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นโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท เดนทัล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เดนทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูป้ ระกอบกิจกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำรคลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์
เนชั่ นแนล เดนทัล (CIDC) (“เรำ”) มุ่งมัน่ ที่จะปกป้ องควำมเป็ นส่ วนตัวของท่ำน ซึ่ งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทำงที่เรำปฏิบตั ิต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็ น กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิ ดเผย (เรี ยกรวมกันว่ำ “กำรประมวลผล”) และกำรปกป้อง
ซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้กบั เรำในระหว่ำงเยี่ยมชม เว็บไซต์ https://Chiangmaidentist.com หรื อเว็บไซต์อื่นๆภำยใต้
กำรบริ หำรจัดกำรของเรำ หรื อรับบริ กำรจำกเรำ หรื อซื้ อสิ นค้ำจำกเรำนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่
สำมำรถระบุถึงตัวท่ำนได้ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับจำกท่ำนโดยตรงหรื อเป็ นกำรส่งต่อมำจำกบุคคลที่สำมก็
ตำม (“ข้อมูล” หรื อ “ข้อมูลส่ วนบุคคล”) สำหรั บข้อมูลส่ วนบุคคลด้ำนสุ ขภำพของท่ำนนั้น นอกเหนื อจำกกำรปฏิ บตั ิ ตำม
นโยบำยนี้แล้ว เรำจะยึดถือปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติของกฎหมำย กฎ ประกำศ คำสั่งหรื อระเบียบของหน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง หรื อที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม เรำในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ได้จดั ทำนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว
นี้ข้ ึน ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกำรให้บริ กำรเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของเรำ รวมทั้งกำรเข้ำรับ
บริ กำรของท่ำน โดยในกำรใช้บริ กำรดังกล่ำวในแต่ละครั้งให้ถือว่ำท่ำนได้อ่ำนและตกลงยอมรับนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ ซึ่ง
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
เรำเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ น ในกรณี ที่ท่ำนเป็ นผูย้ ินยอมให้ขอ้ มูลกับเรำโดยตรง ไม่ว่ำจะเป็ นกำรให้ขอ้ มูลเพื่อ
กำรขอรับบริ กำรจำกเรำผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ หรื อช่องทำงอื่นใดของเรำ ตัวอย่ำงเช่น กำรนัดหมำยแพทย์ กำรทำธุรกรรมแบบ
ออนไลน์ กำรสมัค รรั บ จดหมำยข่ำว กำรขอรั บ ควำมช่ วยเหลื อ พิ เ ศษ รวมไปถึ ง กำรท ำธุ ร กรรมแบบออฟไลน์ เช่ น กำร
ลงทะเบียนผูป้ ่ วยที่เคำน์เตอร์ลงทะเบียนของคลินิกทันตกรรมนอกจำกนี้ เรำอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลที่สำม
เช่น บุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดของท่ำน คลินิกทันตกรรมหรื อบริ ษทั ในเครื อข่ำยของบริ ษทั เดนทัล คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน) (“คลินิกในเครื อข่ำย” หรื อ “บริ ษทั ในเครื อข่ำย”) ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั เดนทัล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ด้วย ตัวแทน
จำหน่ำยหรื อผูใ้ ห้บริ กำรของเรำ หรื อหน่วยงำนภำครัฐในกรณี ที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมในกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ หรื อ
เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนด
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมจะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
นี้ ซึ่งเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมโดยตรงจำกท่ำน หรื อจำกบุคคลที่สำม มีดงั นี้
• ข้อมูลระบุตวั ตน เช่ น ชื่ อ ภำพถ่ำย เพศ วันเดื อนปี เกิ ด หนังสื อเดิ นทำง หมำยเลขบัตรประชำชน หรื อหมำยเลขที่
สำมำรถระบุตวั ตนอื่นๆ
• ข้อมูลสำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และอีเมล
• ข้อมูลกำรชำระเงิน เช่น ข้อมูลกำรเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อเดบิต และรำยละเอียดบัญชีธนำคำร
• ข้อมูลกำรเข้ำรับบริ กำร เช่น ข้อมูลกำรนัดหมำยแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญำติ
• ข้อมูลกำรสมัครรับข่ำวสำรและเข้ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรตลำด
• ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผูป้ ่ วย และกำรเข้ำชมเว็บไซต์
