
 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 
 
ใช้บงัคบัเมื,อวนัที, ๑ กนัยายน ๒๕๖๐ 
 
ไฟเซอร์เคารพในความเป็นสว่นตวัและความลบัของข้อมลูสว่นบคุคล  
ซึ,งนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี Nจะอธิบายถงึข้อมลูสว่นบคุคลที,ไฟเซอร์เก็บรวบรวมเกี,ยวกบัทา่นจากเว็บไซต์ที,
ทา่นเข้าชม (“ไซต์”) วิธีการที,บริษัทจะใช้ข้อมลู การคุ้มครองข้อมลู 
รวมถงึทางเลือกที,ทา่นสามารถดําเนินการเกี,ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น  เมื,อบริษัทใช้คําวา่ “บริษัท” หรือ 
“ไฟเซอร์”  ให้หมายความถงึ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัทในเครือและบริษัทยอ่ยเป็นครั Nงคราว  
การเข้าชมไซต์ของทา่นอยูภ่ายใต้บงัคบันโยบายความเป็นสว่นตวันี Nและข้อกําหนดการใช้ของบริษัท 
 
ทา่นจะเลือกไมใ่ห้ข้อมลูสว่นบคุคลแก่บริษัทก็ได้ แตก่ารเลือกเช่นนั Nนอาจทําให้บริษัทไมส่ามารถให้ข้อมลู สนิค้า 
และบริการบางอยา่งแก่ทา่นได้ 
 
การใช้ไซต์และ/หรือให้ข้อมลูสว่นบคุคลแก่บริษัทถือวา่ทา่นได้ยินยอมและตกลงด้วยในการจดัการข้อมลูสว่นบคุคล
ของทา่นโดยไฟเซอร์ และตวัแทนและคูส่ญัญาที,ได้รับอนญุาต ไมว่า่ในหรือนอกประเทศไทย ตามนโยบายนี N 
 
ไซต์ของบริษัทอาจมีตวัเชื,อมไปยงัเว็บไซต์ ข้อมลู 
และบริการของบคุคลภายนอกที,ไฟเซอร์ไมไ่ด้เป็นเจ้าของหรือมีอํานาจควบคมุ  
ไฟเซอร์จะไมรั่บผิดชอบในการดําเนินการหรือการปฏิบติัตอ่ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยทรัพย์สนิดงักลา่ว 
บริษัทจงึแนะนําให้ทา่นอา่นนโยบายและข้อกําหนดในเรื,องความเป็นสว่นตวัที,เกี,ยวข้องกบัทรัพย์สนิของบคุคลภาย
นอกเช่นวา่นั Nนด้วยความระมดัระวงั 
 
นโยบายความเป็นสว่นตวัของบริษัทแบง่ออกเป็นสว่นๆ ดงัตอ่ไปนี N  กรุณากดที,หวัข้อเพื,อเข้าดสูว่นนั Nนทนัที 
 

> ข้อมลูที,บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ 
> การใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัท 
> การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัท 
> ข้อมลูการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคกุกี N และเครื,องมืออื,น 
> การโฆษณาตามพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปุ่ ม (icon) เลอืกการโฆษณา 
> นโยบายการรักษาความปลอดภยั 
> ทางเลอืกเกี,ยวกบัความเป็นสว่นตวัและการแก้ไขเพิ,มเตมิข้อมลูของทา่น 



 

> การโอนข้อมลูไปยงัประเทศอื,น 
> ความเป็นสว่นตวัของผู้ เยาว์ 
> การตดิตอ่บริษัท 
> การแก้ไขเพิ,มเตมินโยบายความเป็นสว่นตวัของบริษัท 

 
 

ข้อมลูที,บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ 
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลที,ทา่นเลือกที,จะให้ เช่น ผา่นทางการลงทะเบียน คําขอ และแบบสอบถามตา่งๆ 
และเกี,ยวกบัการสอบถามของทา่น  ตวัอยา่งเช่น ทา่นอาจเลือกที,จะให้ชื,อ ข้อมลูการติดตอ่ ข้อมลูสขุภาพ 
ข้อมลูประกนัภยั และ/หรือข้อมลูการเงินของทา่นเกี,ยวกบัการสง่เสริม การช่วยเหลือผู้ ป่วย โครงการสนบัสนนุ 
หรือการทดลองทางคลนิิก  
ผู้ให้บริการทางการแพทย์อาจเลือกให้ข้อมลูเกี,ยวกบัความเชี,ยวชาญและความเกี,ยวพนัในทางวิชาชีพ 
 
