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นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูป้ระกอบกิจกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจดักำรคลินิกทันตกรรมสไมค์ ซิคเนเจอร์

(“เรำ”) มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ีคือแนวทำงท่ีเรำปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ไม่ว่ำ

จะเป็น กำรเก็บรวบรวม กำรใช ้กำรเปิดเผย (เรียกรวมกนัว่ำ “กำรประมวลผล”) และกำรปกป้องซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีทำ่นใหก้บั

เรำในระหว่ำงเยี่ยมชม เวบ็ไซต ์https://www.smilesignature.com หรือเวบ็ไซตอ์ื่นๆภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของเรำ หรือ

รับบริกำรจำกเรำ หรือซ้ือสินคำ้จำกเรำนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีครอบคลุมถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุถึงตวัท่ำนไดไ้ม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดรั้บจำกท่ำนโดยตรงหรือเป็นกำรส่งต่อมำจำกบุคคลท่ีสำมก็ตำม (“ขอ้มูล” หรือ “ขอ้มูล

ส่วนบุคคล”) ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลดำ้นสุขภำพของท่ำนนั้น นอกเหนือจำกกำรปฏิบติัตำมนโยบำยน้ีแลว้ เรำจะยึดถือปฏิบติั

ตำมบทบญัญติัของกฎหมำย กฎ ประกำศ ค ำส่ังหรือระเบียบของหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะมีกำรแกไ้ข

เพ่ิมเติม เรำในฐำนะผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ได้จัดท ำนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวน้ีขึ้น ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขส ำหรับกำรให้บริกำรเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชัน่ของเรำ รวมทั้งกำรเขำ้รับบริกำรของท่ำน โดยในกำรใช้

บริกำรดงักล่ำวในแต่ละคร้ังให้ถือว่ำท่ำนไดอ่้ำนและตกลงยอมรับนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำท่ีจ ำเป็น ในกรณีท่ีท่ำนเป็นผูย้ินยอมให้ขอ้มูลกบัเรำโดยตรง ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ขอ้มูลเพื่อ

กำรขอรับบริกำรจำกเรำผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ หรือช่องทำงอื่นใดของเรำ ตวัอย่ำงเช่น กำรนดัหมำยแพทย ์กำรท ำธุรกรรมแบบ

ออนไลน์  กำรสมัครรับจดหมำยข่ำว กำรขอรับควำมช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงกำรท ำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น กำร

ลงทะเบียนผูป่้วยท่ีเคำน์เตอร์ลงทะเบียนของคลินิกทนัตกรรมนอกจำกน้ี เรำอำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของทำ่นจำกบุคคลท่ีสำม 

เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ดของท่ำน คลินิกทนัตกรรมหรือบริษทัในเครือข่ำยของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ 

จ ำกดั (มหำชน) (“คลินิกในเครือข่ำย” หรือ “บริษทัในเครือข่ำย”) ซ่ึงรวมถึงบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั ดว้ย ตวัแทน

จ ำหน่ำยหรือผูใ้ห้บริกำรของเรำ  หรือหน่วยงำนภำครัฐในกรณีท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำ วไว ้หรือ

เป็นกำรเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

  

https://www.smilesignature.com/
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ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเรำเก็บรวบรวม 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรำเก็บรวบรวมจะขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั

น้ี ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรำเก็บรวบรวมโดยตรงจำกท่ำน หรือจำกบุคคลท่ีสำม มีดงัน้ี 

• ข้อมูลระบุตวัตน เช่น ช่ือ ภำพถ่ำย เพศ วนัเดือนปีเกิด หนังสือเดินทำง หมำยเลขบตัรประชำชน หรือหมำยเลขท่ี

สำมำรถระบุตวัตนอื่นๆ 

• ขอ้มูลส ำหรับกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์และอีเมล 

• ขอ้มูลกำรช ำระเงิน เช่น ขอ้มูลกำรเรียกเก็บเงิน ขอ้มูลบตัรเครดิตหรือเดบิต และรำยละเอียดบญัชีธนำคำร  

• ขอ้มูลกำรเขำ้รับบริกำร เช่น ขอ้มูลกำรนดัหมำยแพทย ์ขอ้มูลส่วนบุคคลของญำติ  

• ขอ้มูลกำรสมคัรรับข่ำวสำรและเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำด  

• ขอ้มูลสถิติ เช่น จ ำนวนผูป่้วย และกำรเขำ้ชมเวบ็ไซต์ 

• ขอ้มูลจำกกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตข์องเรำ เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System 

• ขอ้มูลดำ้นสุขภำพ ขอ้มูลกำรรักษำ รำยงำนท่ีเก่ียวกบัสุขภำพกำย กำรดูแลสุขภำพของท่ำน  

• ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชย้ำและกำรแพย้ำของท่ำน 

• ขอ้มลู Feedback และผลกำรรักษำท่ีท่ำนให้ไว ้

เรำจะไม่เก็บและใชข้อ้มูลท่ีมีควำมละเอียดอ่อนของท่ำน ดงัต่อไปน้ี เช้ือชำติ ควำมเช่ือทำงศำสนำ ประวติัอำชญำกรรม เวน้แต่

ไดรั้บควำมยินยอมโดยชดัแจง้ของท่ำน เป็นไปตำมท่ีขอ้บงัคบัและกฎหมำยก ำหนด เช่น 

• เพื่อป้องกันหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจำ้ของขอ้มูลท่ีเจำ้ของขอ้มูลไม่สำมำรถให้ควำม
ยินยอมไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม 

• เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยินยอมโดยชดัแจง้ของเจำ้ของขอ้มูล 

• เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกับ กำรวินิจฉัยโรคทำงกำรแพทย ์ กำร

ให้บริกำรดำ้นสุขภำพหรือดำ้นสังคม กำรรักษำทำงกำรแพทย ์ กำรจดักำรดำ้นสุขภำพ  เพื่อกำรควบคุมมำตรำฐำนหรือ

คุณภำพของยำ  เวชภณัฑ์  หรือเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งไดจ้ดัให้มีมำตรำกำรท่ีเหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมหนำ้ท่ีหรือตำมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ 
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วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำอำจประมวลผลขอ้มูลของท่ำนโดยอำศยัควำมยินยอมของท่ำน หรือกำรปฏิบติัตำมสัญญำระหว่ำงกนั หรือกำรใดๆ 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของเรำ ส ำหรับวตัถุประสงคด์งัน้ี  

1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ได้แก่ 

• จดัหำบริกำร หรือส่งมอบบริกำรของเรำ และกำรเขำ้ถึงบริกำรของท่ำน ไม่ว่ำทำงออนไลน์หรือออฟไลน์ 

• นดัหมำยแพทย ์ส่งข่ำวสำร แนะน ำบริกำรของคลินิกทนัตกรรม 

• กำรประสำนงำนและส่งต่อขอ้มูลให้กบัคลินิกทนัตกรรมในเครือข่ำย และสถำนพยำบำลอื่นซ่ึงจะช่วยให้กำรส่งต่อ

ผูป่้วย มีควำมรวดเร็วขึ้น  

• กำรยืนยนัตวัตนของผูป่้วย 
ส่งขอ้ควำมแจง้เตือนกำรนดัหมำยแพทย ์หรือกำรเสนอควำมช่วยเหลือจำกเรำ 

• วตัถุประสงค์ทำงบญัชีหรือทำงกำรเงิน เช่น กำรตรวจสอบกำรช ำระเงินผ่ำนบตัรเครดิต กำรเรียกเก็บเงินและกำร
ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง กำรขอคืนเงิน 

• รักษำควำมปลอดภยั  

• ปฏิบติัตำมกฎของคลินิกทนัตกรรม 

• ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือกำรร้องขอใดๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรปฏิบติัตำม

หมำยเรียกพยำน หรือค ำส่ังศำล หรือกำรร้องขออ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย  

• วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ท่ีสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ หรือท่ีไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนเป็นคร้ังครำว 

 

2. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดของเรำ ซ่ึงเรำจะประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์เหล่ำนี้เฉพำะกรณีท่ีท่ำนได้ให้ควำม

ยินยอมในกำรประมวลผลแก่เรำ ได้แก่ 

• อ ำนวยควำมสะดวกและน ำเสนอรำยกำรสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ  

• จุดประสงคด์ำ้นกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย และกำรลูกคำ้สัมพนัธ์ เช่น กำรส่งขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่ ผลิตภณัฑ์

และบริกำร รำยกำรส่งเสริมกำรขำย และกำรใชรู้ปถ่ำยเพื่อกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ ์

• ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ วิจยัตลำด และวิเครำะห์ทำงสถิติ เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริกำร 
หรือสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหม่ ๆ 

• เพื่อเป็นช่องทำงในกำรส่ือสำร ตอบค ำถำม หรือตอบสนองขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชบ้ริกำรของเรำ เช่น ปัญหำ

กำรใชบ้ริกำร  
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บุคคลท่ีข้อมูลส่วนบุคคลอำจถูกเปิดเผย 

เรำอำจเปิดเผยหรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลท่ีสำม ซ่ึงอำจตั้งอยู่ภำยในหรือนอกประเทศไทย ซ่ึงเป็น

ประเทศท่ีมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรให้ควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนด และเรำจะด ำเนินตำมมำตรกำรท่ีจ ำเป็นและเหมำะสม หรือเป็นไปตำมขอ้บงัคบัและกฎหมำย เพื่อ

วตัถุประสงคท่ี์ตำมระบุไวข้ำ้งตน้ ให้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