• ข้อมูลจำกกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของเรำ เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
• ข้อมูลด้ำนสุ ขภำพ ข้อมูลกำรรักษำ รำยงำนที่เกี่ยวกับสุ ขภำพกำย กำรดูแลสุ ขภำพของท่ำน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำและกำรแพ้ยำของท่ำน
• ข้อมูล Feedback และผลกำรรักษำที่ท่ำนให้ไว้
เรำจะไม่เก็บและใช้ขอ้ มูลที่มีควำมละเอียดอ่อนของท่ำน ดังต่อไปนี้ เชื้อชำติ ควำมเชื่อทำงศำสนำ ประวัติอำชญำกรรม เว้นแต่
ได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของท่ำน เป็ นไปตำมที่ขอ้ บังคับและกฎหมำยกำหนด เช่น
• เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชี วิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของเจ้ำของข้อมูลที่เจ้ำของข้อมูลไม่สำมำรถให้ควำม
ยินยอมได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม
• เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูล
• เป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ ยวกับ กำรวินิจฉัยโรคทำงกำรแพทย์ กำร
ให้บริ กำรด้ำนสุ ขภำพหรื อด้ำนสังคม กำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำนสุ ขภำพ เพื่อกำรควบคุมมำตรำฐำนหรื อ
คุณภำพของยำ เวชภัณฑ์ หรื อเครื่ องมือแพทย์ซ่ ึ งได้จดั ให้มีมำตรำกำรที่เหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ และ
เสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำมหน้ำที่หรื อตำมจริ ยธรรมแห่งวิชำชีพ
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วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เรำอำจประมวลผลข้อมูลของท่ำนโดยอำศัยควำมยินยอมของท่ำน หรื อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำระหว่ำงกัน หรื อกำรใดๆ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำ สำหรับวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรให้ บริกำรทำงกำรแพทย์ได้ แก่
• จัดหำบริ กำร หรื อส่งมอบบริ กำรของเรำ และกำรเข้ำถึงบริ กำรของท่ำน ไม่ว่ำทำงออนไลน์หรื อออฟไลน์
• นัดหมำยแพทย์ ส่งข่ำวสำร แนะนำบริ กำรของคลินิกทันตกรรม
• กำรประสำนงำนและส่ งต่อข้อมูลให้กบั คลินิกทันตกรรมในเครื อข่ำย และสถำนพยำบำลอื่นซึ่ งจะช่วยให้กำรส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย มีควำมรวดเร็ วขึ้น
• กำรยืนยันตัวตนของผูป้ ่ วย
ส่งข้อควำมแจ้งเตือนกำรนัดหมำยแพทย์ หรื อกำรเสนอควำมช่วยเหลือจำกเรำ
• วัตถุประสงค์ทำงบัญชี หรื อทำงกำรเงิน เช่น กำรตรวจสอบกำรชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต กำรเรี ยกเก็บเงินและกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรขอคืนเงิน
• รักษำควำมปลอดภัย
• ปฏิบตั ิตำมกฎของคลินิกทันตกรรม
• ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อกำรร้องขอใดๆ จำกหน่ วยงำนภำครัฐ เช่น กำรปฏิบตั ิตำม
หมำยเรี ยกพยำน หรื อคำสั่งศำล หรื อกำรร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
• วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ขำ้ งต้น หรื อที่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนเป็ นครั้งครำว
2. วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับกำรตลำดของเรำ ซึ่ งเรำจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ เหล่ ำนี้เฉพำะกรณีที่ท่ำนได้ ให้ ควำม
ยินยอมในกำรประมวลผลแก่เรำ ได้ แก่
• อำนวยควำมสะดวกและนำเสนอรำยกำรสิ ทธิประโยชน์ต่ำงๆ
• จุดประสงค์ดำ้ นกำรตลำด กำรส่ งเสริ มกำรขำย และกำรลูกค้ำสัมพันธ์ เช่น กำรส่ งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ผลิตภัณฑ์
และบริ กำร รำยกำรส่งเสริ มกำรขำย และกำรใช้รูปถ่ำยเพื่อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
• สำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ วิจยั ตลำด และวิเครำะห์ทำงสถิติ เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ กำร
หรื อสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ กำรใหม่ ๆ
• เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรสื่ อสำร ตอบคำถำม หรื อตอบสนองข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริ กำรของเรำ เช่น ปัญหำ
กำรใช้บริ กำร
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บุคคลที่ข้อมูลส่ วนบุคคลอำจถูกเปิ ดเผย
เรำอำจเปิ ดเผยหรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลที่ สำม ซึ่ งอำจตั้งอยู่ภำยในหรื อนอกประเทศไทย ซึ่ งเป็ น