นอกจากนี N บริษัทอาจรวบรวมข้อมลูเกี,ยวกบัทา่นโดยอตัโนมติัจากการใช้ไซต์ของทา่น เช่น 
หมายเลขเครื,องคอมพิวเตอร์ (IP address) และวิธีการใช้ไซต์ของทา่น  
โปรดดสูว่นที,เกี,ยวกบัข้อมลูการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคกุกี N และเครื,องมืออื,นด้านลา่งด้วย 
 
บริษัทอาจใช้หรือรวมข้อมลูสว่นบคุคลที,มีเกี,ยวกบัทา่นกบัข้อมลูที,ได้รับจากบคุคลภายนอก  ตวัอยา่งเช่น 
บริษัทอาจใช้ข้อมลูของบคุคลภายนอกดงักลา่วเพื,อยืนยนัข้อมลูการติดตอ่หรือข้อมลูการเงิน 
เพื,อตรวจใบอนญุาตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือเพื,อให้เข้าใจความสนใจของทา่นดีขึ Nน 
โดยเชื,อมโยงข้อมลูด้านประชากรกบัข้อมลูที,ทา่นได้ให้แก่บริษัท 
 
 

การใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัท 
บริษัทอาจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นดงัตอ่ไปนี N 
 

เพื,อบริการทา่น 
บริษัทอาจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื,อตอบคําถามของทา่น และสง่สนิค้าและให้บริการที,ทา่นขอ 
ภายใต้บงัคบักฎหมายและระเบียบที,เกี,ยวข้อง  เมื,อทา่นตอบรับการสง่เสริมหรือข้อเสนอให้บริการใด 
บริษัทจะสง่สิ,งของเฉพาะที,ทา่นขอพร้อมข้อมลูเกี,ยวกบัสนิค้า ยี,ห้อ หวัข้อสขุภาพ และการดําเนินโรคที,เกี,ยวข้อง  
บริษัทใช้ข้อมลูของทา่นเพื,อสง่มอบข้อมลูและบริการที,บริษัทเชื,อวา่เกี,ยวข้องกบัทา่นที,สดุด้วย  ตวัอยา่งเช่น 
ผู้ใช้หญิงอาจได้รับข้อมลูสนิค้าสําหรับผู้หญิงที,ผู้ ใช้ชายจะไมไ่ด้รับ  
ผู้ใช้ที,บริษัททราบวา่เป็นประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ซึ,งรักษาโรคข้ออกัเสบอาจได้รับข้อมลูเกี,ยวกบัการรักษาโรค



 

ข้ออกัเสบใหม่ๆ   นอกจากนี N 
บริษัทอาจใช้เครื,องมือชี Nตวับคุคลเพื,อให้ทราบตวัทา่นเวลาที,ทา่นเข้าใช้งานไซต์โดยการเชื,อมตอ่จากภายนอก เช่น 
การเชื,อมตอ่ที,ปรากฏในไซต์ของบคุคลภายนอกหรือในจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรืออีเมลที,ไฟเซอร์ได้เสนอแก่ทา่น  
โปรดดสูว่นที,เกี,ยวกบัคกุกี Nและเครื,องมืออื,นด้านลา่งด้วย  
บริษัทจะใช้ข้อมลูของทา่นเพื,อให้บริการและความช่วยเหลือลกูค้าด้วย 
 

