(ร่าง) เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้รับบริการ (Privacy Notice)
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ (“ร้านยา”) ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และในฐานะที่รา้ นยาเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ร้านยามีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนีใ้ ห้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่ รา้ นยาเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ท่ีสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“ข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คลที่อ่ อ นไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูล
จาลองม่านตา ข้อมูลจาลองลายนิว้ มือ) หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานอง
เดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ ้านยา เก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รา้ นยาเก็บรวบรวม สามารถจาแนกเป็ นประเภทดังต่อไปนี ้
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลระบุตวั ตน (Identification data)

รายละเอียด
เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ID รู ปถ่าย
ใบหน้า เพศ วันเดือนปี เกิด หรือ หมายเลขที่ระบุ
ตัวตนอื่น ๆ
2. ข้อมูลสาหรับการติดต่อ (Contact data)
เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
3. ข้อมูลการเงิน (Financial data)
เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเด
บิ ต รายละเอี ย ดบัญ ชี ธ นาคาร ข้อ มู ล เงิ น เดื อ น
ข้อมูลใบเสร็จ ข้อมูลใบราคา
4. ข้ อ มู ล การสมั ค รข่ า วสารและการเข้ า ร่ ว ม เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเข้า
โครงการ
ร่วมกิจกรรมโครงการ
5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data)
เช่น ข้อมูลที่ไม่ระบุตวั ตน จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
และจานวนการเข้าชมเว็บไซต์
6.ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุป เช่น ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมายเลข
กรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
MAC / IP Address ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Computer and Electronic Device Usage
และหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
Data)
หมายเลขคอมพิวเตอร์ลายพิมพ์นวิ ้ มือในการเข้าใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ เช่น
ชนิดของบราวเซอร์ท่ใี ช้งาน ข้อมูล Cookies
การตัง้ ค่าเรื่องเขตเวลา (Time Zone)
ระบบปฏิบตั ิการ
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ท่ใี ช้เข้าเว็บ
ไซต์ และ Online Appointment System
7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data)
เช่ น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานที่เกี่ ยวกับ
สุขภาพกายและสุขภาพจิ ต การดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง การ
วินิจฉัย ชื่อโรคที่ได้รบั การวินิจฉัย ข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง
กับการใช้ยาและแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร ผลเลือด
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ น้ เนือ้ ทาง
พยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผล
การตรวจทางรัง สี วิ ท ยารายการยาที่ แ พทย์ไ ด้ส่ ัง
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รายละเอียด
ข้อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต่ อ การให้บ ริ ก ารทางการแพทย์
ข้อมูล Feedback และผลการรักษา

3. แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้านยาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โดยตรงจากท่านไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
•
•
•
•

การที่ท่านติดต่อกับร้านยาเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องการให้บริการของร้านยา
การที่ท่านเป็ นผูร้ บั บริการหรือเป็ นคู่สญ
ั ญากับกับร้านยา
การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของร้านยา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี ้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของร้านยา ข้อมูลเหล่านีช้ ่วย
ให้รา้ นยาสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึน้ เร็วขึน้ ปลอดภัยขึน้ เมื่อท่านใช้บริการจากเว็ บไซต์
โปรดดูขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายคุกกีข้ องร้านยาด้านล่าง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั โดยทางอ้อม ได้แก่
•

การที่รา้ นยาได้รบั มอบหมายจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ให้ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลในฐานะที่ รา้ นยาเป็ นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ของบุคคลหรื อ
หน่วยงานนัน้ โดยร้านยาจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ท่ี รา้ นยาได้รบั
มอบหมาย

4. การแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
1. ในฐานะที่รา้ นยาเป็ นร้านยาในกลุ่มร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ ร้านยาได้รบั มอบหมาย
ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการหลักในเรื่องตรวจวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้กบั โครงการของมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ร้านยาจึงมี
ความจาเป็ นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงข้อมูลสุขภาพกับมูลนิธิและกลุม่ ร้านยาในเครือข่าย เพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ซึ่ ง ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นจะไม่ ถู ก น าไปใช้น อกเหนื อ จาก
วัตถุประสงค์ท่ี รา้ นยาได้รบั มอบหมายจากมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนตามวัตถุประสงค์การดาเนินการของ
โครงการ
2. ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ ได้มีขอ้ กาหนดร่วมกันในการรักษาความลับและคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กาหนดในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ร้านยาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กาหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการดังกล่าว โดยร้านยา
ได้สรุ ปการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทัง้ อธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วย
กฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี ้
ฐานการประมว ลผ ลที่
ชอบด้วยกฎหมาย
1. ให้บ ริ ก ารติ ด ตามวิ เ คราะห์ผ ลตรวจ - ข้อมูลระบุตวั ตน
1. เป็ น การจ าเป็ น เพื่ อ การ
ทางการแพทย์เพื่อติดตามผลการใช้ยา - ข้อมูลสาหรับการติดต่อ ปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริการ
และให้ค าแนะน าในเรื่ อ ง การใช้ย า - ข้อมูลด้านสุขภาพ
กับ ท่ า นในฐานะที่ ท่า นเป็ น
โรคที่เป็ นและอาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ข้อมูลการเงิน
คู่ สั ญ ญ า กั บ ร้ า น ย า (ม .
- ข้อมูลสถิติ
24(3))
2. สาหรับข้อมูลสุขภาพ ร้าน
ยาจะด าเนิ น การเมื่ อ ได้รับ
ความยิ น ยอมโดยชั ด แจ้ง
จากท่าน (ม.26)
2. ให้บริการอื่นๆ ของร้านยา ได้แก่
เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อการ
- ข้อมูลระบุตวั ตน
• บริการงาน…
- ข้อมูลสาหรับการติดต่อ ปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริการ
กับ ท่ า นในฐานะที่ ท่า นเป็ น
• บริหาร…
- ข้อมูลการเงิน
คู่ สั ญ ญ า กั บ ร้ า น ย า (ม .
• บริการ…
- ข้อมูลสถิติ
24(3))
• บริ ก ารจ าหน่ า ยเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
• บริการจัดการซัพพลายเชนใน
ธุรกิจสุขภาพ
3. เพื่ อ จัด การความสัม พัน ธ์กับ ท่ า นใน - ข้อมูลระบุตวั ตน
เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อการ
ฐานะผูร้ บั บริการ โดยการจัดกิจ กรรม - ข้อมูลสาหรับการติดต่อ ปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริการ
ส่งเสริมการขายและกิจกรรมโครงการ - ข้อมูลสถิติ
กับ ท่ า นในฐานะที่ ท่า นเป็ น
ต่าง ๆ
- ข้ อ มู ล จากการเข้ า ใช้ คู่ สั ญ ญ า กั บ ร้ า น ย า (ม .
เว็บไซต์
24(3))
วัตถุประสงค์
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4. รวบรวมสถิ ติ ข องผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ - ข้อมูลสถิติ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของร้าน - ข้ อ มู ล จากการเข้ า ใช้
ยา โดยไม่ มี ก ารใช้ข้อ มูล บ่ ง ชี ้ตัว ตน เว็บไซต์
ของเจ้าของข้อมูล และร้านยาจะรักษา
ความลับของข้อมูลดัง กล่าวของท่าน
อย่างเคร่งครัด

5. เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของร้านยา
เพื่อให้ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาใน
เชิงเทคนิคที่เกิดขึน้ ในการใช้เว็บไซต์

- ข้อมูลสถิติ
- ข้ อ มู ล จากการเข้ า ใช้
เ ว็ บ ไ ซ ต์ - ข้ อ มู ล ด้ า น
เทคนิค

6. เพื่อทาการตลาดแบบตรงกับท่านใน
การเสนอสินค้าหรือบริการอื่นของร้าน
ยาที่ท่านอาจสนใจ (เฉพาะกรณีท่ีท่าน
ให้ความยินยอม)

- ข้อมูลระบุตวั ตน
- ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการสมัครข่าวสาร
และการเข้าร่วมกิจ กรรม
ทางการตลาด

ฐานการประมว ลผ ลที่
ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ร้ า น ย า
(Legitimate Interest) ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติโดย
ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ระบุ
ตัวตนได้เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการ (ม.24(5))
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ร้ า น ย า
(Legitimate Interest) ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติโดย
ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ระบุ
ตัวตนได้เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการ (ม.24(5))
ร้า นยาจะขอความยิ น ยอม
จากท่ า นในการให้ เ ราน า
ข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทา
การตลาดแบบตรง (ม.24)

