Roche Diagnostics Thailand
หนังสือแจ้งการดําเนิ นการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่
พระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับ
เรียน บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน
เนื่องจาก บริษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสําคัญกับความเป็ นส่วนตัว
และมุ่งมันที
่ จ่ ะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของท่าน (รวมเรียกว่า
“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย และเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
(2019) (“พ.ร.บ.ฯ”) ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทําหนังสือแจ้งเกีย่ วกับการ
ดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านได้ให้ไว้กบั ทางบริษทั ฯ ก่อนวันทีพ่ .ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้
ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ไม่ว่าด้วย
วิธกี ารใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษทั ฯ ในฐานะพนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่คา้ พันธมิตร
ทางธุรกิจ ผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือฐานะอื่น ๆ ก่อนวันที่ พ.ร.บ. จะมีผลใช้บงั คับ บริษทั ฯ ขอแจ้งให้
ท่านทราบว่า บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมทีท่ างบริษทั
ฯ ได้ทาํ การจัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านัน้ โดยบริษทั ฯจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะ
ได้รบั ความยินยอมจากท่านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือกฎหมายอนุ ญาตให้กระทําเช่นนัน้ หากบริษทั ฯจะเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมทีไ่ ด้มกี ารจัดเก็บก่อนวันที่ พ.ร.บ.
มีผลใช้บงั คับ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
หลักการและวิธกี ารทีพ่ .ร.บ.ฯ กําหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศความเป็ นส่วนตัว
ทัง้ นี้ หากท่านไม่ประสงค์ทจ่ี ะให้บริษทั ฯเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะ
เพิกถอนความยินยอมทีท่ ่านให้ไว้กบั บริษทั ฯก่อนทีพ่ .ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้ได้ทุกเมื่อ โดยสามารถติดต่อบริษทั ฯ ผ่าน
ทางช่องทางดังต่อไปนี้
• ติดต่ อบริษัทฯ
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อต้องการใช้
สิ ทธิอนั เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชั้นที่ 18-19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
• เจ้ าหน้ าทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ : จัสมิน เฮง
อีเมล์ : jasmine.heng@roche.com
โทร : 062-8759160
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บงั คับ 1 มิถุนายน 2565
ปรับปรุ งล่าสุด 25 พฤษภาคม 2565
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Roche Diagnostics Thailand
Notice of Processing of Personal Data that has been Collected
Before the Effective of Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)
To Whom it May Concern
Roche Diagnostics (Thailand) Company Limited (“COMPANY ”) values your privacy and strives to
protect your personal data and personal data of persons related to your business (collectively referred
to as “Personal Data”) in accordance with Thai law and in order to comply with the Personal Data
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”) which will come into effect on 1 June 2022. COMPANY has
therefore, prepared a notice regarding the processing of Personal Data you have provided to
COMPANY before the effective date of the PDPA.
As COMPANY has collect, use and/or disclose of your Personal Data provided to COMPANY in any
means due to the relationship between COMPANY and you as employee, customer, vendor, business
partner, shareholder, director or other relationship before the effective date of PDPA. COMPANY
would like to inform that COMPANY will continue to collect and use of your Personal Data only for the
same purpose that COMPANY has collected and used before the PDPA comes into effect. COMPANY
will not disclose your Personal Data without your prior written consent unless it is permitted by the
law. If COMPANY will collect, use or disclose of your Personal Data for any purposes other than the
purpose COMPANY has originally collected of your Personal Data before the effective date of the
PDPA, COMPANY will inform you and proceed with the collection, use or disclosure of your Personal
Data in accordance with the principles and procedures as prescribed in the PDPA. Please see more
detail in Privacy Notice.
If you no longer allows COMPANY to collect and use of the Personal Data, you are entitled to withdraw
your consent that you have given to COMPANY before PDPA comes into effect at any time by notifying
COMPANY of such withdrawal of consent through the following channels:
CONTACT US
If you have any questions on this Notice, your Personal Data protection or would like to exercise the
entitled rights regarding the Personal Data, please contact us at:
Roche Diagnostics (Thailand) Company Limited
No. 555 Rasa Tower, 18th-19th Floor, Pahonyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District,
Bangkok 10900
Data Protection Officer
Name : Jasmine Heng Siok Hui
Email: jasmine.heng@roche.com
Tel : 062-8759160

Effective date: 1 September 2021
Last updated: 1 September 2021
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