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ประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับลูกค้า
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับ นี้ กํา หนดถึงเรื่อ งวิธีก ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คล หรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ซึง่
ต่อไปนี้เรียกว่า “บริ ษัทฯ”) บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามคําสัง่
(Directive) ของบริษทั ฯ ในเรื่องการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ซึง่
ต่อไปนี้เรียกว่า “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
บริษัทฯ มุ่งมันรั
่ บผิดชอบในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และปกป้ องสิทธิขนั ้ พื้นฐานอันเกีย่ วกับข้อมูล
ส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้กาํ หนดถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย วิธีการของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ขัน้ ตอนในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และทางเลือกทีท่ ่านมีในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษทั ฯ
การบังคับใช้ประกาศฉบับนี้
1. ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้บงั คับถึงบุคคลทุกคนที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ ในสัญญาจ้างทําของ หรือ
สัญญาอื่นๆ ที่ ทํากับบริ ษทั ฯ บุคคลผู้เข้าถึงเนื้ อหาในเว็บไซต์ แอปพลิ เคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงผู้มีอาํ นาจดําเนิ นการแทนลูกค้าตามกฎหมายและผู้ที่ลงทะเบียน หรือได้รบั เชิ ญจากบริ ษทั ฯ
ให้เข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ กิ จกรรม การประชุม โครงการที่ ได้รบั การสนับสนุน การฝึ กอบรม และ
การสัมมนาของบริ ษทั ฯ (รวมเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ลูกค้า”) โดยบริษทั ฯ ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล อาจต้องทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาทีม่ ตี ่อกัน
2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ หมู่
เลือด วันเกิด ประวัตกิ ารศึกษา เป็ นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูเ้ สียชีวติ
3. “ข้อมูลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับเชือ้ ชาติ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็ น
ต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่อาจเก็บรวบรวม
4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม เช่น
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบอนุ ญาต
วิชาชีพ และใบอนุญาตขับรถ
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
ข้อมูลการเงิน เช่น ที่อยู่ในการเรียกชําระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อเจ้าของบัตร
เครดิต ชื่อเจ้าของบัญชี ทีอ่ ยู่เจ้าของบัญชี
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IP address คุกกี้ บันทึกกิจกรรม (Logs) การระบุตวั ตนทางออนไลน์ การระบุ
ตัวตนทางอุปกรณ์สว่ นตัว ข้อมูลการระบุพกิ ดั
รูปภาพและบันทึกวิดโี อ
บันทึกกล้องวงจรปิ ดในสถานประกอบการของบริษทั ฯ

5. บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมและถือครองข้อมูลอ่อนไหว เช่น
5.1 ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์
5.2 ข้อมูลเกีย่ วกับพันธุกรรม
5.3 ข้อมูลอัตลักษณ์ทางชีวภาพ (Biometric)
6. ความหมายของคําศัพท์อ่นื ๆ ในประกาศนี้ มีความหมายตามทีก่ าํ หนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7. บริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ก) ทีท่ ่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบริษทั โดยตรงในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าเป็ น
เป็ นลูกค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลทีส่ ามผู้ได้รบั อนุ ญาตจากท่านให้เปิ ดเผยให้กบั บริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“ตัวแทน”) เมื่อ
(1) ท่านหรือตัวแทนของท่านได้รบั แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
(2) ท่านหรือตัวแทนของท่าน ได้ให้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล
ของท่านตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
(ข) ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการสนทนาระหว่างท่านและบริษทั ฯ ผ่านบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อความ 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 จะรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว และก่อนทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆทีย่ งั ไม่ได้แจ้งให้ทา่ นทราบ บริษทั ฯจะขอ
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ความยินยอมจากท่าน การปฏิเสธทีจ่ ะให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก หรือ ไม่อาจปฏิบตั ิ
ตามหน้าทีร่ ะหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า
8. บริษทั ฯ จะประมวลผล ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวของท่าน ให้เป็ นไปตามฐานทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้ของพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

เพื่อความจําเป็ นในการปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้างหรือสัญญาอื่นๆระหว่างท่านและบริษทั ฯ และ/หรือ ระหว่างท่าน
และผูร้ บั จ้างช่วง และในการให้บริการผูเ้ ข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของ
บริษทั ฯ
เพื่อปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามกฎหมาย
เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพ
เมื่อบริษทั สามารถใช้ประโยชน์จากฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม

9. ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านอาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรืออาจถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกเมื่อจําเป็ น
ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7
9.8
9.9

