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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็นผูบ้ริหารจดัการคลินิกทนัตกรรมสไมค ์ซิคเนเจอร์, 

คลินิกทนัตกรรม BIDC, คลินิกทนัตกรรม เด็นทลัแพลนเน็ต, คลินิกทนัตกรรม เชียงใหม่ เดนทลั เซ็นเตอร์ และคลินิกทนัตกรรม 

ภูเก็ต เดนทลั ซิกเนเจอร์ (“เรา”) มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องความเป็นส่วนตวัของท่าน ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ีคือแนวทางท่ีเราปฏิบติัต่อขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย (เรียกรวมกนัว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซ่ึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้กบัเราในระหว่างเย่ียมชม เวบ็ไซต ์http://www.dentalcorpthailand.com/ หรือเวบ็ไซตอ่ื์นๆภายใตก้าร

บริหารจดัการของเรา หรือรับบริการจากเรา หรือซ้ือสินคา้จากเรานโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีครอบคลุมถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถ

ระบุถึงตวัท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลท่ีสามก็ตาม 

(“ขอ้มูล” หรือ “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) สําหรับขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายน้ี

แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบญัญติัของกฎหมาย กฎ ประกาศ คาํส่ังหรือระเบียบของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกับดูแลท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม เราในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไดจ้ดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีขึ้น 

ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขสําหรับการให้บริการเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ของเรา รวมทั้งการเขา้รับบริการ

ของท่าน โดยในการใช้บริการดงักล่าวในแต่ละคร้ังให้ถือว่าท่านไดอ่้านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็น ในกรณีท่ีท่านเป็นผูยิ้นยอมให้ขอ้มูลกบัเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ือ

การขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ หรือช่องทางอ่ืนใดของเรา ตวัอย่างเช่น การนดัหมายแพทย ์การทาํธุรกรรมแบบ

ออนไลน์  การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทาํธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การ

ลงทะเบียนผูป่้วยท่ีเคาน์เตอร์ลงทะเบียนของคลินิกทนัตกรรมนอกจากน้ี เราอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นจากบุคคลท่ีสาม 

เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ดของท่าน คลินิกทนัตกรรมหรือบริษทัในเครือข่ายของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) (“คลินิกในเครือข่าย” หรือ “บริษทัในเครือข่าย”) ซ่ึงรวมถึงบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชั่น จาํกดั ดว้ย ตวัแทน

จาํหน่ายหรือผูใ้ห้บริการของเรา  หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไว ้หรือ

เป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

  

http://www.dentalcorpthailand.com/


 
 
 
 

 

บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   

DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   

สาํนักงานใหญ่ 157 ชัน้ 2 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทร.(66) 2 245 7197-98     
Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  Tel. (66) 2 245 7197-98 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281  

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลตามนโยบายความเป็นส่วนตวั

น้ี ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลท่ีสาม มีดงัน้ี 

• ข้อมูลระบุตวัตน เช่น ช่ือ ภาพถ่าย เพศ วนัเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลขท่ี

สามารถระบุตวัตนอ่ืนๆ 

• ขอ้มูลสาํหรับการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล 

• ขอ้มูลการชาํระเงิน เช่น ขอ้มูลการเรียกเก็บเงิน ขอ้มูลบตัรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบญัชีธนาคาร  

• ขอ้มูลการเขา้รับบริการ เช่น ขอ้มูลการนดัหมายแพทย ์ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติ  

• ขอ้มูลการสมคัรรับข่าวสารและเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาด  

• ขอ้มูลสถิติ เช่น จาํนวนผูป่้วย และการเขา้ชมเวบ็ไซต ์

• ขอ้มูลจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System 

• ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ขอ้มูลการรักษา รายงานท่ีเก่ียวกบัสุขภาพกาย การดูแลสุขภาพของท่าน  

• ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าและการแพย้าของท่าน 

• ขอ้มูล Feedback และผลการรักษาท่ีท่านให้ไว ้

เราจะไม่เก็บและใชข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อนของท่าน ดงัต่อไปน้ี เช้ือชาติ ความเช่ือทางศาสนา ประวติัอาชญากรรม เวน้แต่

ไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้ของท่าน เป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัและกฎหมายกาํหนด เช่น 

• เพ่ือป้องกันหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจา้ของขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลไม่สามารถให้ความ

ยินยอมไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม 

• เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของเจา้ของขอ้มูล 

• เป็นการจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกับ การวินิจฉัยโรคทางการแพทย ์ การ

ให้บริการดา้นสุขภาพหรือดา้นสังคม การรักษาทางการแพทย ์ การจดัการดา้นสุขภาพ  เพ่ือการควบคุมมาตราฐานหรือ