• คลินิกในเครือข่ำย บริษทัในเครือข่ำย ธุรกิจคู่คำ้ และธุรกิจพนัธมิตร 

• ตวัแทน ผูใ้ห้บริกำร หรือคู่คำ้ท่ีให้บริกำรแก่เรำ หรือด ำเนินกำรใดๆ ในฐำนะตวัแทนของเรำ เช่น ผูใ้ห้บริกำรดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูใ้ห้บริกำรแล๊ปทนัตกรรม  

• ธนำคำร และผูใ้ห้บริกำรช ำระเงิน เช่น บริษทับตัรเครดิต หรือเดบิต 

• เจำ้หนำ้ท่ี หรือหน่วยงำนรักษำควำมมัน่คงและควำมปลอดภยั 

• หน่วยงำนตรวจคนเขำ้เมือง และหน่วยงำนศุลกำกร 

• หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนก ำกบัดูแล และหน่วยงำนอื่นๆ ตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต หรือก ำหนดไว ้

กำรเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลท่ีสำม 

เวบ็ไซตข์องเรำ อำจมีลิงกเ์ช่ือมไปยงัเวบ็ไซตบ์ุคคลท่ีสำม หำกท่ำนไปตำมลิงกเ์หล่ำน้ี นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีไม่ครอบคลุม

ไปถึงเวบ็ไซต์ของบุคคลท่ีสำม ดงันั้น กำรท่ีบุคคลท่ีสำมประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจึงอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ

เรำ และโปรดทรำบว่ำเรำไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งและควำมรับผิดใดๆ จำกกำรกระท ำของบุคคลท่ีสำมดงักล่ำว 

กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล และควำมปลอดภัย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บรักษำไวน้ำนเท่ำท่ีจ ำเป็น เพ่ือวตัถุประสงคต์่ำงๆ ท่ีอธิบำยไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี 

หรือภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย หรือเพื่อกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย เม่ือพน้ระยะเวลำดงักล่ำวแลว้ หำกท่ำนไม่แสดงควำม

ยินยอมให้เรำท ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไป เรำจะด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตำมขั้นตอนกำร

ท ำลำยขอ้มูลของเรำและจะด ำเนินกำรให้เสร็จโดยไม่ชกัชำ้ 

บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นอย่ำงดีตำมมำตรกำรเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมำตรกำรเชิง

บริหำรจดักำร (Organizational Measure) เพ่ือรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม และเพ่ือ

ป้องกนักำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

มำตรฐำนควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรกำรเพื่อป้องกันไม่ให้ผูรั้บขอ้มูลไปจำกบริษทัใช้หรือ

เปิดเผยข้อมูลนอกวตัถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอ ำนำจหรือโดยไม่ชอบ และบริษทัได้มีกำรปรับปรุงนโยบำย ระเบียบ และ

หลกัเกณฑด์งักล่ำวเป็นระยะๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
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คุกกีแ้ละวิธีกำรใช้คุกกี ้

เม่ือท่ำนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำ เรำจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบำงประกำรโดยอตัโนมติัจำกท่ำนผ่ำนกำรใช้คุกก้ี คุกกี้ คือ ขอ้มูล

ขนำดเล็กหรือขอ้ควำมท่ีออกให้กบัคอมพิวเตอร์ของท่ำนเม่ือท่ำนเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์และใชเ้พื่อจดัเก็บหรือติดตำมขอ้มูลเก่ียวกบั

กำรใชเ้วบ็ไซตข์องท่ำนและน ำมำใชใ้นกำรวิเครำะห์กระแสควำมนิยม (trend) กำรบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์ติดตำมกำรเคล่ือนไหว

กำรใชเ้วบ็ไซต์ของผูใ้ชบ้ริกำร หรือเพ่ือจดจ ำกำรตั้งค่ำของผูใ้ชบ้ริกำร ทั้งน้ี คุกก้ีบำงประเภทนั้นจ ำเป็นเป็นอย่ำงมำก มิฉะนั้น

หน้ำเวบ็ไซต์อำจจะไม่สำมำรถใชก้ำรไดอ้ย่ำงเหมำะสม และคุกก้ีประเภทอ่ืนๆ นั้นอนุญำตให้เรำปรับปรุงประสบกำรณ์กำรเบ

รำวซ์ของท่ำน ปรับแต่งเน้ือหำตำมควำมตอ้งกำรของท่ำน และท ำให้ปฏิสัมพนัธ์ของท่ำนกบัเวบ็ไซต์สะดวกมำกขึ้น เน่ืองจำก

คุกก้ีจะจดจ ำช่ือผูใ้ช ้(ในวิธีกำรท่ีปลอดภยั) รวมทั้งจดจ ำกำรตั้งค่ำทำงภำษำของท่ำนอินเตอร์เน็ตเบรำวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่ำน

