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นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท เดนทัล คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เดนทัล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูป้ ระกอบกิจการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการคลินิกทันตกรรมสไมค์ ซิคเนเจอร์,
คลินิกทันตกรรม BIDC, คลินิกทันตกรรม เด็นทัลแพลนเน็ต, คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ เดนทัล เซ็นเตอร์ และคลินิกทันตกรรม
ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ (“เรา”) มุ่งมัน่ ที่จะปกป้องความเป็ นส่ วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราปฏิบตั ิต่อข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็ น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย (เรี ยกรวมกันว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่ ง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กบั เราในระหว่างเยี่ยมชม เว็บไซต์ http://www.dentalcorpthailand.com/ หรื อเว็บไซต์อื่นๆภายใต้การ
บริ หารจัดการของเรา หรื อรับบริ การจากเรา หรื อซื้อสิ นค้าจากเรานโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรื อเป็ นการส่ งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม
(“ข้อมูล” หรื อ “ข้อมูลส่ วนบุคคล”) สําหรับข้อมูลส่ วนบุคคลด้านสุ ขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
แล้ว เราจะยึดถื อปฏิ บัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คําสั่งหรื อระเบี ยบของหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจกํากับดู แลที่
เกี่ยวข้อง หรื อที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ได้จดั ทํานโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ข้ ึน
ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการให้บริ การเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริ การ
ของท่าน โดยในการใช้บริ การดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเท่าที่จาํ เป็ น ในกรณี ที่ท่านเป็ นผูย้ ินยอมให้ขอ้ มูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการให้ขอ้ มูลเพื่อ
การขอรับบริ การจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรื อช่องทางอื่นใดของเรา ตัวอย่างเช่น การนัดหมายแพทย์ การทําธุรกรรมแบบ
ออนไลน์ การสมัค รรั บ จดหมายข่า ว การขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ พิ เ ศษ รวมไปถึ ง การทํา ธุ ร กรรมแบบออฟไลน์ เช่ น การ
ลงทะเบียนผูป้ ่ วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของคลินิกทันตกรรมนอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม
เช่น บุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดของท่าน คลินิกทันตกรรมหรื อบริ ษทั ในเครื อข่ายของบริ ษทั เดนทัล คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) (“คลินิกในเครื อข่าย” หรื อ “บริ ษทั ในเครื อข่าย”) ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั เดนทัล คอร์ ปอเรชั่น จํากัด ด้วย ตัวแทน
จําหน่ายหรื อผูใ้ ห้บริ การของเรา หรื อหน่วยงานภาครัฐในกรณี ที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรื อ
เป็ นการเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกําหนด
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็ นส่วนตัว
นี้ ซึ่งเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรื อจากบุคคลที่สาม มีดงั นี้
• ข้อมูลระบุตวั ตน เช่ น ชื่ อ ภาพถ่าย เพศ วันเดื อนปี เกิ ด หนังสื อเดิ นทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรื อหมายเลขที่
สามารถระบุตวั ตนอื่นๆ
• ข้อมูลสําหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
• ข้อมูลการชําระเงิน เช่น ข้อมูลการเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
• ข้อมูลการเข้ารับบริ การ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ
• ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่ วมกิจกรรมทางการตลาด
• ข้อมูลสถิติ เช่น จํานวนผูป้ ่ วย และการเข้าชมเว็บไซต์
• ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
• ข้อมูลด้านสุ ขภาพ ข้อมูลการรักษา รายงานที่เกี่ยวกับสุ ขภาพกาย การดูแลสุ ขภาพของท่าน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
• ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
เราจะไม่เก็บและใช้ขอ้ มูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่
ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับและกฎหมายกําหนด เช่น
• เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของเจ้าของข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
• เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูล
• เป็ นการจําเป็ นในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ ยวกับ การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การ
ให้บริ การด้านสุ ขภาพหรื อด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุ ขภาพ เพื่อการควบคุมมาตราฐานหรื อ
คุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรื อเครื่ องมือแพทย์ซ่ ึ งได้จดั ให้มีมาตราการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรื อตามจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
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วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างกัน หรื อการใดๆ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา สําหรับวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้ บริการทางการแพทย์ได้ แก่
• จัดหาบริ การ หรื อส่งมอบบริ การของเรา และการเข้าถึงบริ การของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรื อออฟไลน์
• นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนําบริ การของคลินิกทันตกรรม
• การประสานงานและส่ งต่อข้อมูลให้กบั คลินิกทันตกรรมในเครื อข่าย และสถานพยาบาลอื่นซึ่ งจะช่วยให้การส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย มีความรวดเร็ วขึ้น
• การยืนยันตัวตนของผูป้ ่ วย
ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรื อการเสนอความช่วยเหลือจากเรา
• วัตถุประสงค์ทางบัญชี หรื อทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรี ยกเก็บเงินและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
• รักษาความปลอดภัย
• ปฏิบตั ิตามกฎของคลินิกทันตกรรม
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อการร้องขอใดๆ จากหน่ วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบตั ิตาม
หมายเรี ยกพยาน หรื อคําสั่งศาล หรื อการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
• วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น หรื อที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็ นครั้งคราว
2. วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการตลาดของเรา ซึ่ งเราจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ เหล่ านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ ให้ ความ
ยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ได้ แก่
• อํานวยความสะดวกและนําเสนอรายการสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ
• จุดประสงค์ดา้ นการตลาด การส่ งเสริ มการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่ งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ผลิตภัณฑ์
และบริ การ รายการส่งเสริ มการขาย และการใช้รูปถ่ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
• สํารวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจยั ตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การ
หรื อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ
• เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร ตอบคําถาม หรื อตอบสนองข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การของเรา เช่น ปัญหา