เพื,อบริการบคุคลภายนอกที,ทา่นขอให้บริษัทบริการ 
เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีเครื,องมือและการทํางานตา่งๆ ให้บริการ  บางอยา่งไฟเซอร์เป็นผู้ให้บริการ 
และบางอยา่งบคุคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการ  ตวัอยา่งเช่น 
ไฟเซอร์อาจให้บริการการทํางานบนไซต์ที,ให้ทา่นสง่ข้อมลูบางอยา่งตอ่ให้เพื,อนหรือผู้ ร่วมงานได้  นอกจากนี N 
บนไซต์อาจมีการทํางานที,ให้สง่ตอ่ข้อมลูของบคุคลภายนอกได้ เช่น อปุกรณ์ เครื,องมือ 
หรือปุ่ มสําหรับสื,อสงัคมของบคุคลภายนอก  ถ้าทา่นเลือกใช้การสง่ตอ่ข้อมลูของไฟเซอร์เพื,อให้ผู้ อื,นทราบข้อมลู 
สนิค้า หรือบริการของบริษัท 
บริษัทจะใช้ข้อมลูของทา่นและของบคุคลที,ทา่นสง่ข้อมลูให้เพื,อสง่ข้อมลูหรือการเชื,อมตอ่ที,ทา่นขอ 
แตบ่ริษัทจะไมเ่ข้าใช้ เก็บรักษา 
หรือใช้ข้อมลูเกี,ยวกบับคุคลที,ทา่นต้องการสง่ข้อมลูให้นอกจากที,เกี,ยวข้องกบัคําขอของทา่น  
ถ้าทา่นเลือกใช้การสง่ตอ่ข้อมลูของบคุคลภายนอก รวมทั Nงอปุกรณ์ เครื,องมือ หรือปุ่ มสื,อสงัคม 
การใช้ดงักลา่วอยูภ่ายใต้บงัคบันโยบายและข้อกําหนดในเรื,องความเป็นสว่นตวัของบคุคลภายนอก  
เช่นเดียวกบัการเชื,อมตอ่ไปยงัเว็บไซต์ ข้อมลู หรือบริการทั Nงหลายที,ไมใ่ช่ของไฟเซอร์ 
บริษัทแนะนําให้ทา่นอา่นนโยบายและข้อกําหนดในเรื,องความเป็นสว่นตวัที,เกี,ยวข้องกบัทรัพย์สินของบคุคลภายน
อกนั Nนด้วยความระมดัระวงั 
 

  



 

เพื,อตรวจความสามารถของทา่นในการเข้าใช้ / ใช้ สนิค้า บริการ และข้อมลูบางอยา่ง 
สนิค้า บริการ 
และข้อมลูบางอยา่งที,บริษัทเสนออาจเหมาะสมหรือเข้าใช้ได้เฉพาะกบับคุคลที,มีคณุสมบติัตามเงื,อนไขบางประกา
รหรือหลกัเกณฑ์อื,น  ในกรณีดงักลา่ว บริษัทอาจตรวจสอบวา่ทา่นมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์นั Nน  ตวัอยา่งเช่น 
ข้อมลูบางอยา่งเกี,ยวกบัสนิค้าของบริษัทมีวตัถปุระสงค์เพื,อและให้เข้าใช้ได้เฉพาะแตผู่้ประกอบวิชาชีพทางการแพ
ทย์ซึ,งได้รับอนญุาตเทา่นั Nน 
และบริษัทอาจใช้ข้อมลูที,เก็บรวบรวมโดยตรงจากทา่นและจากแหลง่ภายนอกเพื,อตรวจสอบใบอนญุาตและคณุสม
บติัของทา่นในการเข้าดขู้อมลูดงักลา่ว 
 

ตามข้อกําหนดของโครงการพิเศษ 
ในบางกรณีไฟเซอร์อาจเสนอโครงการ กิจกรรม การทดลองทางคลนิิก งาน หรือการสง่เสริมพิเศษทางไซต์ 
(“โครงการพิเศษ”) ที,มีข้อกําหนดเฉพาะ หนงัสือแจ้งความเป็นสว่นตวั 
และ/หรือแบบให้ความยินยอมโดยเข้าใจข้อเท็จจริงของเรื,องที,อธิบายการจดัการข้อมลูสว่นบคุคลใดๆ 
ที,ทา่นให้เกี,ยวกบัโครงการพิเศษ (“ข้อกําหนดของโครงการพิเศษ”)  
ไฟเซอร์จะปฏิบติัตามข้อกําหนดของโครงการพิเศษเกี,ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น  
โครงการพิเศษดงักลา่วบางโครงการอาจมีการเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลภายนอก และไฟเซอร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ  
ทา่นอาจมีโอกาสที,จะตกลงหรือเลือกไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูของทา่นแก่บคุคลภายนอกดงักลา่ว  แตใ่นบางกรณี 
ทา่นอาจจําเป็นต้องตกลงให้เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกเพื,อร่วมโครงการพิเศษนั Nนๆ  
ถ้าทา่นยินยอม/ไมเ่ลือกที,จะไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลู บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูของทา่นแก่บคุคลภายนอก 
และบคุคลภายนอกอาจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลที,ทา่นให้ตามข้อกําหนดของโครงการพิเศษ 
และเพื,อวตัถปุระสงค์ของตนตามนโยบาย/ข้อกําหนดของตน 
เว้นแตข้่อกําหนดของโครงการพิเศษดงักลา่วจะระบไุว้เป็นอยา่งอื,น  
บริษัทแนะนําอยา่งยิ,งให้ทา่นตรวจทั Nงข้อกําหนดของโครงการพิเศษและนโยบาย/ข้อกําหนดของบคุคลภายนอกที,เ
กี,ยวข้องใดๆ ก่อนร่วมโครงการ 
 