ประเทศที่มีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเพียงพอและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่กฎหมำยกำหนด และเรำจะดำเนิ นตำมมำตรกำรที่จำเป็ นและเหมำะสม หรื อเป็ นไปตำมข้อบังคับและกฎหมำย เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ตำมระบุไว้ขำ้ งต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
• คลินิกในเครื อข่ำย บริ ษทั ในเครื อข่ำย ธุรกิจคู่คำ้ และธุรกิจพันธมิตร
• ตัวแทน ผูใ้ ห้บริ กำร หรื อคู่คำ้ ที่ให้บริ กำรแก่เรำ หรื อดำเนิ นกำรใดๆ ในฐำนะตัวแทนของเรำ เช่น ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูใ้ ห้บริ กำรแล๊ปทันตกรรม
• ธนำคำร และผูใ้ ห้บริ กำรชำระเงิน เช่น บริ ษทั บัตรเครดิต หรื อเดบิต
• เจ้ำหน้ำที่ หรื อหน่วยงำนรักษำควำมมัน่ คงและควำมปลอดภัย
• หน่วยงำนตรวจคนเข้ำเมือง และหน่วยงำนศุลกำกร
• หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล และหน่วยงำนอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยอนุญำต หรื อกำหนดไว้
กำรเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ บุคคลที่สำม
เว็บไซต์ของเรำ อำจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สำม หำกท่ำนไปตำมลิงก์เหล่ำนี้ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุม
ไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สำม ดังนั้น กำรที่บุคคลที่สำมประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนจึงอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
เรำ และโปรดทรำบว่ำเรำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและควำมรับผิดใดๆ จำกกำรกระทำของบุคคลที่สำมดังกล่ำว
กำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล และควำมปลอดภัย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บรักษำไว้นำนเท่ำที่จำเป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ที่อธิ บำยไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้
หรื อภำยใต้ขอ้ บังคับของกฎหมำย หรื อเพื่อกำรดำเนิน กำรทำงกฎหมำย เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว หำกท่ำนไม่แสดงควำม
ยินยอมให้เรำทำกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนต่อไป เรำจะดำเนินกำรทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นตำมขั้นตอนกำร
ทำลำยข้อมูลของเรำและจะดำเนินกำรให้เสร็ จโดยไม่ชกั ช้ำ
บริ ษทั จะเก็บรั กษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไว้เป็ นอย่ำงดีตำมมำตรกำรเชิ งเทคนิ ค (Technical Measure) และมำตรกำรเชิ ง
บริ หำรจัดกำร (Organizational Measure) เพื่อรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม และเพื่อ
ป้องกันกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรกำรเพื่อป้ องกันไม่ให้ผูร้ ั บข้อมูลไปจำกบริ ษทั ใช้หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรื อโดยไม่มีอำนำจหรื อโดยไม่ชอบ และบริ ษทั ได้มีกำรปรั บ ปรุ งนโยบำย ระเบี ยบ และ
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวเป็ นระยะๆ ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
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คุกกีแ้ ละวิธีกำรใช้ คุกกี้
เมื่อท่ำนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำ เรำจะเก็บรวบรวมข้อมูลบำงประกำรโดยอัตโนมัติจำกท่ำนผ่ำนกำรใช้คุกกี้ คุกกี้ คือ ข้อมูล
ขนำดเล็กหรื อข้อควำมที่ออกให้กบั คอมพิวเตอร์ของท่ำนเมื่อท่ำนเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรื อติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรใช้เว็บไซต์ของท่ำนและนำมำใช้ในกำรวิเครำะห์กระแสควำมนิ ยม (trend) กำรบริ หำรจัดกำรเว็บไซต์ ติดตำมกำรเคลื่อนไหว
กำรใช้เว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ กำร หรื อเพื่อจดจำกำรตั้งค่ำของผูใ้ ช้บริ กำร ทั้งนี้ คุกกี้บำงประเภทนั้นจำเป็ นเป็ นอย่ำงมำก มิฉะนั้น
หน้ำเว็บไซต์อำจจะไม่สำมำรถใช้กำรได้อย่ำงเหมำะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญำตให้เรำปรับปรุ งประสบกำรณ์กำรเบ
รำวซ์ของท่ำน ปรับแต่งเนื้อหำตำมควำมต้องกำรของท่ำน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่ำนกับเว็บไซต์สะดวกมำกขึ้น เนื่องจำก
คุกกี้จะจดจำชื่อผูใ้ ช้ (ในวิธีกำรที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำกำรตั้งค่ำทำงภำษำของท่ำนอินเตอร์เน็ตเบรำว์เซอร์ ส่วนใหญ่จะให้ท่ำน
