เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้รับบริการและผู้เยียมชมเว็บไซต์
(Privacy Notice)
มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน (“มูลนิธิ”) ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และในฐานะทีมูลนิธิ
เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
มูลนิธิมีห น้าที
ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนีให้ท่ านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที มูลนิ ธิเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล
1. คํานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุ คคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนทีมีชีวิตอยู่ทีสามารถระบุตัวตนของบุคคลนันได้ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“ข้อมูลส่ ว นบุ คคลทีอ่ อ นไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุค คลที เกี ยวกับเชื อชาติ เผ่ าพันธุ ์ ความคิ ด เห็น
ทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูล
จําลองม่านตา ข้อมูลจําลองลายนิ วมือ) หรือข้อมูลอืนใดทีกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานอง
เดียวกันตามทีคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
“ผู้ควบคุ มข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลทีมีอาํ นาจในการตัดสินใจเกียวกับการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึงดําเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสังหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุค คล ทังนี บุคคลหรื อ นิติ
บุคคลซึงดําเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีมูลนิธิ เก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีมูลนิธิเก็บรวบรวม สามารถจําแนกเป็ นประเภทดังต่อไปนี
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลระบุตวั ตน (Identification data)

รายละเอียด
เช่ น ชื อ นามสกุ ล เลขที บั ต ร
ประชาชน ID รู ป ถ่ า ยใบหน้ า
เพศ วั น เดื อ นปี เกิ ด หนั ง สื อ
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด
เดิ น ทาง หรื อ หมายเลขที ระบุ
ตัวตนอืน ๆ
2. ข้อมูลสําหรับการติดต่อ (Contact data)
เช่ น ที อยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์
อีเมล
3. ข้อมูลการเงิน (Financial data)
เช่ น ข้ อ มู ล การเรี ย กเก็ บ เงิ น
ข้ อ มู ล บั ต รเครดิ ต หรื อ เดบิ ต
ราย ละเอี ย ด บั ญ ชี ธน า ค า ร
ข้อ มูล เงิ น เดื อน ข้อ มูล ใบเสร็จ
ข้อมูลใบราคา
4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมโครงการ
เช่ น ข้อมูล การลงทะเบี ย นเพื อ
รับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ
5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data)
เช่ น ข้ อ มู ล ที ไ ม่ ร ะ บุ ตั ว ต น
จํานวนผูเ้ ข้าร่ว มโครงการ และ
จํานวนการเข้าชมเว็บไซต์
6. ข้อมูลทีเกียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลการใช้งาน
อืน ๆ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมายเลข
(Computer and Electronic Device Usage Data)
MAC / IP Address ของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
หมายเลขคอมพิวเตอร์ลายพิมพ์
นิวมือในการเข้าใช้งานเครือง
คอมพิวเตอร์
ข้อ มู ล จากการเข้ า ใช้เ ว็ บ ไซต์
เช่น ชนิดของบราวเซอร์ทีใช้งาน
ข้อ มูล Cookies การตังค่ า เรื อง
เ ข ต เ ว ล า Time Zone)
ระบบปฏิ บัติ ก าร แพลตฟอร์ม
และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ทีใช้
เ ข้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะ Online
Appointment System
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data)

รายละเอียด
เช่น ข้อมูล การรัก ษาพยาบาล
รายงานที เกียวกับสุข ภาพกาย
และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ(เนการสู บ
บุ ห รี เหล้า อาหาร ฯ )ของ
ผูร้ บั บริการ ผลการทดสอบจาก
ห้องทดลอง การวินิจฉัย ชือโรค
ที ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ มู ล ที
เกียวข้องกับการใช้ยาและแพ้ยา
ประวัติแพ้อาหาร ผลเลือด ผล
ตรวจทางห้อ งปฏิ บั ติ ก าร ผล
ตรวจชิ นเนื อทางพยาธิ วิ ท ยา
ภาพถ่ า ยทางรั ง สี วิ ท ยา และ
รายงานผลการตรวจทางรัง สี
วิ ท ยารายการยาที แพทย์ไ ด้ส ัง
ข้อมูลทีจําเป็ น ต่อการให้บริก าร
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ข้ อ มู ล
Feedback และผลการรักษา

3. แหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคล
มูลนิธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทีมาดังต่อไปนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้โดยตรงจากท่านไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่






การทีท่านติดต่อกับมูลนิธิเพือสอบถามข้อมูลเรืองการให้บริการของมูลนิธิ
การทีท่านเป็ นผูร้ บั บริการ หรือสมัครเป็ นสมาชิก
การทีท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับกับมูลนิธิ
การทีท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของมูลนิธิ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้มาจากคุกกี (cookies) เมือท่านเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิ ข้อมูลเหล่านีช่วยให้
มูลนิธิสามารถจัดให้มีการบริการทีดีขึน เร็วขึน ปลอดภัยขึนเมือท่านใช้บริการจากเว็บไซต์ โปรดดู
ข้อมูลเพิมเติมในส่วนของนโยบายคุกกีของมูลนิธิขา้ งล่าง
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4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มูลนิธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตทีกําหนดไว้โดยพระราชบัญ ญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าทีจําเป็ นสําหรับการดําเนินการดังกล่าว โดยมูลนิธิ
ได้สรุ ปการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทังอธิ บายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีชอบด้วย
กฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการกับผูส้ นใจ

ประเภทข้อมูล

ฐานการประมว ล ผ ล ที
ชอบด้วยกฎหมาย
- ข้อมูลระบุตวั ตน
1. เป็ น การจํา เป็ น เพื อการ
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริก าร
- ข้อมูลการเงิน
กับ ท่ านในฐานะที ท่ านเป็ น
คู่ สั ญ ญ า กั บ มู ล นิ ธิ (ม .
24(3))

2. เพื อจัด การความสัม พัน ธ์กับ ท่ า นใน - ข้อมูลระบุตวั ตน
ฐานะผูร้ บั บริการ โดยการจัดกิจ กรรม - ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- ข้อ มู ล จากการเข้ า ใช้
เว็บไซต์
3. รวบรวมสถิติเพือพัฒนาคุณ ภาพการ
ให้บ ริก ารของมูล นิ ธิ โดยไม่มีก ารใช้
ข้อ มูล บ่ ง ชี ตัว ตนของเจ้า ของข้อ มู ล
และมูลนิธิจะรักษาความลับของข้อมูล
ดังกล่าวของท่านอย่างเคร่งครัด

4. เพื อบริห ารจัดการเว็บไซต์ข องมูล นิ ธิ
เพือให้ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ใช้งานได้อย่าง

เป็ นก ารจํ า เป็ น เพื อ ก า ร
ปฏิบตั ิตามสัญญาให้บริก าร
กับ ท่ านในฐานะที ท่ านเป็ น
คู่ สั ญ ญ า กั บ มู ล นิ ธิ (ม .
24(3))
- ข้อมูลสถิติ
เพื อประโยชน์โดยชอบด้ว ย
- ข้อ มู ล จากการเข้ า ใช้ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง มู ล นิ ธิ
เว็บไซต์
( Legitimate Interest) ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิ ติโดย
ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีระบุ
ตัวตนได้เพือพัฒนาและเพิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการ (ม.24(5))
- ข้อมูลสถิติ
เพื อประโยชน์โดยชอบด้ว ย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง มู ล นิ ธิ
( Legitimate Interest) ใ น
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วัตถุประสงค์
มีป ระสิทธิ ภาพ และเพือแก้ปัญหาใน
เชิงเทคนิคทีเกิดขึนในการใช้เว็บไซต์

