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ประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับผูเ้ ข้าร่วมกิ จกรรม
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ กําหนดถึงเรื่องวิธกี ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทั ฯ”) บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่วมการ
ประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนา ทีล่ งทะเบียน
หรือได้รบั เชิญตามคําสัง่ (Directive) ของบริษัทฯ ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
บริษทั ฯ มุ่งมันรั
่ บผิดชอบในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และปกป้ องสิทธิขนั ้ พื้นฐานอันเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้กําหนดถึงประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคลทีม่ กี ารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย วิธกี ารของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ขัน้ ตอนในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และทางเลือกทีท่ ่านมีในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดย
บริษทั ฯ
การบังคับใช้ประกาศฉบับนี้
1. ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้บงั คับถึงบุคคลทุกคนที่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ในฐานะผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทางการแพทย์ กิ จกรรม การประชุม โครงการที่ ได้รบั การสนับสนุน การฝึ กอบรม หรือการสัมมนา
ที่ ลงทะเบียนหรือได้รบั เชิ ญ (รวมเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ผู้เข้าร่วม”) เพื่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของบริษัทฯ ในการดําเนินการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการที่ได้รบั การสนับสนุ น การ
ฝึกอบรม หรือการสัมมนาให้แก่ท่าน
2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลซึง่ ทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่
วันเกิด ประวัตกิ ารศึกษา เป็ นต้นตามความจําเป็ น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูเ้ สียชีวติ
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม เช่น
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
ข้อมูลการงาน เช่น ตําแหน่งงาน หน่วยงาน และเลขทีใ่ บอนุญาต
รูปภาพและบันทึกวิดโี อ
บันทึกกล้องวงจรปิ ดในสถานประกอบการของบริษทั ฯ

4. ความหมายของคําศัพท์อ่นื ๆ ในประกาศนี้ มีความหมายตามทีก่ าํ หนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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การเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5. วิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่
(ก) ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบริษัทโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นผู้เข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์
กิจกรรม การประชุม โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนาผ่านการลงทะเบียนออนไลน์หรือ
โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ุคคลทีส่ ามผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตจากท่านให้เปิ ดเผยให้กบั บริษทั ฯ (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า
“ตัวแทน”) เมื่อ
(1) ท่านหรือตัวแทนของท่านได้รบั แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
(2) ท่านหรือตัวแทนของท่าน ได้ให้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้บริษทั ฯเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล
ของท่านตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
(ข) ที่บ ริษัท ฯ ได้ร ับ จากการสนทนาระหว่า งท่า นและบริษัทฯ ผ่ า นบัน ทึก บทสนทนาทางโทรศัพ ท์ ข้อ ความ
จดหมาย อีเมล เว็บไซท์ของบริษทั ฯ ใบสมัคร หรือทางอื่นๆ
(ค) ในใบรับรองการเสียหายของประกัน หรือ เอกสารอื่น
(ง) ทีท่ ่านได้เปิ ดเผยให้รแู้ ก่สาธารณะ (เช่น ข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของท่าน)
หากบริษทั ฯ ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ ้องขอความยินยอมเพิม่ เติมจากท่าน ก่อนทีบ่ ริษทั จะรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว และก่อนที่จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุ ประสงค์ใดๆที่ยงั ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ
บริษทั ฯจะขอความยินยอมจากท่าน การปฏิเสธทีจ่ ะให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก
หรือ ไม่อาจปฏิบตั ติ ามหน้าทีร่ ะหว่างบริษทั ฯ กับผูเ้ ข้าร่วม
6. บริษทั ฯ จะประมวลผล ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็ นไปตามฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ของ
พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 เพื่อความจําเป็ นในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ในการดําเนินการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การ
ประชุม โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนาให้แก่ท่าน
6.2 เพื่อปฎิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามกฎหมาย
6.3 เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพ
6.4 เมื่อบริษทั สามารถใช้ประโยชน์จากฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
6.5 เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม
7. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรืออาจถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลทีส่ ามเมื่อจําเป็ น ตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
7.1 เพื่อเก็บข้อมูลและยืนยันตัวตนเมื่อท่านได้ลงทะเบียนผ่านจดหมาย โทรสาร หรือผ่านระบบออนไลน์ในการเข้า
ร่วมประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนา
ของบริษทั ฯ เพื่อตรวจสอบจํานวนผูเ้ ข้าร่วม
7.2 เพื่อติดต่อกับท่านในการให้ขอ้ มูล ตอบคําถาม และติดต่อกับท่านให้ทราบถึงการประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆใน
ครัง้ ต่อไป
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7.3 เพื่อ ติด ต่ อ กับ ท่า นในเรื่อ งสุขภาพ สิท ธิป ระโยชน์ แนะนํ า ผลิตภัณ ฑ์และบริการที่เ หมาะสมและกิจกรรม
ทางการตลาดของบริษทั ฯ
7.4 เพื่อใช้ในการทําสถิตแิ ละการพัฒนาและต่อยอดแนวทางในการประชุมครัง้ ต่อไป หรือจัดทําโครงการอื่นๆ
8. ข้อกําหนดตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นยังอาจมีผลบังคับใช้ต่อไป ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม แม้ความสัมพันธ์ของท่าน
กับบริษทั ฯ จะยุตลิ งแล้ว หรือถูกเปลีย่ นแปลงไป
9. บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั ในเครือทีต่ งั ้ อยู่ทวโลก
ั่
บริษทั ในเครือจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของท่านตามวัตถุประสงค์เดียวกับบริษทั ฯ และตามวัตถุประสงค์ท่ใี ห้ไว้ในข้อ 7. ท่านสามารถเข้าดูรายชื่อของ
บริษทั ในเครือได้จากรายงานประจําปี ฉบับล่าสุด โดยเข้าถึงได้จากส่วนนักลงทุนใน www.roche.com
สิ ทธิ ตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10. สิ ทธิ ขอถอนความยิ นยอม ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะถอนความยินยอมให้บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่บริษทั ฯ มีเหตุผลอันชอบธรรม ทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้
11. สิ ทธิ ขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะขอให้บริษทั ฯ ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน และตรวจสอบ
ความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ ได้
12. สิ ทธิ ขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสทิ ธิเพิม่ เติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สมบูรณ์และถูกต้อง
13. สิ ทธิ ขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเห็นว่าบริษทั ฯ หมดความจําเป็ นใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย หรือเมื่อท่านได้ใช้สทิ ธิขอคัดค้านตามข้อต่อไปของประกาศฉบับนี้
14. สิ ทธิ ขอคัดค้าน ท่านมีสทิ ธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ อาศัยฐานประโยชน์อนั
ชอบธรรม (รวมถึงของบุคคลภายนอก) หรือกรณีทม่ี เี หตุผลอื่นใดเป็ นการเฉพาะทีท่ ําให้ท่านมีความประสงค์ทจ่ี ะ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลในฐานทางกฎหมายนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิขอคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านทีท่ าํ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาดได้อกี ด้วย
15. สิ ทธิ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชัวคราว
่
เช่น ใน
กรณีทท่ี ่านต้องการเสริมข้อมูลทีถ่ ูกต้อง หรือวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในการประมวลผลข้อมูล
16. สิ ทธิ ขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
17. บริษัทฯอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รบั คําร้องขอจากท่าน ผู้สบื สิทธิ ์ ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผู้
อนุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมาย
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ในกรณีทท่ี ่าน ผูส้ บื สิทธิ ์ ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความ
ถูกต้อง หรือการกระทําใด ๆ เช่น การแจ้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯจะดําเนินการบันทึก
หลักฐานคําคัดค้านดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ทัง้ นี้ บริษัทฯอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีท่มี กี ฎหมายกําหนด หรือในกรณีท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่านถูกทําให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิง่ บอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ท่านได้
18. หากท่านประสงค์จะใช้สทิ ธิ ท่านสามารถแจ้งให้บริษทั ฯทราบ โดยใช้ขอ้ มูลในหัวข้อติดต่อเราในประกาศความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้
การถอนความยิ นยอม
19. คํายินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีผลจนถึงเวลาทีค่ วามยินยอมถูก
ถอนจากท่านโดยลายลักษณ์อกั ษร หากท่านเป็ นผูส้ มัคร ท่านสามารถถอนความยินยอมและขอให้บริษทั ฯ หยุดใช้
และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสําหรับวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทัง้ หมดตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นของ
ประกาศฉบับนี้ โดยการทําคําขอถอนความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือทางอีเมล ส่งมาตามรายละเอียดการ
ติดต่อในประกาศฉบับนี้
20. หลังจากบริษัทฯ ได้รบั คําขอถอนความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาตามสมควรในการดําเนินการ
(ขึน้ อยู่กบั ระดับความซับซ้อนและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบริษทั ฯ กับท่าน) โดยบริษทั ฯ จะดําเนินการและ