เพื,อปรับปรุงสนิค้าและบริการ และคุ้มครองผู้ ป่วยและผู้บริโภค 
บริษัทใช้ข้อมลูที,ทา่นให้เพื,อเข้าใจผลกระทบที,สนิค้าและบริการของบริษัทมีตอ่ทา่นและคนที,ทา่นรักดีขึ Nน  
เพื,อติดตามและดําเนินการเกี,ยวกบัข้อกงัวลด้านความปลอดภยั  
และเพื,อพฒันาและปรับปรุงสนิค้าและบริการของบริษัทตอ่ไป  ตวัอยา่งเช่น 
ทา่นอาจได้รับเชิญให้ร่วมตอบแบบสอบถามเกี,ยวกบัสนิค้าหรือบริการของบริษัท  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อาจได้รับเชิญให้ร่วมโครงการหรือคณะผู้ เชี,ยวชาญตา่งๆ  นอกจากนี N 
บริษัทใช้ข้อมลูที,ทา่นให้เพื,อปฏิบติัตามหน้าที,ติดตามและรายงานที,กฎหมายกําหนด 
รวมทั Nงที,เกี,ยวกบัเหตกุารณ์ที,ไมพ่งึประสงค์ การร้องทกุข์เกี,ยวกบัสนิค้า และความปลอดภยัของผู้ ป่วย 
 

เพื,อทราบตวัผู้ ได้รับประโยชน์จาก/แนะนําสนิค้า/บริการของบริษัท 



 

บริษัทหาตวับคุคลตา่งๆ เช่น ผู้ ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
ที,ได้รับประโยชน์จากหรือแนะนําสนิค้าและบริการของบริษัทเป็นครั Nงคราว 
 

เพื,อการวิเคราะห์และอ้างอิงภายในบริษัท 
บริษัทอาจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื,อการปรับปรุงเว็บไซต์และการอ้างอิงภายในบริษัท 
 
สิ,งสําคญัที,ต้องคํานงึถงึคือ 
ข้อมลูที,นําเสนอบนเว็บไซต์ไมมี่วตัถปุระสงค์เพื,อใช้แทนคําแนะนําหรือการรักษาทางการแพทย์สําหรับภาวะทางกา
รแพทย์เฉพาะใดๆ 
 
 

การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัท 
ไฟเซอร์อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นดงัตอ่ไปนี N 
 

ในกรณีที,เกี,ยวข้องกบัการโอนทางธรุกิจ 
ถ้าบริษัทขายหรือโอนหน่วยธุรกิจใด (เช่น บริษัทยอ่ย) หรือทรัพย์สนิ (เช่น เว็บไซต์) ให้แก่บริษัทอื,น 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นแก่บริษัทดงักลา่ว 
และกําหนดให้บริษัทนั Nนใช้และรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามนโยบายความเป็นสว่นตวันี N 
 

