ประกาศความเป็นสว่ นต ัว
ว ันทีมีผลบ ังค ับใช:้ เมษายน 2563
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี (“ประกาศความเป็ นส่วนตัว”) มีข ้อมูลเกียวกับวิธท
ี ี Baxter Thailand - BAXTER
HEALTHCARE (THAILAND) CO.,LTD. พร ้อมกับบริษัทในเครือ ผู ้สืบตําแหน่ง ผู ้โอนสิทธิ และผู ้รับจ ้างช่วง
(“แบ็กซ์เตอร์” “เรา” หรือ “ของเรา”) ดําเนินการกับข ้อมูลส่วนตัวของท่าน ข ้อมูลส่วนตัวประกอบด ้วยข ้อมูลส่วนตัว
ทุกชนิดทีระบุไว ้ในพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลหรือข ้อมูลอืนใดทีบริษัทมีหรือพึงมีเพือใช ้ในการเข ้าถึง
ตัวท่าน
เราอาจเก็บข ้อมูลส่วนตัวของท่านโดยตรงจากท่าน และ/หรือ บุคคลภายนอก “การเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนตัว
โดยตรง” หรือผ่านเว็บไซต์ทดํ
ี าเนินการโดยนิตบ
ิ ค
ุ คลของแบ็กซ์เตอร์ในประเทศของท่าน, “การเก็บรวบรวมข ้อมูล
ส่วนตัวโดยอ ้อม”, http://www.baxter.co.th/th/ (“เว็บไซต์ของแบ็ กซเ์ ตอร์ในท้องถิน”) คําประกาศความ
เป็ นส่วนตัวนีใช ้เฉพาะกับ “การเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนตัวโดยตรง” เพือจุดประสงค์ทอธิ
ี บายในทีนี “การเก็บรวบรวม
ข ้อมูลส่วนตัวโดยอ ้อม” ผ่านเว็บไซต์ของ แบ็กซ์เตอร์ในประเทศของท่าน อยูภ
่ ายใต ้ถ ้อยแถลงความเป็ นส่วนตัวของ
ศูนย์นัน ในกรณีทข
ี ้อความในคําประกาศความเป็ นส่วนตัวนีขัดแย ้งกับถ ้อยแถลงความเป็ นส่วนตัวเกียวกับ
กระบวนการ “การเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนตัวโดยอ ้อม” เพือจุดประสงค์ทอธิ
ี บายไว ้ด ้านล่าง คําประกาศความเป็ น
ส่วนตัวนีจะมีผลบังคับใช ้ หากท่านมีคําถามใดๆ เกียวกับข ้อกําหนดหรือการนํ าประกาศความเป็ นส่วนตัวหรือ
ถ ้อยแถลงความเป็ นส่วนตัวมาใช ้ อย่างใดอย่างหนึง โปรดติดต่อเราตามข ้อมูลติดต่อทีให ้ไว ้ในหัวข ้อ
“วิธก
ี ารติดต่อเรา”

ก. การเก็บรวบรวมข้อมูลสว่ นต ัวโดยตรง
แบ็ กซเ์ ตอร์เก็บข้อมูลสว่ นต ัวอะไรบ้างเกียวก ับท่าน
ข้อมูลส่วนต ัวทีเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน: แบ็กซ์เตอร์จะเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากท่าน
ดังต่อไปนี ชือและนามสกุล อีเมล โรงพยาบาลหรือสถาบันทีท่านสังกัดอยู่ เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย ์ ประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร LINE id ความเชียวชาญทางอาชีพ เรืองทีสนใน
เกียวกับผลิตภัณฑ์ เรืองทีสนใจในโปรแกรมและช่องทาง
ข้อมูลส่วนต ัวทีเก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก: แบ็กซ์เตอร์ได ้รับข ้อมูลส่วนตัวเกียวกับท่านดังต่อไปนีจาก
บุคคลทีสาม ชือและนามสกุลของท่าน โรงพยาบาลหรือสถาบันทีท่านสังกัดอยู่ เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย ์
ประเทศทีตังของโรงพยาบาลหรือสถาบันทีท่านสังกัดอยู่ และความเชียวชาญทางอาชีพของท่าน แบ็กซ์เตอร์ได ้รับ
ข ้อมูลส่วนตัวนีจากบริษัทภายนอกทีรวบรวมรายละเอียดเหล่านีจากแหล่งข ้อมูลสาธารณะทีมีอยู่ เช่น เว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลหรือสถาบันทีท่านสังกัดอยู่
ข้อมูลเพิมเติมทีเก็บรวบรวมจากท่านหรือบุคคลภายนอก อย่างใดอย่างหนึง: ประเภทของคุณวุฒ/ิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เช่น พบ. เป็ นต ้น) สถานะการปฏิบต
ั งิ าน (ยังคงปฏิบต
ั งิ านอยูห
่ รือไม่), ผลงานตีพม
ิ พ์,
การรับรองระดับนานาชาติ (เช่นประเทศต่าง ๆ หรือภูมภ
ิ าคทีท่านได ้รับการรับรอง), ความสามารถเฉพาะด ้าน หรือ
ประสบการณ์และความชํานาญ (เช่น ผู ้บรรยายทีมีความเชียวชาญเฉพาะด ้าน, กิจกรรมด ้านการวิจัย,คณะกรรมการ
ทีปรึกษา เป็ นต ้น), สมาชิกภาพหรือการเข ้าร่วมสมาพันธ์ทางวิทยาศาสตร์, ประสบการณ์ของท่านกับผลิตภัณฑ์หรือ
การบําบัดรักษาของแบ็กซ์เตอร์,การเข ้าร่วมในการริเริมของแบ็กซ์เตอร์ของท่าน, ขีดความสามารถด ้านภาษา
ของท่าน, ประวัตส
ิ ว่ นตัวของท่าน, เลขทีอยู่ไอพี (IP address) ของอัตชีวประวัตข
ิ องท่านหรือเว็บไซต์ทางอาชีพ
ในท ้ายทีสุดเราอาจนํ าลิงก์เข ้าไปสูโ่ ปรไฟล์ LinkedIn ของท่าน โปรดทราบว่า LinkedIn อยูภ
่ ายใต ้นโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวทีสอดคล ้องกัน