เป็ นคนตัดสิ นใจว่ำจะยอมรับคุกกี้หรื อไม่ หำกท่ำนปฏิเสธ ลบออก หรื อบล็อคกำรติดตำมโดยคุกกี้ อำจกระทบประสบกำรณ์ผใู ้ ช้
ของท่ำน และหำกปรำศจำกคุกกี้ ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใช้งำนลักษณะหรื อพื้นที่ท้งั หมดหรื อบำงส่วนของเว็บไซต์อำจถูก
จำกัด
นอกจำกนี้ บุคคลภำยนอกบำงท่ำนอำจออกคุกกี้ผ่ำนเว็บไซต์ของเรำเพื่อมอบโฆษณำที่เกี่ยวข้องกับควำมสนใจของท่ำนตำม
กิจกรรมกำรเบรำวซ์ของท่ำน บุคคลภำยนอกเหล่ำนี้อำจเก็บรวบรวมประวัติกำรเบรำวซ์ของท่ำนหรื อข้อมูลอื่นเพื่อให้ทรำบว่ำ
ท่ำนเข้ำถึงเว็บไซต์อย่ำงไร และเพจที่ท่ำนเยี่ยมชมหลังจำกที่ออกจำกเว็บ ไซต์ของเรำข้อมูลที่รวมรวมผ่ำนตัวกลำงอัตโนมัติ
เหล่ำนี้อำจมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ไว้ก่อนหน้ำนี้บนเว็บไซต์ของเรำ
สิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
ท่ำนอำจติ ดต่อเรำ/เจ้ำหน้ำที่ คุ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุคคล/เจ้ำหน้ำที่ ที่เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อยื่น ค ำร้ องขอด ำเนิ น กำรใช้สิทธิ ข องท่ ำน
ดังต่อไปนี้
• ท่ำนมีสิทธิ เข้ำถึงข้อมูลของท่ำนที่เรำเก็บรักษำไว้ รวมถึงขอรับสำเนำข้อมูลและขอให้โอนย้ำยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ำนที่ท่ำนให้ไว้กบั เรำไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรำยอื่นหรื อตัวท่ำนเอง
• ท่ำนมีสิทธิคดั ค้ำน หรื อระงับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนได้
• ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอำจขอให้เรำลบ หรื อทำลำย หรื อ
เปิ ดเผยแหล่งที่มำของข้อมูลของท่ำนในกรณี ที่ไม่ได้ให้ควำมยินยอมได้
• ในกรณี ที่ท่ำนพบว่ำเรำ หรื อบุคลำกรของเรำใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำน ไม่เป็ นไปตำมที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมไว้
หรื อไม่เป็ นกำรประมวลผลตำมที่มีสิทธิตำมกฎหมำย ท่ำนมีสิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้
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• ท่ำนมีสิทธิ ในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมกับเรำได้
ตลอดระยะเวลำที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนอยูก่ บั เรำ เว้นแต่มีขอ้ จำกัดสิ ทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำย
หรื อโดยสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน
• อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ท่ำนได้เพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใดอำจส่ งผลให้เรำมีขอ้ มูลไม่
เพียงพอต่อกำรประมวลผลให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้ง และท่ำนอำจขำดควำมสะดวกในกำรได้รับบริ กำรจำก
เรำ
ช่ องทำงกำรติดต่ อเรำ
หำกท่ำนต้องกำรใช้สิทธิใดๆ ตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ กรุ ณำดำเนินกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร พร้อมแนบสำเนำหลักฐำน
เพื่อแสดงตัวตน และหำกท่ำนมี คำถำม ข้อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ ท่ำนสำมำรถติ ดต่อ
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตำมที่อยูน่ ้ ี
บริ ษทั เดนทัล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ที่อยูเ่ ลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์: +66 95-517-5782 (สำหรับลูกค้ำ)
อีเมล์: dpo@dentalhospitalthailand.com (สำหรับลูกค้ำ)
ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ตอ้ งแจ้งให้เรำทรำบ ได้แก่
• ชื่อ สกุล เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน / เลขหนังสื อเดินทำง
• เรื่ องที่ตอ้ งกำรติดต่อสอบถำม รำยละเอียดของข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น
• เบอร์โทรและที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยูส่ ำหรับกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail)ของท่ำน
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว
เรำอำจทบทวนและเปลี่ ยนแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นครั้ งครำวเพื่อให้ สอดคล้องกับกำรเปลี่ ยนแปลงของกำร
ให้บริ กำรและกำรดำเนินงำนของเรำ ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกท่ำน รวมถึงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบำยเวอร์ชนั่
ล่ำสุ ดจะประกำศบนเว็บไซต์ของเรำที่ https://Chiangmaidentist.com เพื่อให้ท่ำนทรำบแนวทำงที่เรำใช้ในกำรปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 เมษำยน 2564