เพื่อการปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามสัญญาทีท่ ่านทําไว้กบั บริษทั ฯ และ/หรือ ผูร้ บั จ้างช่วง และเพื่อให้บริการท่านผ่าน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ของบริษทั
เพื่อปฏิบตั ติ ามคําขอหรือความต้องการของท่าน และเพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษทั ฯ
เพื่อการปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามกฎหมาย
เพื่อติดต่อกับท่านในเรื่องสุขภาพ สิทธิประโยชน์ แนะนําผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หมาะสมและกิจกรรมทางการ
ตลาดของบริษทั ฯ
เพื่อบริหารจัดการและช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการขอการตรวจลงตรา การจองบัตรโดยสาร และการจองทีพ่ กั
กรณีทท่ี ่านได้รบั คําเชิญชวนจากบริษทั ฯ ให้เข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการที่
ได้รบั การสนับสนุน การฝึกอบรม และการสัมมนาของบริษทั ฯ
เพื่อให้ท่านสามารถลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุน การฝึกอบรม และการสัมมนาของบริษทั ฯ
เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการควบกิจการ การซือ้ กิจการ หรือการโอนทรัพย์สนิ ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ หรือการจัดโครงสร้างใหม่ของบริษทั ฯ ทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือทีไ่ ด้มกี ารยืนยันแล้ว
เพื่อพัฒนาธุรกิจ ความมันคง
่ และการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กับผูท้ ท่ี ่านสังให้
่ แบ่งปั น
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10. ข้อกําหนดข้อ 9. ยังอาจมีผลบังคับใช้ต่อไป ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม (รวมถึงระยะเวลาที่ บริษทั ใช้สทิ ธิบงั คับให้ท่าน
ปฏิบตั ติ ามสัญญา) แม้ความสัมพันธ์ของท่านกับบริษทั ฯ จะยุตลิ งแล้ว หรือถูกเปลีย่ นแปลงไป (เช่น ความสัมพันธ์ทาง
สัญญา)
11. บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั ในเครือทีต่ งั ้ อยู่ทวโลก
ั่
บริษทั ในเครือจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามวัตถุประสงค์เดียวกับบริษทั ฯ และตามวัตถุประสงค์ทใ่ี ห้ไว้ในข้อ 9. ท่านสามารถเข้าดูรายชื่อของบริษทั ใน
เครือได้จากรายงานประจําปี ฉบับล่าสุด โดยเข้าถึงได้จากส่วนนักลงทุนใน www.roche.co.th
สิ ทธิ ตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
12. สิ ทธิ ขอถอนความยิ นยอม ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะถอนความยินยอมให้บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่บริษทั ฯ มีเหตุผลอันชอบธรรม ทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้
13. สิ ทธิ ขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะขอให้บริษทั ฯ ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน และตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ ได้
14. สิ ทธิ ขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสทิ ธิเพิม่ เติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สมบูรณ์และถูกต้อง
15. สิ ทธิ ขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเห็นว่าบริษทั ฯ หมดความจําเป็ นในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย หรือเมื่อท่านได้ใช้สทิ ธิขอคัดค้านตามข้อต่อไปของประกาศฉบับนี้
16. สิ ทธิ ขอคัดค้าน ท่านมีสทิ ธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ อาศัยฐานประโยชน์อนั ชอบ
ธรรม (รวมถึงของบุคคลภายนอก) หรือกรณีทม่ี เี หตุผลอื่นใดเป็ นการเฉพาะทีท่ าํ ให้ท่านมีความประสงค์ทจ่ี ะคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลในฐานทางกฎหมายนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสทิ ธิขอคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีท่ าํ
ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาดได้อกี ด้วย
17. สิ ทธิ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชัวคราว
่
เช่น ในกรณีท่ี
ท่านต้องการเสริมข้อมูลทีถ่ ูกต้อง หรือวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในการประมวลผลข้อมูล
18. สิ ทธิ ขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
19. บริษทั ฯอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รบั คําร้องขอจากท่าน ผูส้ บื สิทธิ ์ ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผูอ้ นุบาล
หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมาย
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ในกรณีทท่ี ่าน ผูส้ บื สิทธิ ์ ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง
หรือการกระทําใด ๆ เช่น การแจ้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯจะดําเนินการบันทึกหลักฐานคํา
คัดค้านดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีทม่ี กี ฎหมายกําหนด หรือในกรณีทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลของท่านถูก
ทําให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิง่ บอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ท่านได้
20. หากท่านประสงค์จะใช้สทิ ธิ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯทราบ โดยใช้ขอ้ มูลในหัวข้อติดต่อเราในประกาศความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้
การถอนความยิ นยอม
21. คํายินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีผลจนถึงเวลาทีค่ วามยินยอมถูกถอน