เหตุใดเราจึงเก็ บรวบรวมข้อมูลสว่ นต ัวของท่าน
เมือแบ็กซ์เตอร์เก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านหรือบุคคลภายนอก เราอาจใช ้ข ้อมูลดังกล่าว
เพือจุดประสงค์ในการติดต่อทางการตลาดเพือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การบําบัดรักษา และบริการของเรา
โดยให ้ข ้อมูลอืนๆ แก่ทา่ นเกียวกับผลิตภัณฑ์ การบําบัดรักษาและบริการของเรา ซึงรวมถึงข ้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และบทความเกียวกับการศึกษาวิจัย ตลอดจนข่าว จดหมายข่าว และการแบ่งปั นข ้อมูลเกียวกับเหตุการณ์และโอกาส
แก ้ไขเมือเดือนเมษายน 2563
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ทางการศึกษาต่างๆ ในเรืองทีท่านสนใจ นอกจากนี เราอาจใช ้ข ้อมูลส่วนตัวของท่านเพือติดต่อกับท่านโดยตรง
หรือผ่านบุคคลภายนอกเพือดําเนินโครงการวิจัยตลาดทีมุง่ หมายจะรวบรวมข ้อมูลจากท่านเกียวกับผลิตภัณฑ์หรือ
การบําบัดรักษาของเรา ซึงรวมถึงประสบการณ์ของท่านกับสิงเหล่านีและข ้อมูลทีเกียวข ้องกับโรคทีจําเพาะ
ซึงอยูภ
่ ายใต ้กิจกรรมหรือความสนใจของแบ็กซ์เตอร์ เรายังอาจเก็บข ้อมูลดังกล่าวเพือติดต่อกับท่านอีกเกียวกับ
โครงการวิจัยตลาดหนึงๆ หรือกิจกรรมอืนทีท่านได ้เข ้าร่วม เราจะกระทําการดังกล่าวตามทีท่านให ้ความยินยอม
ในหนังสือแสดงความยินยอม แบ็กซ์เตอร์จะขอให ้ท่านให ้ข ้อมูลเกียวกับเรืองทีท่านสนใจและความต ้องการ
ทีเลือกไว ้ การให ้ข ้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เราเพือจุดประสงค์ทอธิ
ี บายไว ้ในข ้อความก่อนหน ้านีเป็ นไปด ้วยความ
สมัครใจ หากท่านไม่ยน
ิ ยอมให ้แบ็กซ์เตอร์ดําเนินการกับข ้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะไม่ทําการติดต่อหรือส่ง
ข ้อมูลใดๆ ก็ตามดังทีระบุไว ้ข ้างต ้นไปหาท่าน โปรดทราบว่า หากท่านให ้ความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอม
หรือเปลียนความต ้องการของท่านได ้ตลอดโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าในการยกเลิกการสมัครทีมีอยูใ่ นหนังสือแสดง
ความยินยอม ท่านยังสามารถถอนความยินยอมโดยติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อในหัวข ้อ “วิธก
ี ารติดต่อเรา”
ด ้านล่าง โปรดทราบว่า การถอนความยินยอมของท่านไม่สง่ ผลในทางกฎหมายต่อการดําเนินการกับข ้อมูลส่วนตัว
ของท่านก่อนการถอนความยินยอม
เรายังอาจใช ้ข ้อมูลส่วนตัวของท่านโดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลภายนอกหรือทีมีปรากฎอยูใ่ นฐานข ้อมูล
สาธารณะเพือทําความเข ้าใจเพิมเติมเกียวกับความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเรืองทีท่านชํานาญ ตลอดจนการติดตาม
และการวิเคราะห์ความต ้องการทางอาชีพ ความสนใจ การรับรองทางวิชาชีพ และการเข ้าร่วมในการประชุมหรือ
สมาพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ อีกทังตัวเลือกกิจกรรมทางวิชาชีพ ซึงรวมถึงกิจกรรมการวิจัย ผลงานตีพม
ิ พ์ การบรรยาย
ั พันธ์ของแบ็กซ์เตอร์กบ
คณะกรรมการทีปรึกษาซึงอ ้างอิงถึงปฏิสม
ั ท่านด ้วย หากมีกรณีดงั กล่าว เรากระทําเช่นนัน
เพือระบุถงึ ลักษณะความร่วมมือกับแบ็กซ์เตอร์ททํ
ี าช่วยให ้เราแสวงหาโอกาสเพือให ้เกิดความก ้าวหน ้าในการ
แลกเปลียนความรู ้วิทยาศาสตร์และการดูแลรักษาทางการแพทย์ เราจะกระทําการดังกล่าวตามทีท่านให ้ความ
ยินยอม การให ้ข ้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เราเพือจุดประสงค์ทอธิ
ี บายไว ้ในข ้อความก่อนหน ้านีเป็ นไปด ้วยความ
สมัครใจ โปรดทราบว่า หากท่านให ้ความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมโดยติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อ
ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารติดต่อเรา” ด ้านล่าง โปรดทราบว่า การถอนความยินยอมของท่านไม่สง่ ผลในทางกฎหมาย
ต่อการดําเนินการกับข ้อมูลส่วนตัวของท่านก่อนการถอนความยินยอม