คุณภาพของยา  เวชภณัฑ์  หรือเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งไดจ้ดัให้มีมาตราการท่ีเหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลโดยเฉพาะการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลตามหนา้ท่ีหรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
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วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจประมวลผลขอ้มูลของท่านโดยอาศยัความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างกนั หรือการใดๆ 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา สาํหรับวตัถุประสงคด์งัน้ี  

1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ได้แก่ 

• จดัหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา และการเขา้ถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ 

• นดัหมายแพทย ์ส่งข่าวสาร แนะนาํบริการของคลินิกทนัตกรรม 

• การประสานงานและส่งต่อขอ้มูลให้กบัคลินิกทนัตกรรมในเครือข่าย และสถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงจะช่วยให้การส่งต่อ

ผูป่้วย มีความรวดเร็วขึ้น  

• การยืนยนัตวัตนของผูป่้วย 

ส่งขอ้ความแจง้เตือนการนดัหมายแพทย ์หรือการเสนอความช่วยเหลือจากเรา 

• วตัถุประสงค์ทางบญัชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง การขอคืนเงิน 

• รักษาความปลอดภยั  

• ปฏิบติัตามกฎของคลินิกทนัตกรรม 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบติัตาม

หมายเรียกพยาน หรือคาํส่ังศาล หรือการร้องขออ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  

• วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีสนบัสนุนการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ หรือท่ีไดรั้บความยินยอมจากท่านเป็นคร้ังคราว 

 

2. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของเรา ซ่ึงเราจะประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีท่ีท่านได้ให้ความ

ยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ได้แก่ 

• อาํนวยความสะดวกและนาํเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

• จุดประสงคด์า้นการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกคา้สัมพนัธ์ เช่น การส่งขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่ ผลิตภณัฑ์

และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และการใชรู้ปถ่ายเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

• สํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ วิจยัตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการ 

หรือสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ 

• เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสาร ตอบคาํถาม หรือตอบสนองขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการของเรา เช่น ปัญหา

การใชบ้ริการ  
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บุคคลท่ีข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย 

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลท่ีสาม ซ่ึงอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซ่ึงเป็น

ประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีกฎหมายกาํหนด และเราจะดาํเนินตามมาตรการท่ีจาํเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมาย เพ่ือ

วตัถุประสงคท่ี์ตามระบุไวข้า้งตน้ ให้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

• คลินิกในเครือข่าย บริษทัในเครือข่าย ธุรกิจคู่คา้ และธุรกิจพนัธมิตร 

• ตวัแทน ผูใ้ห้บริการ หรือคู่คา้ท่ีให้บริการแก่เรา หรือดาํเนินการใดๆ ในฐานะตวัแทนของเรา เช่น ผูใ้ห้บริการดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ห้บริการแล๊ปทนัตกรรม  

• ธนาคาร และผูใ้ห้บริการชาํระเงิน เช่น บริษทับตัรเครดิต หรือเดบิต 

• เจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานรักษาความมัน่คงและความปลอดภยั 

• หน่วยงานตรวจคนเขา้เมือง และหน่วยงานศุลกากร 

• หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกาํกบัดูแล และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาต หรือกาํหนดไว ้

การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลท่ีสาม 

เวบ็ไซตข์องเรา อาจมีลิงกเ์ช่ือมไปยงัเวบ็ไซตบ์ุคคลท่ีสาม หากท่านไปตามลิงกเ์หล่าน้ี นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีไม่ครอบคลุม

ไปถึงเวบ็ไซต์ของบุคคลท่ีสาม ดงันั้น การท่ีบุคคลท่ีสามประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

เรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งและความรับผิดใดๆ จากการกระทาํของบุคคลท่ีสามดงักล่าว 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไวน้านเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือวตัถุประสงคต์่างๆ ท่ีอธิบายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 

หรือภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย หรือเพ่ือการดาํเนินการทางกฎหมาย เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ หากท่านไม่แสดงความ

ยินยอมให้เราทาํการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดาํเนินการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการ

ทาํลายขอ้มูลของเราและจะดาํเนินการให้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิง

บริหารจดัการ (Organizational Measure) เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และเพ่ือ

ป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

มาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูรั้บขอ้มูลไปจากบริษทัใช้หรือ

เปิดเผยข้อมูลนอกวตัถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอาํนาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษทัได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และ

หลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นระยะๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม  
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คุกกีแ้ละวิธีการใช้คุกกี ้

