
รักษาความลับและคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 กาหนด ซึ่งบุคคลหรื อนิติบคุ คลในข้ อนี ้ได้ แก่
 สถานพยาบาลในเครื อข่าย
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 กลุม่ บริ ษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ
 บริ ษัทประกันภัย หรื อผู้ให้ บริ การบริ หารจัดการสินไหมทดแทนของบริ ษัทประกันภัยนัน้
 สถานพยาบาลที่รับการส่งต่อผู้ป่วย
 ผู้สง่ ท่านมาตรวจรักษากับสถานพยาบาล
 ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านของบริ ษัทฯ เช่น ผู้รับจ้ าง หรื อผู้ให้ บริ การ

ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร การจัดทาข้ อมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชาระเงิน หรื อการ
ให้ บริการด้ านเทคโนโลยี (Technology Outsource)
3. บริษัทฯ อาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้
บริการจากบุคคลที่สามไม่วา่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทยหรื อต่างประเทศ โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญากับบุคคล
ดังกล่าวด้ วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลที่
ผู้ให้ บริการระบบ Cloud Computing นันให้
้ กบั การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
6. ระยะเวลาในการเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริษัทฯ ใช้ มาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ
ฉบับแก้ ไขล่าสุด โดยหลังจากจาหน่ายผู้ป่วยแล้ ว จะเก็บต่ออีก 5 ปี เมื่อครบกาหนด 5 ปี แล้ วจะทาลายทิ ้งทัง้
เวชระเบียนฉบับจริง สาเนา และเวชระเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ในกรณีที่บริษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาล หรื อต้ องก่อตังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
เพื่อเข้ ากระบวนการระงับข้ อพิพาทใดๆ บริ ษัทฯ อาจจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ตามระยะเวลาของอายุความ
ตามกฎหมาย หรื อจนกว่าข้ อพิพาทนันจะถึ
้ งที่สดุ แล้ วแต่กรณี
7. มาตรการในการเก็บรั กษาและประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกาหนด และด้ วย
ระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้ เช่น ใช้ โปรโตคอลดความปลอดภัย
(Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้ วยไฟร์ วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สาหรับการ
เข้ ารหัสข้ อมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ต และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้ าถึงที่จากัดบุคคลที่สามารถ
เข้ าถึงได้ สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรูปแบบเอกสาร
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2. บริษัทฯ จากัดการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้ าถึงได้ โดยพนักงาน ตัวแทน คูค่ ้ า หรื อบุคคลภายนอก
การเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทาได้ ตามเท่าที่กาหนดไว้ หรื อตามคาสัง่ ซึง่
บุคคลภายนอกจะต้ องมีหน้ าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
3. บริษัทฯ จัดให้ มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
4. บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็ นในการดาเนินการของ
บริษัทฯ
5. ในกรณีที่เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบริษัทฯ จะจัดให้ มีมาตรการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้ อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในด้ านการเข้ าถึงและควบคุมการใช้ งาน มีระบบการใช้ งานและระบบสารองพร้ อมทังแผน
้
สาหรับกรณีฉกุ เฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างสม่าเสมอ
8. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
1. ในบางกรณี บริ ษัทฯ อาจมีความจาเป็ นต้ องโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริ ษัทฯ อาจ
ดาเนินการดัง กล่าวได้ หลังจากที่ได้ แจ้ ง กับท่านถึงวัตถุประสงค์ของการดาเนินการดัง กล่าว และได้ รับการ
ยินยอมจากท่านแล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่อาจไ ม่
เพียงพอของประเทศปลายทาง
2. ในกรณีที่การโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศนันเป็
้ นไปเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซึง่ ท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญา หรื อ
เพื่อใช้ ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้ าทาสัญญานัน้ และบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ท่านทราบแล้ วถึง
เหตุผลของการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ สามารถโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปได้ โดย
ไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน
9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ กระทาได้ ดังนี ้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอม
ในการประมวลผลข้ อมูลสวนบุคคลที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอยูก่ บั เรา
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2. สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน
และขอให้ เราทาสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้ เราเปิ ดเผยการได้ มาซึ่งข้ อมูลส่วน บุคคลที่ท่าน
ไม่ได้ ให้ ความยินยอมต่อเราให้ แก่ทา่ นได้
3. สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้ เรา แก้ ไขข้ อมูลที่
ไม่ถกู ต้ อง หรื อ เพิ่มเติมข้ อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิทธิในการลบข้ อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้ เราทาการลบข้ อมูลของ ท่านด้ วย
เหตุบางประการได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงับการ
ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้ วยเหตุบางประการได้
6. สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ าย ข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่ทา่ นให้ ไว้ กบั เราไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลรายอื่น หรื อ ตัวท่านเองด้ วยเหตุบาง ประการได้
7. สิ ท ธิ ใ นการคัด ค้ า นการประมวลผลข้ อ มูล ส่ว นบุค คล (right to object): ท่า นมี สิ ท ธิ ใ นการคัด ค้ า นการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านด้ วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) / เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ศูนย์คณ
ุ ภาพ ของเราได้ เพื่อดาเนินการ ยื่นคาร้ องขอดาเนินการตามสิทธิข้างต้ น ได้ ที่
Tharinee.la@bangkokhospitalkhonkaen.com โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร.043-042-873
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาให้ เกิดการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ดีขึ ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่า ว
11. ช่ องทางการติดต่ อ
ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้ อมูล สอบถามหรื อใช้ สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ ที่ อีเมล
Info@bangkokhospitalkhonkaen.com
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จากัด
เลขที่ 888 หมู่ 16 ถนนมะลิวลั ย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 เบอร์ โทรศัพท์
043-042-888
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