เราย ังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนต ัวของท่านจากท่านหรือจากบุคคลภายนอกเพือติดต่อก ับท่านโดยตรง
ร ักษาข้อมูลในฐานข้อมูลของเราให้ถูกต้องและเป็นการปฏิบ ัติตามภาระหน้าทีตามกฎหมาย โดยไม่ม ี
ข้อจําก ัดในด้านการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เรากระทําการด ังกล่าวบนพืนฐานในด้านความสนใจ
ั ันธ์ระหว่างเรา หรือเนืองจากว่าเรามีภาระหน้าทีทาง
อ ันชอบด้วยกฎหมาย เพือจ ัดการก ับความสมพ
กฎหมาย
้ข ้อมูลส่วนตัวของท่านเพือจุดประสงค์อนที
ในกรณีทเราใช
ี
ื ไม่ได ้ระบุไว ้ข ้างต ้น เราจะแจ ้งให ้ท่านทราบเกียวกับ
จุดประสงค์จําเพาะนันๆ และเรากระทําการดังกล่าวตามหลักการใด หากจําเป็ น ณ เวลาทีเราเก็บรวบรวมข ้อมูล
ส่วนตัวจากท่านตามขอบเขตทีกําหนดไว ้ตามกฎหมาย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลสว่ นต ัวของท่านและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศร่วมก ับใคร
แบ็กซ์เตอร์เป็ นบริษัทข ้ามชาติและเพือจุดประสงค์ทระบุ
ี ไว ้ข ้างต ้น แบ็กซ์เตอร์อาจถ่ายโดยข ้อมูลส่วนตัวของท่าน
ึ
ไปยังบริษัทต่างๆ ในกลุม
่ บริษัทแบ็กซ์เตอร์ และผู ้ให ้บริการของแบ็กซ์เตอร์ซงปฏิ
บต
ั ห
ิ น ้าทีในนามของแบ็กซ์เตอร์
เช่น ผู ้ให ้บริการในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT) และบริการช่วยเหลือผู ้ใช ้งาน และผู ้ให ้บริการเครืองมือ
IT ในการจัดการกับคํายินยอมและบริการการส่งไปรษณีย ์ บุคคลภายนอกดังกล่าวถูกจํากัดไม่ให ้ใช ้ข ้อมูลส่วนตัว
ของท่านไม่วา่ ในทางใดก็ตามทีนอกเหนือจากการให ้บริการแก่เรา และเรากําหนดให ้บุคคลดังกล่าวมีการคุ ้มครอง
ข ้อมูลส่วนตัวของท่านในระดับทีเพียงพอ สําหรับข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับผู ้ให ้บริการของแบ็กซ์เตอร์ โปรดติดต่อเรา
ที privacy@baxter.com
ผู ้รับข ้อมูลบางรายทีอ ้างถึงข ้างต ้นอาจอยูห
่ รืออาจดําเนินการทีเกียวข ้องภายนอกประเทศทีท่านอาศัยอยู่ เช่น
สหรัฐอเมริกา (รายชือนิตบ
ิ ค
ุ คลในกลุม
่ บริษัทของแบ็กซ์เตอร์และสถานทีตังมีระบุไว ้ใน
https://www.baxter.com/location-selector) ประเทศเหล่านีอาจไม่มก
ี ฎหมายว่าด ้วยการคุ ้มครองข ้อมูลในระดับ
เดียวกันกับกฎหมายในประเทศทีท่านอาศัยอยู่ แบ็กซ์เตอร์ใช ้มาตรการต่างๆ เพือให ้มีการคุ ้มครองข ้อมูลอยูใ่ นระดับ
ทีเพียงพอ เพือให ้มันใจว่าผู ้รับข ้อมูลทุกรายจะมีการการคุ ้มครองในระดับทีเพียงพอและมีมาตรการความปลอดภัย
ขององค์กรและมาตรการทางเทคนิคทีเหมาะสมอยูพ
่ ร ้อมเพือปกป้ องข ้อมูลส่วนตัวของท่าน การถ่ายโอนข ้อมูล
ต่อไปใดๆ (ซึงรวมถึงบริษัทสาขานอกเขตเศรษฐกิจยุโรป, EEA) จําเป็ นต ้องมีข ้อกําหนดการถ่ายโอนต่อทีเหมาะสม
ตามทีกําหนดไว ้ในกฎหมายทีบังคับใช ้
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ท่านสามารถขอข ้อมูลเกียวกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของแบ็กซ์เตอร์ และผู ้ให ้บริการซึงเป็ นบุคคลภายนอก
รวมทังการเข ้าถึงสําเนาเอกสารเกียวกับการคุ ้มครองซึงเราได ้เพิมเติมไว ้เพือคุ ้มครองข ้อมูลส่วนตัวของท่านและสิทธิ
ความเป็ นส่วนตัวโดยส่งข ้อความไปยัง privacy@baxter.com หรือติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อในหัวข ้อ
“วิธก
ี ารติดต่อเรา”
หากเรามีสว่ นเกียวข ้องกับการขายหรือการถ่ายโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจหรือการปฏิบต
ั งิ านไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด
ผ่านหุ ้นหรือการจัดการสินทรัพย์ อาจมีการถ่ายโอนข ้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังองค์กรทีได ้รับหุ ้นหรือสินทรัพย์
ซึงจะต ้องดําเนินการตามมาตรฐานการดูแลรักษาข ้อมูลส่วนตัวของท่านเป็ นอย่างน ้อย หากเกิดการขายหรือ
การถ่ายโอนดังกล่าว ท่านจะได ้รับการแจ ้งให ้ทราบเกียวกับเรืองนีและท่านอาจถอนความยินยอมหรือคัดค ้านไม่ให ้มี
การถ่ายโอนข ้อมูลของท่าน รวมทังการดําเนินการและการใช ้ข ้อมูลส่วนตัวของท่านโดยผู ้รับข ้อมูลจากการ
ถ่ายโอน (หากเกียวข ้อง)