เม่ือท่านเย่ียมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากท่านผ่านการใชคุ้กก้ี คุกกี้ คือ ขอ้มูล

ขนาดเล็กหรือขอ้ความท่ีออกให้กบัคอมพิวเตอร์ของท่านเม่ือท่านเย่ียมชมเวบ็ไซต ์และใชเ้พ่ือจดัเก็บหรือติดตามขอ้มูลเก่ียวกบั

การใชเ้วบ็ไซตข์องท่านและนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจดัการเวบ็ไซต ์ติดตามการเคล่ือนไหว

การใชเ้วบ็ไซต์ของผูใ้ชบ้ริการ หรือเพ่ือจดจาํการตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ี คุกก้ีบางประเภทนั้นจาํเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้น

หน้าเวบ็ไซต์อาจจะไม่สามารถใชก้ารไดอ้ย่างเหมาะสม และคุกก้ีประเภทอ่ืนๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุงประสบการณ์การเบ

ราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเน้ือหาตามความตอ้งการของท่าน และทาํให้ปฏิสัมพนัธ์ของท่านกบัเวบ็ไซต์สะดวกมากขึ้น เน่ืองจาก

คุกก้ีจะจดจาํช่ือผูใ้ช ้(ในวิธีการท่ีปลอดภยั) รวมทั้งจดจาํการตั้งค่าทางภาษาของท่านอินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่าน

เป็นคนตดัสินใจว่าจะยอมรับคกุก้ีหรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบลอ็คการติดตามโดยคุกก้ี อาจกระทบประสบการณ์ผูใ้ช้

ของท่าน และหากปราศจากคุกก้ี ความสามารถของท่านในการใชง้านลกัษณะหรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือบางส่วนของเวบ็ไซตอ์าจถูก

จาํกดั 

 นอกจากน้ี บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกก้ีผ่านเวบ็ไซต์ของเราเพ่ือมอบโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจของท่านตาม

กิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่าน้ีอาจเก็บรวบรวมประวติัการเบราวซ์ของท่านหรือขอ้มูลอ่ืนเพ่ือให้ทราบว่า

ท่านเขา้ถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจท่ีท่านเย่ียมชมหลงัจากท่ีออกจากเว็บไซต์ของเราขอ้มูลท่ีรวมรวมผ่านตวักลางอตัโนมติั

เหล่าน้ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวก่้อนหนา้น้ีบนเวบ็ไซตข์องเรา 

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านอาจติดต่อเรา/เจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือย่ืนคาํร้องขอดาํเนินการใช้สิทธิของท่าน

ดงัต่อไปน้ี 

• ท่านมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของท่านท่ีเราเก็บรักษาไว ้รวมถึงขอรับสําเนาขอ้มูลและขอให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านท่ีท่านให้ไวก้บัเราไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอ่ืนหรือตวัท่านเอง 

• ท่านมีสิทธิคดัคา้น หรือระงบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านได ้

• ท่านมีสิทธิขอให้เราแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ได ้และอาจขอให้เราลบ หรือทาํลาย หรือ

เปิดเผยแหล่งท่ีมาของขอ้มูลของท่านในกรณีท่ีไม่ไดใ้ห้ความยินยอมได ้

• ในกรณีท่ีท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน ไม่เป็นไปตามท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไว้

หรือไม่เป็นการประมวลผลตามท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ได ้
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• ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบัเราได้

ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บัเรา เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมาย

หรือโดยสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน   

• อย่างไรก็ตาม การท่ีท่านไดเ้พิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้เรามีขอ้มูลไม่

เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดแ้จง้ และท่านอาจขาดความสะดวกในการไดรั้บบริการจาก

เรา 

ช่องทางการติดต่อเรา 

หากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี กรุณาดาํเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐาน

เพ่ือแสดงตัวตน และหากท่านมีคาํถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี ท่านสามารถติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามท่ีอยูน้ี่ 

บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 157 ชั้นท่ี 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

เบอร์โทรศพัท ์0-2692-4333, 0-2245-7197 

อีเมล ์ dpo@dentalcorpthailand.com 

ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีตอ้งแจง้ให้เราทราบ ไดแ้ก่  

• ช่ือ สกุล เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง 

• เร่ืองท่ีตอ้งการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  

• เบอร์โทรและท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้รวมทั้งท่ีอยูส่าํหรับการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-mail)ของท่าน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

เราอาจทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของการ

ให้บริการและการดาํเนินงานของเรา ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนโยบายเวอร์ชัน่

ล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราท่ี http://www.dentalcorpthailand.com/ เพ่ือให้ท่านทราบแนวทางท่ีเราใช้ในการปกป้อง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2564 