การใช้บริ การ
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บุคคลที่ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผย
เราอาจเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่ สาม ซึ่ งอาจตั้งอยู่ภายในหรื อนอกประเทศไทย ซึ่ งเป็ น
ประเทศที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่กฎหมายกําหนด และเราจะดําเนิ นตามมาตรการที่จาํ เป็ นและเหมาะสม หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ขา้ งต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
• คลินิกในเครื อข่าย บริ ษทั ในเครื อข่าย ธุรกิจคู่คา้ และธุรกิจพันธมิตร
• ตัวแทน ผูใ้ ห้บริ การ หรื อคู่คา้ ที่ให้บริ การแก่เรา หรื อดําเนิ นการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผูใ้ ห้บริ การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ห้บริ การแล๊ปทันตกรรม
• ธนาคาร และผูใ้ ห้บริ การชําระเงิน เช่น บริ ษทั บัตรเครดิต หรื อเดบิต
• เจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัย
• หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
• หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรื อกําหนดไว้
การเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ บุคคลที่สาม
เว็บไซต์ของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุม
ไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
เรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทําของบุคคลที่สามดังกล่าว
การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล และความปลอดภัย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิ บายไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
หรื อภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย หรื อเพื่อการดําเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความ
ยินยอมให้เราทําการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดําเนินการทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการ
ทําลายข้อมูลของเราและจะดําเนินการให้เสร็ จโดยไม่ชกั ช้า
บริ ษทั จะเก็บรั กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เป็ นอย่างดีตามมาตรการเชิ งเทคนิ ค (Technical Measure) และมาตรการเชิ ง
บริ หารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อ
ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้ องกันไม่ให้ผูร้ ั บข้อมูลไปจากบริ ษทั ใช้หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรื อโดยไม่มีอาํ นาจหรื อโดยไม่ชอบ และบริ ษทั ได้มีการปรั บปรุ งนโยบาย ระเบี ยบ และ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นระยะๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
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คุกกีแ้ ละวิธีการใช้ คุกกี้
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ คุกกี้ คือ ข้อมูล
ขนาดเล็กหรื อข้อความที่ออกให้กบั คอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรื อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้เว็บไซต์ของท่านและนํามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริ หารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหว
การใช้เว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อเพื่อจดจําการตั้งค่าของผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นจําเป็ นเป็ นอย่างมาก มิฉะนั้น
หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุ งประสบการณ์การเบ
ราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทําให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจาก
คุกกี้จะจดจําชื่อผูใ้ ช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจําการตั้งค่าทางภาษาของท่านอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่จะให้ท่าน
เป็ นคนตัดสิ นใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรื อไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรื อบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผใู ้ ช้
ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรื อพื้นที่ท้งั หมดหรื อบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูก
จํากัด
นอกจากนี้ บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตาม
กิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรื อข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่า
ท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวมรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติ
เหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา
สิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ท่านอาจติ ดต่อเรา/เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ ที่เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อยื่นคําร้ องขอดําเนิ น การใช้สิทธิ ข องท่ า น
ดังต่อไปนี้
• ท่านมีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสําเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านที่ท่านให้ไว้กบั เราไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่นหรื อตัวท่านเอง
• ท่านมีสิทธิคดั ค้าน หรื อระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านได้
• ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้เราลบ หรื อทําลาย หรื อ
เปิ ดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณี ที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้
• ในกรณี ที่ท่านพบว่าเรา หรื อบุคลากรของเราใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็ นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
หรื อไม่เป็ นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้
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• ท่านมีสิทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้
ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยูก่ บั เรา เว้นแต่มีขอ้ จํากัดสิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมาย
หรื อโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
• อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใดอาจส่ งผลให้เรามีขอ้ มูลไม่
เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริ การจาก
เรา
ช่ องทางการติดต่ อเรา
หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ กรุ ณาดําเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมแนบสําเนาหลักฐาน
เพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมี คาํ ถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ท่านสามารถติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่อยูน่ ้ ี
บริ ษทั เดนทัล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ที่อยูเ่ ลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2692-4333, 0-2245-7197
อีเมล์ dpo@dentalcorpthailand.com
ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ตอ้ งแจ้งให้เราทราบ ได้แก่
• ชื่อ สกุล เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน / เลขหนังสื อเดินทาง
• เรื่ องที่ตอ้ งการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
• เบอร์โทรและที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยูส่ าํ หรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail)ของท่าน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
เราอาจทบทวนและเปลี่ ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นครั้ งคราวเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของการ
ให้บริ การและการดําเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชน่ั
ล่าสุ ดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ http://www.dentalcorpthailand.com/ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้ อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564