เราเก็บข้อมูลสว่ นต ัวของท่านไว้นานเท่าใด
ข ้อมูลส่วนตัวของท่านจะได ้รับการเก็บรักษาไว ้ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
•

•

•

หากท่านได ้ให ้ความยินยอมแก่เราไว ้ในการติดต่อทางการตลาด การค ้า และประเภททีเกียวข ้อง เราจะเก็บ
ข ้อมูลของท่านไว ้จนกว่าท่านจะถอนความยินยอมในการรับการติดต่อเหล่านันหรือจนกว่าเราจะไม่ตด
ิ ต่อท่าน
ตามประเภทการติดต่อเหล่านันอีกต่อไป
หากเราได ้เก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนตัวของท่านไว ้อย่างเดียวเพือส่งแบบสํารวจทีระบุไว ้ในทีนี เราจะเก็บ
รายละเอียดติดต่อของท่านไว ้จนกว่าท่านจะยกเลิกการรับแบบสํารวจหรือจนกว่าเราไม่จําเป็ นต ้องส่งแบบสํารวจ
ดังกล่าวให ้แก่ทา่ นอีกต่อไป แล ้วแต่วา่ เหตุการณ์ใดเกิดขึนก่อน ในฐานะส่วนหนึง ของแบบสํารวจเหล่านัน
เราจะเก็บรักษาข ้อมูลในแบบสํารวจของท่านไว ้ ตราบเท่าทีท่านยังคงเป็ นลูกค ้าของแบ็กซ์เตอร์ และเรา
จําเป็ นต ้องใช ้ข ้อมูลนันเพือช่วยให ้เราเข ้าใจการดําเนินการของเรา
หากเราได ้เก็บรวบรวมข ้อมูลของท่านโดยอ ้อม กล่าวคือ จากบุคคลภายนอก เราจะเก็บข ้อมูลของท่านไว ้จนกว่า
จะมีการติดต่อครังแรกกับท่านและเก็บรักษาต่อไปตามประกาศความเป็ นส่วนตัวทีท่านได ้รับและ/หรือการให ้
ความยินยอมของท่าน หากเกียวข ้อง หากไม่สามารถทําการติดต่อดังกล่าวได ้ในเวลาอันสมควรนับจากวันที
เก็บรวบรวมข ้อมูลของท่าน เราจะลบข ้อมูลนันออก

ิ ธิของท่าน
สท
ในบางสถานการณ์ กฎหมายว่าด ้วยการคุ ้มครองข ้อมูลของท ้องถินและกฎหมายท ้องถินบางฉบับ ให ้สิทธิแก่ทา่ น
เกียวกับข ้อมูลส่วนตัวของท่าน สิทธิเหล่านีแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมภ
ิ าค ท่านสามารถขอ:
•