5. เพื อทําการตลาดแบบตรงกับท่า นใน
การเสนอข้อมูลโครงการหรือบริการอืน
ของมูล นิ ธิ ที ท่ า นอาจสนใจ (เฉพาะ
กรณีทีท่านให้ความยินยอม)

ประเภทข้อมูล

ฐานการประมว ล ผ ล ที
ชอบด้วยกฎหมาย
- ข้อ มู ล จากการเข้ า ใช้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิ ติโดย
เ ว็ บ ไ ซ ต์ - ข้ อ มู ล ด้ า น ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีระบุ
เทคนิค
ตัวตนได้เพือพัฒนาและเพิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการ (ม.24(5))
- ข้อมูลระบุตวั ตน
มู ล นิ ธิ จ ะขอความยิ น ยอม
- ข้อมูลการติดต่อ
จากท่ า นในการให้ เ รานํ า
- ข้อมูลการสมัครข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคลท่ านไปทํา
และการเข้าร่วมกิจกรรม การตลาดแบบตรง (ม.24)

นอกจากวัตถุประสงค์ทีระบุขา้ งต้นแล้ว มูลนิธิ จะไม่นาํ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืน
ยกเว้นในกรณีทีพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น






เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมายของมูลนิธิ
เพือการก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื อความจํา เป็ นในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายด้า นการคุ้ม ครองแรงงาน การให้ส วัส ดิ ก าร
รักษาพยาบาล การประกันสังคม
เพือประโยชน์ด้านสาธารณสุข หรือการคุม้ ครองทางสังคมอืนใดโดยมูลนิ ธิ จัดให้มีมาตรการที
เหมาะสมเพือคุม้ ครองสิทธิขนพื
ั นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคล
มูลนิธิจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็ นกรณีทีกฎหมายอนุญาตเพื อ
ความจําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ซึงทําให้มลู นิธิ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีต่อไปนี
1. เปิ ด เผยข้อมูล ส่ ว นบุค คลให้ห น่ วยงานราชการ หน่ วยงานผู้มีอ าํ นาจหรือ บุค คลใดๆ เมือมี
กฎหมายกําหนดหรือให้อาํ นาจ รวมถึงการปฏิบตั ิตามคําสังศาล
2. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลทีมูลนิธิ จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามสัญญา
เพือผลประโยชน์ของท่ านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมูลนิ ธิ กําหนดให้บุคคลหรือนิติ บุคคล
เหล่านีต้องรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานทีพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด ซึงบุคคลหรือนิติบคุ คลในข้อนี ได้แก่
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ผู้ประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุค คลที จําเป็ น ต่อ การปฏิบัติ งานของมูล นิ ธิ เช่น ผู ้รับจ้าง หรือ ผู้
ให้บริการระบบคอมพิ วเตอร์ การชําระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology
Outsource)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพือสังคมไทยปลอดบุหรี

มูลนิธิกาํ หนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที มูลนิธิเปิ 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 นตามมาตรฐานที
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านได้เ ฉพาะ
ตามวัตถุประสงค์ทได้
ี กาํ หนดไว้ระหว่างมูลนิธิและบุคคลหรือนิติบคุ คลภายนอกนัน เพือป้องกันการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีได้ตก
ลงกันไว้
3. มูลนิธิ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดย
ใช้บริการจากบุคคลทีสามไม่ว่าตังอยูใ่ นประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมูลนิธิ ได้เข้าทําสัญญากับบุคคล
ดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ทีผูใ้ ห้บริการระบบ Cloud Computing นันให้กบั การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
1. มูลนิ ธิเก็บ ข้อมูลส่วนบุค คลของท่านไว้ในระยะเวลาที จําเป็ น เพื อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริก าร และเป็ น ไปตามระยะเวลาที กํา หนดโดยมาตรฐานทางบัญ ชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอืนทีเกียวข้อง
2. ในการกําหนดระยะเวลาในการเก็ บรัก ษาข้อมูล มูล นิ ธิจ ะพิ จ ารณาถึง จํา นวน ลัก ษณะการใช้ง าน
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้อง
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีได้มาจากคุกกี (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมือท่านเข้าใช้เว็บไซต์ จะเก็บไว้
ไม่เกิน 12 เดือน หรือตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
2. ในกรณีทีมูลนิธิตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามคําสังศาล หรือต้องก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพือเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ มูลนิธิ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความ
ตามกฎหมาย หรือจนกว่าข้อพิพาทนันจะถึงทีสุดแล้วแต่กรณี
7. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. มูลนิธิจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่นอ้ ยกว่าระดับทีกฎหมายกําหนด และด้วย
ระบบที เหมาะสม เพือป้อ งกัน และรัก ษาความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุค คลนัน เช่ น ใช้โปรโตคอลความ
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ปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิ คอืนๆ
สําหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจัดเก็บในสถานทีที มีระบบป้องกันการเข้าถึงที จํากัด
บุคคลทีสามารถเข้าถึงได้สาํ หรับข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในรู ปแบบเอกสาร
2. มูลนิธิจาํ กัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีอาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คูค่ า้ หรือบุคคลภายนอก
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุค คลของบุคคลภายนอกจะสามารถทําได้ตามเท่ าที กําหนดไว้ห รื อตามคํา สัง ซึง
บุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าทีในการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. มูลนิธิจดั ให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพือป้องกันไม่ให้มีการเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ทีไม่ได้รบั อนุญาต
4. มูลนิธิ มีระบบตรวจสอบเพือจัดการทําลายข้อมูลส่วนบุค คลทีไม่มีความจําเป็ นในการดําเนินการของ
มูลนิธิ
5. ในกรณีทีเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหวมูลนิธิ จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภัยของ
ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสํารองพร้อมทัง
แผนสําหรับกรณีฉกุ เฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสียงของระบบอย่างสมําเสมอ
8. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ
มูลนิธิอาจดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บคุ คลภายนอกที มูลนิธิมีขอ้ ตกลง
ด้วยดําเนินการในกรณีดงั ต่อไปนี
 ในกรณีที มูลนิธิ นาํ ข้อ มูลส่วนบุ คคลของท่านไปใช้ในการประชาสัมพัน ธ์ใ นลัก ษณะของการทํา
การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน มูลนิธิจะดําเนินการได้เฉพาะกรณีทีท่านให้ความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งกับมูลนิธิ และมูลนิธิได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลท่านเพือการ
ทําการตลาดแบบตรงนันกับท่านแล้ว ทังนี ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับมูลนิธิใน
เรืองการทําการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมูลนิธิ
 ในการทําการตลาดแบบตรงกับท่าน มูลนิธิใช้ขอ้ มูลของท่านในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลื อก
โครงการทีอยู่เพือนําเสนอบริการและโครงการทีตรงกับความต้องการของท่าน
 ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของมูลนิธิ เช่น กิจกรรมในช่องทาง Social Network
ต่างๆ เพือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของมูลนิธิให้บุคคลทัวไปทราบ มูลนิธิจะไม่นาํ ข้อมูล
ของท่ านไปประมวลผลเพือทําการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้น ท่ านจะให้ค วาม
