นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)
บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ http://www.upl.co.th นโยบายความเป็น
ส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด การเข้า
รับบริการผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน การใช้ข้อมูลผ่านหน่วยงานที่ส่งตรวจวินิจฉัยกับบริษัท อุบลพยาธิแลบ
ตลอดจนการเข้ารับบริการในที่ตั้งของบริษัทฯ แต่ละครั้ง ให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็น
ส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม โดยในการเก็บรวมรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ เท่านั้น ในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล
รับรู้ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของ บริษัทฯ โดยจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำ
การเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่
สาม มีดังนี้
• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือ
หมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
• ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
• ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชี
ธนาคาร
• ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการ
เกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่นๆ
• ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาข้อมูล
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
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• ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
• ข้อมูลการติดตามอาการและผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
• บริษทั ฯ จะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา
ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่ เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด จะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การแปลผลการวินิจฉัยโรค การทำธุรกรรมทางการเงิน การ
จัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การดำเนินกิจกรรมในบริษัทฯ การติดต่อประสานงานต่างๆ หรือเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวมข้อมูล ยกเว้น
(1.) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2.) เป็นไปตามฐานสัญญาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม และ
จะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ เว้นแต่ บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงาน
เอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่
แสดงความยินยอมให้บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป บริษัทฯจะดำเนินการ
ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลากรบริษัทฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยที่บุคลากรของ
บริษัทฯต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
เพื่อให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(1.) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
(2.) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงส่วนบุคคลของท่าน
และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้
ความยินยอมต่อบริษัทฯได้
(3.) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯแก้ไข
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
(4.) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯทำการลบ
ข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
(5.) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิในการ
ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
(6.) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้ไว้กับบริษัทฯไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
(7.) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้าน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
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เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้
6. ช่องทางในการติดต่อ
หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
แนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็น
ส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อคณะทำงานคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่
บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
เลขที่ 182/1, 2 หมู่ 15 ถนนแม่ชี
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
34000
เบอร์โทร 0-4531-7298
Email Ubonpatholab@gmail.com
ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบได้แก่
• ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
• เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
• เบอร์โทร และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของท่าน
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัท
ฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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