•

•
•

เข ้าถึงหรือคัดสําเนาข ้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึงรวมถึงการรับทราบว่าเรามีข ้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่ และ
หากมี เป็ นข ้อมูลประเภทใดบ ้างและมีไว ้เพือจุดประสงค์ใด ท่านยังสามารถขอข ้อมูลเกียวกับผู ้ทีได ้รับข ้อมูล
ส่วนตัวของท่านได ้อีกด ้วย
สิงทีเราแก ้ไขในข ้อมูลส่วนตัวของท่านหากท่านคิดว่าข ้อมูลนั นไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือขอให ้เราลบ
หรือนํ าข ้อมูลส่วนตัวของท่านออกไป เว ้นแต่เรามีภาระหน ้าทีตามกฎหมายในการเก็บข ้อมูลนั นไว ้หรือแม ้แต่
กฎหมายทีบังคับใช ้ได ้อนุญาตให ้เก็บรักษาข ้อมูลนันไว ้
ให ้เราจํากัดการดําเนินการกับข ้อมูลส่วนตัวของท่านและไม่ลบข ้อมูลนันออก
ให ้เรามอบข ้อมูลส่วนตัวของท่านทีเราได ้มาจากท่านเพือให ้ท่านเก็บรักษาไว ้และนํ าข ้อมูลนั นมาใช ้อืนเพือให ้
ท่านใช ้เป็ นการส่วนตัว รวมทังท่านสามารถขอให ้เราให ้ข ้อมูลส่วนตัวนีแก่นต
ิ บ
ิ ค
ุ คลอืนได ้

ท่านสามารถใช ้สิทธิของท่านโดยติดต่อนิตบ
ิ ค
ุ คลของแบ็กซ์เตอร์ในท ้องถินของท่านตามรายละเอียดติดต่อทีให ้ไว ้
ในหัวข ้อ“วิธก
ี ารติดต่อเรา”
ิ ธิทีจะถอนความยินยอมของท่านหรือคัดค ้านไม่ให ้เราใช ้หรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนตัว
ดังทีอธิบายไว ้ข ้างต ้น ท่านมีสท
ของท่านเพือจุดประสงค์ในด ้านการตลาดโดยตรงหรือหากเป็ นไปตามความสนใจอันชอบด ้วยกฎหมายอีกด ้วย
ท่านสามารดําเนินการ “ยกเลิก” การติดต่อทางการตลาดหรือประเภทอืนๆ ดังทีอธิบายไว ้ข ้างต ้นได ้ทุกเมือ ซึงท่าน
ได ้รับโดยอ ้างอิงตามการให ้คํายินยอมของท่าน รวมทังแบบสํารวจตามคําแนะนํ าการยกเลิกการรับแบบสอบถามซึงมี
อยูใ่ นการติดต่อสือสารเฉพาะเรืองนัน หากท่านไม่สามารถคัดค ้านโดยการยกเลิกในลักษณะนีได ้ โปรดติดต่อเรา
ตามรายละเอียดติดต่อทีให ้ไว ้ด ้านล่าง หากท่านเชือว่าเรากําลังใช ้ เปิ ดเผย หรือแม ้แต่ดําเนินการกับข ้อมูลส่วนตัว
ของท่านไม่วา่ ในทางใดทีไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ท่านสามารถยืนคําร ้องเรียนต่อหน่วยงานทีมีอํานาจหน ้าทีในด ้าน
การคุ ้มครองข ้อมูลในประเทศทีท่านอาศัยอยู่ได ้
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เราจัดดําเนินการกับคําร ้องใดๆ ก็ตามเพือให ้ท่านได ้ใช ้สิทธิของท่านตามกฎหมายทีบังคับใช ้ โปรดทราบว่า
อาจไม่สามารถใช ้สิทธิบางอย่างข ้างต ้นได ้ โดยทังนีขึนอยูก
่ ับสถานการณ์

วิธก
ี ารติดต่อเรา
โปรดแจ ้งคําร ้องหรือคําถามของท่านเกียวกับการดําเนินการกับข ้อมูลส่วนตัวของท่านไปที:
Baxter Thailand - BAXTER HEALTHCARE (THAILAND) CO.,LTD.
ชัน 11 อาคารธนภูม ิ 1550 ถนนเพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
11th floor, Thanapoom Tower /1550 New Petchburi Road, Makkasan, Rajthevi/ Bangkok 10400
Thailand.
โทร. 0 2667 0505
แฟ็ กซ์ 0 2652 7770
privacy@baxter.com
ท่านยังสามารถใช ้สิทธิของท่านหรือขอข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับสิทธิของท่าน ประกาศนี หรือวิธก
ี ารทีเราดําเนินการ
กับข ้อมูลส่วนตัวของท่านได ้ โดยติดต่อเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายคุ ้มครองข ้อมูลของแบ็กซ์เตอร์ทางอีเมลที
privacy@baxter.com โทรศัพท์: สายด่วนด ้านจริยธรรมและการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดที +1-844-294-5418
ส่งไปรษณียไ์ ปที Baxter International Inc., ATTN: Data Protection Officer, Global Privacy Office 1 Baxter
Parkway Deerfield, IL USA 60015.