นอกจากวัตถุประสงค์ท่รี ะบุขา้ งต้นแล้ว ร้านยา จะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน
ยกเว้นในกรณีท่พี ระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น
•
•
•

เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายของร้านยา ตาม พรบ.ยา
เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื่ อ ความจ าเป็ น ในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายด้า นการคุ้ ม ครองแรงงาน การให้ส วั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาล การประกันสังคม
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•

เพื่อประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข หรือการคุม้ ครองทางสังคมอื่นใดโดยร้านยา จัดให้มีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคล
ร้านยาจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็ นกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตเพื่อ
ความจาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งทาให้รา้ นยา อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีต่อไปนี ้
1. เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลให้ หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานผู้มี อ านาจหรื อ บุค คลใดๆ เมื่ อ มี
กฎหมายกาหนดหรือให้อานาจ รวมถึงการปฏิบตั ิตามคาสั่งศาล
2. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลหรือนิติบุคคลที่ รา้ นยา จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามสัญญา
เพื่อผลประโยชน์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้านยา กาหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคล
เหล่านีต้ อ้ งรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคุ้ มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนด ซึ่งบุคคลหรือนิติบคุ คลในข้อนีไ้ ด้แก่
●
●
●
●
●

กลุม่ ร้านยาในเครือข่าย
แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
ที่ปรึกษาด้านการตลาด
บุคลากรหรือร้านยาที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์/บริการการแพทย์
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติง านของร้านยา เช่น ผูร้ บั จ้าง หรือผู้
ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การจัดทาข้อมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การ
ชาระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource)

ร้านยากาหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่รา้ นยาเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ า นให้ ไ ปข้ า งต้ น ต้ อ งรั ก ษาความลั บ และคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นตามมาตรฐานที่
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนด และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีไ ด้กาหนดไว้ระหว่างร้านยาและบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้น เพื่อป้องกันการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยมิ ช อบ และป้ อ งกั น การใช้ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นนอกเหนื อ จาก
วัตถุประสงค์ท่ไี ด้ตกลงกันไว้
3. ร้านยา อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดย
ใช้บริการจากบุคคลที่ส ามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยร้านยา ได้เข้าทาสัญญากับ
บุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลที่ผใู้ ห้บริการระบบ Cloud Computing นัน้ ให้กบั การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
1. ร้านยาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการ และเป็ นไปตามระยะเวลาที่ กาหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ในการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล ร้านยาจะพิจ ารณาถึง จานวน ลักษณะการใช้ง าน
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี ้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ จะเก็บไว้
ไม่เกิน 12 เดือน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
2. ในกรณี ท่ี ร ้า นยาต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ปฏิ บัติ ต ามค าสั่ง ศาล หรื อ ต้อ งก่ อ ตั้ง สิ ท ธิ เ รีย กร้อ งตาม
กฎหมายเพื่อเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ ร้านยา อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของ
อายุความตามกฎหมาย หรือจนกว่าข้อพิพาทนัน้ จะถึงที่สดุ แล้วแต่กรณี
8. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. ร้านยาจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่นอ้ ยกว่าระดับที่กฎหมายกาหนด และด้วย
ระบบที่เ หมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่ น ใช้โปรโตคอลความ
ปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ
สาหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจัดเก็บในสถานที่ท่ีมีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จากัด
บุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร
2. ร้านยาจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่คา้ หรือบุคคลภายนอก
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทาได้ตามเท่าที่กาหนดไว้หรือตามคาสั่ง ซึ่ง
บุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. ร้านยาจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ท่ไี ม่ได้รบั อนุญาต
4. ร้านยา มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็ นในการดาเนินการของ
ร้านยา
5. ในกรณีท่เี ป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวร้านยา จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีร ะบบการใช้งานและระบบสารองพร้อมทัง้
แผนสาหรับกรณีฉกุ เฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างสม่าเสมอ

9. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
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ร้านยาอาจดาเนินกิจ กรรมทางการตลาดและการส่ง เสริม การตลาดหรือให้บุคคลภายนอกที่ รา้ นยามี
ข้อตกลงด้วยดาเนินการในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• ในกรณี ท่ี ร ้า นยาน าข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไปใช้ใ นการท าการตลาดแบบตรง (Direct
Marketing) กับท่าน ร้านยาจะดาเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับร้าน
ยา และร้านยาได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลท่านเพื่อการทาการตลาดแบบตรงนัน้
กับท่านแล้ว ทัง้ นี ้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับ ร้านยาในเรื่องการทาการตลาดแบบ
ตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของร้านยา
• ในการทาการตลาดแบบตรงกับท่าน ร้านยาใช้ขอ้ มูลของท่านในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือก
โครงการที่อยู่เพื่อนาเสนอบริการและโครงการที่ตรงกับความต้องการของท่าน
• ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านยา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมใน
ช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของร้านยาให้บุคคลทั่วไป
ทราบ ร้านยาจะไม่นาข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทาการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)
ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้รา้ นยานาข้อมูลส่วนบุคคลไปทาการตลาดแบบตรงได้
โดยร้านยาจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลท่านเพื่อการทาการตลาดแบบตรง และ
ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับ ร้านยาในเรื่องการทาการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลา
โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของร้านยา

10. การใช้คุกกี้ (Cookies)
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้ง าน
อินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ร้านยาใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูล
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้รา้ นยาสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึน้ เร็วขึ น้ และปลอดภัย
ขึน้ เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยร้านยาใช้ Cookies ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• Cookies เพื่อการทางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): ร้านยาใช้ Cookies ประเภทนีเ้ พื่อ
ช่ ว ยให้ร ้า นยาจดจ าอุป กรณ์ห รื อ บราวเซอร์ข องท่ า นเพื่ อ ให้ ร ้า นยาสามารถจัด ท าเนื ้อ หาให้
เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึน้ และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์ม
สะดวกสบายและเป็ นประโยชน์ต่อท่านมากขึน้ ในการปิ ดใช้งาน Cookies นี ้ ท่านสามารถตัง้ ค่า
อุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
• Cookies เพื่อการวิเ คราะห์ (Analytic cookies): ร้านยาใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย
บุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ของร้านยามีการใช้งานอย่างไร ร้านยาทาข้อมูลผู้
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เข้าชมเว็บไซต์เป็ นข้อมูลนิรนามทัง้ หมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผูท้ ่ีจะ
สามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านีห้ รือเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านีใ้ ห้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่
กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์ของร้านยากับข้อมูล
ที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิ ดการใช้งาน Cookies ลักษณะนีบ้ นหน้าเว็บไซต์
ของร้านยา
11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ รอ้ งขอให้รา้ นยาดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้ ดังนี ้
1. สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความยิ น ยอม (right to withdraw consent): ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความ
ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับร้านยาได้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านอยู่กบั ร้านยา
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านและขอให้รา้ นยาทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้รา้ นยาเปิ ดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูล
ส่วน บุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อร้านยาให้แก่ท่านได้
3. สิ ทธิ ในการแก้ไ ขข้อมูล ส่วนบุคคลให้ถูก ต้อง (right to rectification): ท่านมี สิทธิ ในการขอให้รา้ นยา
แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถกู ต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้รา้ นยาทาการลบข้อมูลของ
ท่านด้วยเหตุบางประการได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงับ
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุค คล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั ร้านยาไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการ
ได้
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ของร้านยาได้ เพื่อดาเนินการยื่นคาร้องขอ
ดาเนินการตามสิทธิขา้ งต้น
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12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ร้านยา อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อ พัฒนาให้เกิด
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีขึน้ โดยร้านยา จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกล่าว
13. ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูล สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ท่ี <ช่อง
ทางการติดต่อทีส่ ามารถกาหนดภายหลัง> และทางอีเมล <email address>
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
เลขที่ xxx เบอร์โทรศัพท์ XXXX

เอกสารนีจ้ ัดทาและเผยแพร่ โดย : มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกับ สานักรับรองร้ านยาคุณภาพ เพื่อให้ ร้านยาได้ ใช้ ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ให้ เป็ นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
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