ยินยอมโดยชัดแจ้งให้มลู นิธินาํ ข้อมูลส่วนบุคคลไปทําการตลาดแบบตรงได้ โดยมูลนิธิจะแจ้งท่าน
ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลท่านเพือการทําการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้
ความยิ นยอมกับมูลนิ ธิในเรืองการทําการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่ านระบบการยกเลิก
การรับข้อมูลของมูลนิธิ
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9. การใช้คุกกี (Cookies)
Cookies คือ text files ที อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที ใช้เพื อจัด เก็บรายละเอีย ดข้อมูล log การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยียมชมเว็บไซต์ของท่าน มูลนิธิใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูล
การเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของท่านเพือช่วยให้มลู นิธิสามารถจัดให้มีการบริการทีดีขึน เร็วขึน และปลอดภัย
ขึน เมือท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยมูลนิธิใช้ Cookies ในกรณีดงั ต่อไปนี
 Cookies เพือการทํางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): มูลนิธิใช้ Cookies ประเภทนีเพือ
ช่วยให้มลู นิธิจดจําอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพือให้มลู นิธิสามารถจัดทําเนือหาให้เหมาะสม
กั บ ความสนใจส่ ว นบุ ค คลของท่ า นได้ร วดเร็ ว ขึ น และช่ ว ยให้ก ารบริ ก ารและแพลตฟอร์ ม
สะดวกสบายและเป็ น ประโยชน์ต่อท่านมากขึน ในการปิ ดใช้งาน Cookies นี ท่านสามารถตังค่า
อุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 Cookies เพื อการวิ เ คราะห์ (Analytic cookies): มูล นิ ธิ ใ ช้ Analytics Cookies ที ให้บ ริ ก ารโดย
บุคคลภายนอกเพือเก็บข้อมูลว่าผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิมีการใช้งานอย่างไร มูลนิธิทาํ ข้อมูลผู้
เข้าชมเว็บไซต์เป็ นข้อ มูลนิรนามทังหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที บุคคลภายนอกผูท้ ีจะ
สามารถใช้ข้อ มูล เหล่ านี หรือเปิ ดเผยข้อ มูล เหล่านีให้กับบุค คลอืนที ประมวลผลข้อมูลให้ต ามที
กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านทีได้ไปจากเว็บไซต์ของมูลนิธิกบั ข้อมูลที
บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิ ดการใช้งาน Cookies ลักษณะนีบนหน้าเว็บไซต์ของ
มูลนิธิ
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรอ้ งขอให้มลู นิธิดาํ เนินการเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามขอบเขตทีกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 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
ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลทีท่านได้ให้ความยินยอมกับมูลนิธิได้ ตลอดระยะเวลาที ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมูลนิธิ
2. สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิ ทธิ ในการเข้าถึง ข้อมูล ส่ วนบุคคลของ
ท่านและขอให้มลู นิธิทาํ สําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้มลู นิธิเปิ ดเผยการได้มาซึงข้อมูลส่วน
บุคคลทีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อมูลนิธิให้แก่ท่านได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ ในการขอให้มลู นิธิ แก้ไข
ข้อมูลทีไม่ถกู ต้อง หรือ เพิมเติมข้อมูลทีไม่สมบูรณ์
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4. สิทธิ ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ ในการขอให้มลู นิธิทาํ การลบข้อมูลของ
ท่านด้วยเหตุบางประการได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงับ
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ ในการโอนย้าย ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านทีท่านให้ไว้กบั มูลนิธิไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอืน หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการ
ได้
7. สิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คล (right to object): ท่ านมีสิ ทธิ ใ นการคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติ ดต่อมายังเจ้าหน้าที คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ของมูลนิธิได้ เพือดําเนิ นการยืนคําร้องขอ
ดําเนินการตามสิทธิขา้ งต้น ได้ที support@compharmfund.co.th
11. การเปลียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มูลนิธิ อาจทบทวนและเปลียนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพือพัฒนาให้เกิดการ
คุม้ ครองข้อ มูล ส่ วนบุค คลที ดีขึน โดยมูล นิธิ จะแจ้งให้ท่ านทราบทุก ครังที มีก ารเปลียนแปลงนโยบาย
ดังกล่าว
12. ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถติ ดต่อผูค้ วบคุมข้อมูล สอบถามหรือใช้สิทธิ ใดๆ ทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที <ช่อง
ทางการติดต่อทีสามารถกาํ หนดภายหลัง> และทางอีเมล support@compharmfund.co.th
มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
เลขที 40 ซ สุขุมวิท 38 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0648466569
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