เป็นคนตดัสินใจว่ำจะยอมรับคกุก้ีหรือไม่ หำกท่ำนปฏิเสธ ลบออก หรือบลอ็คกำรติดตำมโดยคุกก้ี อำจกระทบประสบกำรณ์ผูใ้ช้

ของท่ำน และหำกปรำศจำกคุกก้ี ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใชง้ำนลกัษณะหรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือบำงส่วนของเวบ็ไซตอ์ำจถูก

จ ำกดั 

 นอกจำกน้ี บุคคลภำยนอกบำงท่ำนอำจออกคุกก้ีผ่ำนเวบ็ไซต์ของเรำเพ่ือมอบโฆษณำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสนใจของท่ำนตำม

กิจกรรมกำรเบรำวซ์ของท่ำน บุคคลภำยนอกเหล่ำน้ีอำจเก็บรวบรวมประวติักำรเบรำวซ์ของท่ำนหรือขอ้มูลอ่ืนเพ่ือให้ทรำบว่ำ

ท่ำนเขำ้ถึงเว็บไซต์อย่ำงไร และเพจท่ีท่ำนเยี่ยมชมหลงัจำกท่ีออกจำกเว็บไซต์ของเรำขอ้มูลท่ีรวมรวมผ่ำนตวักลำงอตัโนมติั

เหล่ำน้ีอำจมีควำมเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้ห้ไวก่้อนหนำ้น้ีบนเวบ็ไซตข์องเรำ 

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ท่ำนอำจติดต่อเรำ/เจ้ำหน้ำท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องเพื่อยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำรใช้สิทธิของท่ำน

ดงัต่อไปน้ี 

• ท่ำนมีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลของท่ำนท่ีเรำเก็บรักษำไว ้รวมถึงขอรับส ำเนำขอ้มูลและขอให้โอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนท่ีท่ำนให้ไวก้บัเรำไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรำยอื่นหรือตวัท่ำนเอง 

• ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้น หรือระงบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนได ้

• ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ได ้และอำจขอให้เรำลบ หรือท ำลำย หรือ
เปิดเผยแหล่งท่ีมำของขอ้มูลของท่ำนในกรณีท่ีไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอมได ้

• ในกรณีท่ีท่ำนพบว่ำเรำ หรือบุคลำกรของเรำใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน ไม่เป็นไปตำมท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมไว้

หรือไม่เป็นกำรประมวลผลตำมท่ีมีสิทธิตำมกฎหมำย ท่ำนมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ได ้



 
 
 
 

 

 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)   
ส ำนกังำนใหญ่ 157 ชั้น 2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400   
โทร.(66) 2 245 7197-98     
 

• ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมกบัเรำได้

ตลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยูก่บัเรำ เวน้แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำย

หรือโดยสัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่ท่ำน   

• อย่ำงไรก็ตำม กำรท่ีท่ำนไดเ้พิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดอำจส่งผลให้เรำมีขอ้มูลไม่

เพียงพอต่อกำรประมวลผลให้บรรลุวตัถุประสงคต์ำมท่ีไดแ้จง้ และท่ำนอำจขำดควำมสะดวกในกำรไดรั้บบริกำรจำก

เรำ 

ช่องทำงกำรติดต่อเรำ 

หำกท่ำนตอ้งกำรใชสิ้ทธิใดๆ ตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี กรุณำด ำเนินกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมแนบส ำเนำหลกัฐำน

เพ่ือแสดงตัวตน และหำกท่ำนมีค ำถำม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเก่ียวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวน้ี ท่ำนสำมำรถติดต่อ

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ำมท่ีอยูน้ี่ 

บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี 157 ชั้นท่ี 2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

เบอร์โทรศพัท:์   +66 91-773-3157 (ส ำหรับลูกคำ้)  
อีเมล:์  dpo@dentalhospitalthailand.com (ส ำหรับลูกคำ้) 
 

ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีตอ้งแจง้ให้เรำทรำบ ไดแ้ก่  

• ช่ือ สกุล เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชน / เลขหนงัสือเดินทำง 

• เร่ืองท่ีตอ้งกำรติดต่อสอบถำม รำยละเอียดของขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดขึ้น  

• เบอร์โทรและท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้รวมทั้งท่ีอยูส่ ำหรับกำรส่งจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ ( E-mail) ของท่ำน 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 

เรำอำจทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวน้ีเป็นคร้ังครำวเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของกำร

ให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของเรำ ขอ้เสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกท่ำน รวมถึงขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนโยบำยเวอร์ชัน่

ล่ำสุดจะประกำศบนเวบ็ไซต์ของเรำท่ี https://www.smilesignature.com เพื่อให้ท่ำนทรำบแนวทำงท่ีเรำใชใ้นกำรปกป้องขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำน 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 