จากท่านโดยลายลักษณ์อกั ษร ท่านสามารถถอนความยินยอมและขอให้บริษทั ฯ หยุดใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านสําหรับวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทัง้ หมดตามทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นของประกาศฉบับนี้ โดยการทําคําขอถอน
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือทางอีเมล ส่งมาตามรายละเอียดการติดต่อในประกาศฉบับนี้
22. หลังจากบริษทั ฯ ได้รบั คําขอถอนความยินยอมจากท่าน บริษทั ฯ อาจต้องใช้เวลาตามสมควรในการดําเนินการ (ขึน้ อยู่
กับระดับความซับซ้อนและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบริษทั ฯ กับท่าน) โดยบริษทั ฯ จะดําเนินการและตอบรับคํา
ขอของท่านภายใน 30 วัน หลังจากวันทีไ่ ด้รบั คําขอ
23. การถอนความยินยอมอาจส่งผลให้บริษทั ฯ อาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก หรือ ไม่อาจปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล
24. บริษทั ฯมีมาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ ในเชิงเทคนิคและการ
บริหารจัดการ เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ )Information
Security Policy) ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะทําให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญ
ู หาย ถูกทําลายโดยบังเอิญ ใช้ผดิ
วัตถุประสงค์ ถูกเปิ ดเผย และไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ หี น้าทีใ่ ช้ขอ้ มูลของท่านเท่านัน้
25. นอกจากนี้ บริษทั ฯได้กําหนดให้มนี โยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ โดยประกาศให้ทราบกันโดยทัวทั
่ ง้ องค์กร
พร้อมแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดความมันคงปลอดภั
่
ยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธํารงไว้
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ซึ่งความเป็ นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
26. ในกรณีส่วนใหญ่บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็ นเวลาสิบ (10) ปี หลังจากบริษทั ฯ มีการติดต่อกับท่านครัง้
สุดท้าย หรืออาจเก็บข้อมูลของท่านนานตราบเท่าทีจ่ าํ เป็ น เพื่อปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ถูกเก็บ
รวบรวมมา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตโดยกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
27. บริษทั ฯ จะยุตกิ ารเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือลบข้อมูลทีเ่ ชื่อมโยงกับท่านทันที เมื่อข้อมูลนัน้ หมดความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และไม่จาํ เป็ นสําหรับการ
ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและทางธุรกิจ
การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ
28. บริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ กิจการ/ธุรกิจเดียวกันทีอ่ ยู่
ต่างประเทศ บริษทั ฯ อาจมีการส่งข้อมูลไปยังประเทศปลายทางทีม่ มี าตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ ใน
กรณีน้ี บริษัทฯ จะดูแลควบคุมให้บริษัทในเครือ กิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และ
มาตรฐานทีก่ ําหนดในระดับเดียวกับ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และควบคุมให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้รบั
การดูแลรักษาในประเทศปลายทาง
ความรับผิดชอบของบุคคลที่ดาํ เนิ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
29. บริษัทฯได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ท่มี อี ํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษทั ฯจะดําเนินการ
ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
การพิ จารณาและทบทวนประกาศฉบับนี้
30. ให้พจิ ารณาประกาศฉบับนี้ร่วมกับนโยบาย ประกาศ ข้อกําหนดในสัญญาและข้อตกลงความยินยอมฉบับอื่น ๆ ทีม่ กี าร
บังคับใช้ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษทั ฯ
31. ในการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงประกาศนี้ บริษทั ฯอาจพิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร และจะทําการแจ้ง
ให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซท์ www.roche.co.th อีเมล์หรือช่องทางต่างๆ โดยมีวนั ทีข่ องเวอร์ชนล่
ั ่ าสุดกํากับอยู่
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ตอนท้า ย อย่ า งไรก็ดี บริษัท ฯขอแนะนํ า ให้ท่ า นโปรดตรวจสอบเพื่อ รับ ทราบประกาศฉบับ ใหม่ อ ย่ า งสมํ่า เสมอ
โดยเฉพาะก่อนทีท่ ่านจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯ
32. การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กจิ กรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงใน
ประกาศนี้ ทัง้ นี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไป
ภายหลังจากทีป่ ระกาศนี้มกี ารแก้ไขและนําขึน้ ประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รบั ทราบการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวแล้ว
ติ ดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้
สิทธิอนั เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ท่ี
บริษทั โรช ไดแอกโนสติ กส์ (ประเทศไทย) จํากัด
555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 18-19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ:
จัสมิน เฮง
ช่องทางการติดต่อ :
โทร2200-791-02 Ext. 2217
แฟ็ กซ์
0850-937-02
อีเมล์ :
jasmine.heng@roche.com

วันทีป่ ระกาศฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ : 22 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงล่าสุด : 22 มิถุนายน 2565
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