ตอบรับคําขอของท่านภายใน 30 วัน หลังจากวันทีไ่ ด้รบั คําขอ
21. การถอนความยินยอมอาจส่งผลให้บริษทั ฯ อาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก หรือ ไม่อาจปฏิบตั ติ าม
หน้าทีร่ ะหว่างบริษทั ฯ กับผูเ้ ข้าร่วม
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล
22. บริษทั ฯมีมาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ ในเชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ
(Information Security Policy) ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะทําให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญ
ู หาย ถูกทําลาย
โดยบังเอิญ ใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ถูกเปิ ดเผย และไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นพนักงานของบริษัทฯ ที่มหี น้าที่ใช้
ข้อมูลของท่านเท่านัน้
23. นอกจากนี้ บริษัทฯได้กําหนดให้มนี โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ โดยประกาศให้ทราบกันโดยทัวทั
่ ง้
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดความมันคงปลอดภั
่
ยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยธํารงไว้ซ่งึ ความเป็ นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน

RDTH_POL0033 A17 Privacy Notice for Attendee 17 March 2021 (TH)

Effective Date: 22 Jun 2022

Roche Diagnostics Thailand
(Availability) ของข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล โดยบริษัท ฯได้จ ัด ให้มีก ารทบทวนนโยบายดัง กล่ า วรวมถึง ประกาศนี้ ใ น
ระยะเวลาตามทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
24. ในกรณีส่วนใหญ่บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็ นเวลาสิบ 10 ปี หลังจากบริษทั ฯ มีการติดต่อกับท่าน
ครัง้ สุดท้าย หรืออาจเก็บข้อมูลของท่านนานตราบเท่าทีจ่ าํ เป็ น เพื่อปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลนัน้
ได้ถูกเก็บรวบรวมมา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตโดยกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
25. บริษัทฯ จะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับท่านทันที เมื่อข้อมูลนัน้ หมด
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และไม่จาํ เป็ น
สําหรับการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและทางธุรกิจ
การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ
26. บริษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษทั ในเครือ กิจการ/ธุรกิจเดียวกันทีอ่ ยู่
ต่างประเทศ บริษทั ฯ อาจมีการส่งข้อมูลไปยังประเทศปลายทางทีม่ มี าตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ
ในกรณีน้ี บริษทั ฯ จะดูแลควบคุมให้บริษทั ในเครือ กิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และมาตรฐานทีก่ าํ หนดในระดับเดียวกับ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และควบคุมให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ได้รบั การดูแลรักษาในประเทศปลายทาง
ความรับผิดชอบของบุคคลที่ดาํ เนิ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
27. บริษทั ฯได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะผูท้ ม่ี อี ํานาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุ ค คลของกิจ กรรมการประมวลผลนี้ เ ท่ า นัน้ ที่จะสามารถเข้าถึง ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่า นได้ โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว
28. ให้พจิ ารณาประกาศฉบับนี้ร่วมกับนโยบาย ประกาศ ข้อกําหนดในสัญญาและข้อตกลงความยินยอมฉบับอื่น ๆ ทีม่ ี
การบังคับใช้ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษทั ฯ
29. ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทฯอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร และจะทํา
การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซท์ www.roche.co.th อีเมล์หรือช่องทางต่างๆ โดยมีวนั ที่ของเวอร์ชนั ่
ล่าสุดกํากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษทั ฯขอแนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนทีท่ ่านจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯ
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30. การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กจิ กรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงใน
ประกาศนี้ ทัง้ นี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งาน
ต่อไปภายหลังจากทีป่ ระกาศนี้มกี ารแก้ไขและนําขึน้ ประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รบั ทราบการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวแล้ว
ติ ดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการ
ใช้สทิ ธิอนั เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ท่ี
บริษทั โรช ไดแอกโนสติ กส์ (ประเทศไทย) จํากัด
555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 18-19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ:
จัสมิน เฮง
ช่องทางการติดต่อ:
โทร 02-791-2200 Ext. 2217
แฟ็ กซ์
02-937-0850
อีเมล์ :
jasmine.heng@roche.com
วันทีป่ ระกาศฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ 13 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงล่าสุด 13 มิถุนายน 2565
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