ข. การเก็บรวบรวมข้อมูลสว่ นต ัวโดยอ้อม
ข้อมูลทีเก็ บรวบรวมผ่านการใชเ้ ว็ บไซต์ของแบ็กซเ์ ตอร์ในท้องถินของท่าน
เพือให ้ความยินยอมของท่านตามทีระบุไว ้ข ้างต ้นในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี ท่านจะเข ้าเว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์
ในท ้องถินซึงอาจรวมการระบุตัวตนทีไม่ซํากันและข ้อมูลความต ้องการ เช่น ชือผู ้ใช ้ของท่าน รหัสผ่าน
ความต ้องการทางการตลาด ทีอยูอ
่ น
ิ เทอร์เน็ ตโปรโตคอล “ไอพี” (IP) หรือคุกกี ซึงอาจประกอบด ้วยข ้อมูลทีอาจ
จัดเป็ นข ้อมูลส่วนตัวและข ้อมูลทีไม่ได ้ระบุถงึ ตัวท่านโดยตรง แต่สอดคล ้องกับอุปกรณ์ของท่าน ประเภทของ
บราวน์เซอร์ ระบบปฏิบัตก
ิ าร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลือนที พฤติกรรมการนํ าร่องและพฤติกรรมการ
คลิกจากการกระทําของท่านบนเว็บไซต์ “การติดตามเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเราใช ้”

การติดตามเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเราใช ้

เว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท ้องถินของท่านใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตา่ งๆ ซึงเป็ นส่วนหนึงในความสนใจ
อันชอบด ้วยกฎหมายของเราเพือให ้บริการต่างๆ บางอย่างและการทํางานดังต่อไปนี

คุกกี (Cookies)

เว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท ้องถินของท่านใช ้คุกกี (Cookies) เช่นเดียวกับเว็บไซต์จํานวนมาก คุกกีเป็ นไฟล์
ขนาดเล็กทีถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านเพือช่วยให ้เราปรับปรุงเนือหาให ้ดีขน
ึ (เช่น การช่วย
ให ้เราประเมินได ้ว่าส่วนใดของไซต์ทเป็
ี นทีนิยมและส่วนใดทีได ้รับความนิยมน ้อยกว่า ดังนันเราอาจปรับปรุงในเรือง
เหล่านีได ้ในอนาคต) และปรับเนือหาเว็บไซต์ให ้เหมาะสมกับผู ้เยียมชมของเรา เราจะไม่รวมข ้อมูลคุกกีกับข ้อมูล
ส่วนตัวใดทีท่านได ้ส่งให ้เรา ท่านอาจตังเบราว์เซอร์ให ้ปฏิเสธคุกกีและแจ ้งให ้ท่านทราบเมือมีการใส่คก
ุ กีลงใน
เครืองคอมพิวเตอร์ของท่าน
เว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ในท ้องถินของท่านรวบรวมข ้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัต ิ ซึงเป็ นสิงทีเว็บไซต์สว่ นใหญ่
ปฏิบต
ั ิ ข ้อมูลนีอาจรวมถึงทีอยู่อน
ิ เทอร์เน็ ตโปรโตคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ต (ISP)
หน ้าทีอ ้างถึง/หน ้าทีออก ไฟล์ตา่ งๆ ทีดูบนไซต์ของเรา (เช่น หน ้า HTML กราฟิ ก เป็ นต ้น) ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร วันที/
เวลาทีสแตมป์ และหรือข ้อมูลพฤติกรรมการคลิก เพือวิเคราะห์แนวโน ้มของข ้อมูลรวมและบริหารจัดการไซต์
ทีอยูไ่ อพี (IP) และข ้อมูลอืนทีเรารวบรวมไว ้โดยอัตโนมัตอ
ิ าจจัดเป็ นข ้อมูลส่วนตัวในบางประเทศ
การใช ้คุกกีอาจแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะทีไม่ซํากันของเว็บไซต์ของแบ็กซ์เตอร์ ดังนั น โปรดอ่านทบทวน
นโยบายเกียวกับคุกกีซึงอยูใ่ นส่วนท ้ายของเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถินสําหรับข ้อมูลเพิมเติมใดๆ เกียวกับ
การใช ้คุกกี
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โดยทัวไปแล ้ว เราใช ้คุกกี (และเทคโนโลยีอนๆ
ื ทีระบุไว ้ด ้านล่าง) เพือจุดประสงค์ตอ
่ ไปนี:


เพือให ้บริการ: อาจใช ้คุกกีเพือให ้บริการทีจําเพาะสําหรับท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านลงชือเข ้าใช ้ส่วนทีควบคุม
การเข ้าถึงในไซต์ของเรา เราตังคุกกีของช่วงเวลาไว ้ชัวคราวเพือยืนยันว่าท่านได ้รับการตรวจสอบแล ้ว ข ้อมูล
่ ทีใช ้โดยเซิรฟ
ทีอยูใ่ นคุกกีเหล่านีประกอบด ้วยข ้อมูลจากการสุม
์ เวอร์เพือตรวจสอบคําร ้องของเบราว์เซอร์ทมี
ี ตอ
่
เซิรฟ
์ เวอร์สาํ หรับช่วงเวลานันโดยเฉพาะ หากท่านเลือกทีจะไม่ยอมรับการใช ้คุกกีเป็ นการชัวคราว ท่านจะไม่
สามารถใช ้แอปพลิเคชันออนไลน์เหล่านีได ้ เรายังใช ้คุกกีเมือท่านเยียมชมเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถิน
ของท่านและขอบันทึกเอกสารหรือการโต ้ตอบจากเราอีกด ้วย เมือท่านกรอกแบบฟอร์ม ท่านอาจเลือกทีจะให ้
เว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถินของท่านส่งคุกกีไปยังฮาร์ดไดร์ฟของท่านได ้ ท่านอาจเลือกทีจะรับคุกกี
ประเภทนีเพือประหยัดเวลาในการกรอกแบบฟอร์มและ/หรือกลับมาเยียมชมเว็บไซต์ของเราอีก ท่านสามารถ
ควบคุมการใช ้คุกกีทีระดับเบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์ แต่หากท่านเลือกทีจะปิ ดการใช ้งานคุกกี อาจเป็ น
การจํากัดการใช ้คุณลักษณะหรือการทํางานบางอย่างบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา



เพืออํานวยความสะดวกในการใช ้เว็บไซต์: หากมีการใช ้คุกกี เว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถินของท่าน
จะสามารถจดจําข ้อมูลเกียวกับความต ้องการและการเคลือนไหวของท่าน อย่างใดอย่างหนึง จนกระทังท่าน
ออกจากหน ้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบน
ั (หากมีการใช ้คุกกีชัวคราว) หรือจนกระทังท่านปิ ดการใช ้งานหรือลบคุกกี
้จํ
้คุ
ออกไป ผู ้ใช านวนมากนิยมใช กกีเพือช่วยในการท่องเว็บไซต์อย่าง ไร ้ร่องรอยเท่าทีเป็ นไปได ้ ท่านควร
ตระหนักว่าคุกกีไม่สามารถ “รุกลํา” ฮาร์ดไดร์ฟของท่านได ้และส่งข ้อมูลส่วนตัวจากคอมพิวเตอร์ของท่าน
กลับไปยังผู ้ส่งได ้



เพือทําความเข ้าใจผู ้เยียมชมของเรา เมือท่านเยียมชมเว็บไซต์ของแบ็กซเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์ของเราอาจ
เก็บรวบรวมสถิตแ
ิ บบรวมโดยอัตโนมัตเิ กียวกับพฤติกรรมของผู ้เยียมชม เราอาจติดตามสถิตแ
ิ ละข ้อมูลอืน เช่น
ผู ้ทีเยียมชมเว็บไซต์ของเรามี จํานวนเท่าใด ทีอยูไ่ อพี (IP) ของผู ้ใช ้ หน ้าใดทีผู ้คนเยียมชม ผู ้เยียมชมมาจาก
โดเมนไหนบ ้าง ผู ้เยียมชมใช ้เบราว์เซอร์ประเภทใด และผู ้เยียมชมท่องเว็บไซต์ของเราอย่างไร เราใช ้ข ้อมูล
เกียวกับการเยียมชมนีเพือจุดประสงค์โดยรวมเท่านัน สถิตเิ หล่านีนํ ามาใช ้เพือช่วยให ้เราเข ้าใจความสนใจของ
ผู ้เยียมชมของเรา รวมทังปรับปรุงเนือหาและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา

ไม่มก
ี ารติดตาม

แบ็กซเตอร์ไม่ได ้ติดตามผู ้ใช ้งานเว็บไซต์แบ็กเตอร์ของท ้องถินเมือเวลาผ่านไปและจากเว็บไซต์ภายนอกเพือให ้
แสดงการโฆษณาตามเป้ าหมาย ดังนันจึงไม่ตอบสนองต่อสัญญาณไม่มก
ี ารติดตาม (Do Not Track, DNT)
อย่างไรก็ตาม ไซต์ภายนอกบางไซต์มก
ี ารติดตามกิจกรรมการค ้นหาของท่านเมือให ้บริการด ้านเนือหากแก่ทา่ น
ซึงสามารถช่วยปรับแต่งในสิงทีนํ าเสนอต่อท่าน

เว็ บบีคอนส ์ (Web Beacons)

เว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถินของท่านประกอบด ้วยภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (เรียกว่า “ซิงเกิลพิเซลกิฟ” (singlepixel gif) หรือ “เว็บบีคอน” (web beacon) ทีช่วยให ้เรานับจํานวนครังการเข ้าชมหน ้าหรือเข ้าถึงคุกกีของเรา
โดยทัวไปแล ้ว ภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทได
ี ้รับชมซึงเป็ นส่วนหนึงของหน ้าเว็บ ทีรวมทังแบนเนอร์โฆษณา
(ad banner) สามารถทําหน ้าทีเป็ นเว็บบีคอนได ้ เว็บบีคอนส์มักเป็ นไฟล์คล ้ายแบนเนอร์ทมี
ี ขนาดเล็กมาก ขนาด
1 คูณ 1 พิเซล แต่สามารถเรียกดูได ้ง่ายๆ บน Internet Expolrer โดยคลิก “มุมมอง” (View) แล ้วก็ “ซอร์ส”
้ในการแสดง
(Source) เว็บบีคอนส์มข
ี นาดเล็กมากก็เพือทีจะไม่ใช ้พืนทีอันมีคา่ บนหน ้าจอคอมพิวเตอร์ทควรใช
ี
เนือหาทีเป็ นประโยชน์มากกว่า เราอาจรวมเว็บบีคอนส์ไว ้ในจดหมายข่าวทีมีรูปแบบ HTML ซึงประกอบด ้วยกราฟิ ก
ทีเราส่งให ้ผู ้สมัครเลือกเข ้าร่วมเพือนับจํานวนจดฟมายข่าวทีได ้รับการอ่านไปแล ้วอีกด ้วย นอกจากนี โครงข่ายการ
โฆษณาบางส่วนทีใช ้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราอาจใช ้เว็บบีคอนส์ภายในประกาศโฆษณาของแบนเนอร์ท ี
มองเห็นได ้ชัดเจน เว็บบีคอนส์ของเราไม่ได ้เก็บรวบรวม รวบรวม ติดตาม หรือแบ่งปั นข ้อมูลส่วนตัวใดๆ เกียวกับ
ื ยวกับการ
ผู ้เยียมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บบีคอนส์เป็ นเพียงแค่เทคนิคทีเราใช ้เพือรวบรวมสถิตแ
ิ บบรวมทีไม่ระบุชอเกี
ใช ้เว็บไซต์เท่านัน

ทีอยูอ
่ น
ิ เทอร์เน็ ตโปรโตคอล (IP)

ทีอยูอ
่ น
ิ เทอร์เน็ ตโปรโตคอล (IP) เป็ นสิงทีระบุตัวตนเฉพาะซึงกําหนดขึนโดยอัตโนมัตใิ ห ้แก่เครืองคอมพิวเตอร์
แต่ละเครืองเมือเข ้าใช ้งานอินเทอร์เน็ ต เราเก็บรวบรวมทีอยู่ IP จากผู ้เยียมชมเว็บไซต์ของเราและเก็บข ้อมูลทีอยู่
IP นันไว ้เพือวัตถุประสงค์ด ้านการบริหารจัดการระบบเท่านัน ทีอยู่ IP ไม่ได ้นํ ามาใช ้เพือระบุตวั ตน ข ้อมูลนีช่วยให ้
เราจัดเตรียมข ้อมูลประชากรแบบรวมและข ้อมูลอืนเกียวกับการใช ้ไซต์นีและปรับปรุงการทํางานของไซต์
เราไม่ได ้เชืองโยงทีอยู่ IP กับข ้อมูลใดๆ ทีสามารถระบุตัวตนได ้เป็ นการส่วนตัว
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เครืองมือวิเคราะห์

เครืองมือวิเคราะห์เป็ นส่วนสําคัญในเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถินของท่าน จากการใช ้คุกกี เครืองมือวิเคราะห์เก็บ
รวบรวมและเก็บรักษาข ้อมูลเช่น เวลาทีเยียมชม หน ้าทีเยียมชม เวลาทีใช ้บนไซต์ของแบ็กซ์เตอร์แต่ละไซต์ ทีอยู่
IP และประเภทของระบบปฏิบัตก
ิ ารทีใช ้ในอุปกรณ์เพือเข ้าถึงเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถิน โปรดอ่านทบทวน
นโยบายเกียวกับคุกกีซึงอยูใ่ นส่วนท ้ายของเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถินสําหรับข ้อมูลเพิมเติมใดๆ เกียวกับ
การใช ้คุกกี

การร ักษาความปลอดภ ัย

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมและสมเหตุสมผลอยูพ
่ ร ้อมเพือคุ ้มครองการสูญหาย การใช ้ในทาง
ทีผิด และการปรับเปลียนข ้อมูลส่วนตัวใดๆ ทีเราได ้รับเกียวกับท่านผ่านเว็บไซต์แบ็กซ์เตอร์ของท ้องถิน เรารักษา
มาตรฐานด ้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสมเหตุสมผลเพือคุ ้มครองข ้อมูลส่วนตัวทีเรารักษาไว ้ หากท่านมี
คําถามใดๆ เกียวกับการรักษาความปลอดภัยของข ้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียด
ติดต่อในหัวข ้อ “วิธก
ี ารติดต่อเรา” ข ้างต ้น
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