แก่ผู้ ให้บริการและคูค้่าธรุกิจ 
บริษัทอาจจ้างบริษัทและบคุคลอื,นให้บริการแทนบริษัท 
และบริษัทอาจทํางานร่วมกบับริษัทและบคุคลอื,นเกี,ยวกบัสนิค้าหรือบริการใดๆ (รวมกนัเรียกวา่ “ผู้ให้บริการ”)  
ตวัอยา่งของผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทวิเคราะห์ข้อมลู บริษัทจดัการบตัรเครดิต ผู้ให้บริการและความช่วยเหลือลกูค้า 
ผู้ให้บริการอีเมลและข้อความเอสเอ็มเอส บริษัทที,ให้บริการและพฒันาเว็บไซต์ และบริษัทที,ให้บริการจดัเก็บ บรรจ ุ
และจดัสง่สนิค้า (fulfilment) ตา่งๆ  
ผู้ให้บริการยงัรวมถงึคูค้่าที,ร่วมสง่เสริมสนิค้าของบริษัทที,บริษัทพฒันาและ/หรือทําการตลาดร่วมกบับริษัทอื,น  
ผู้ให้บริการบางรายอาจเก็บรวบรวมข้อมลูในไซต์ของบริษัทแทนบริษัท  
บคุคลภายนอกดงักลา่วอาจได้รับอนญุาตให้เข้าใช้ข้อมลูสว่นบคุคลที,จําเป็นในการปฏิบติัหน้าที,ของตน 
แตจ่ะใช้ข้อมลูดงักลา่วนอกจากในนามของบริษัทและภายใต้บงัคบัสญัญาที,รักษาความลบัของข้อมลูไมไ่ด้  
นอกจากนี N ตามที,กลา่วมาข้างต้น 
บริษัทอาจให้เปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลภายนอกตามข้อกําหนดของโครงการพิเศษด้วย 
เว้นแตท่า่นจะเลือกไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูหรือไมใ่ห้ความยินยอม 
 

เพื,อปฏิบตัติามกฎหมาย/คุ้มครอง 



 

บริษัทสงวนสทิธิที,จะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามที,กฎหมายกําหนด 
เมื,อบริษัทเชื,อวา่มีความจําเป็นต้องเปิดเผยเพื,อปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมาย กระบวนการยติุธรรม 
คําสั,งของศาล หรือการดําเนินการทางกฎหมายตอ่บริษัท หรือเพื,อรักษาความปลอดภยั สทิธิ 
หรือทรัพย์สนิของลกูค้าของบริษัท ประชาชน หรือไฟเซอร์ 
 
 

ข้อมลูการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคกุกี N และเครื,องมืออื,น 
ไฟเซอร์และคูค้่าทางธุรกิจของไฟเซอร์เก็บรวบรวมข้อมลูเกี,ยวกบัทา่นโดยใช้คกุกี N เครื,องมือติดตาม 
และเทคโนโลยีอื,นๆ (รวมกนัเรียกวา่ “เครื,องมือ”)  บริษัทใช้ข้อมลูนี Nเพื,อให้เข้าใจ แก้ไขตาม 
และปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอตา่งๆ ของบริษัทของผู้ใช้ให้ดีขึ Nน 
รวมทั Nงเพื,อบริหารจดัการการโฆษณาของบริษัท  ตวัอยา่งเช่น 
บริษัทใช้บริการวิเคราะห์เวบ็ไซต์ที,ใช้เครื,องมือดงักลา่วเพื,อประโยชน์สงูสดุในการช่วยให้บริษัทเข้าใจการใช้ไซต์ของ
บริษัทโดยผู้ เข้าชมตา่งๆ เช่น การเข้าชมหน้าตา่งๆ เวลาที,เข้าชม และจํานวนผู้ เข้าชม  
บริษัทอาจจดัให้ผู้ เข้าชมได้รับประสบการณ์ในการใช้ไซต์ของบริษัทที,เป็นการเฉพาะและเกี,ยวข้องขึ Nนโดยใช้เครื,องมื
อดงักลา่วสง่ข้อมลูและการทํางานตามความชอบและความสนใจของทา่น  ถ้าทา่นได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลแก่บริษัท 
เช่น ในการลงทะเบียนหรือคําขอสิ,งของบางอยา่ง 
บริษัทอาจเชื,อมโยงข้อมลูสว่นบคุคลนั Nนกบัข้อมลูที,ได้รวบรวมจากเครื,องมือ 
 
ทา่นสามารถตั Nงคา่การใช้อินเทอร์เน็ตเพื,อให้ทา่นควบคมุการใช้คกุกี N การไมใ่ห้ใช้คกุกี N 
หรือการแจ้งให้ทา่นทราบทกุครั Nงที,มีการสง่คกุกี Nไปยงัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที,ให้ทา่นใช้อินเทอร์เน็ต  
ถ้ามีการตั Nงคา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไมใ่ห้สง่คกุกี N 
เว็บไซต์ที,ตั Nงคา่ให้สง่คกุกี Nจะไมรู้่จกัทา่นเมื,อทา่นกลบัเข้าใช้เว็บไซต์ 
และการทํางานของเว็บไซต์บางอยา่งอาจหายไป  
สว่นความช่วยเหลือของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของทา่นอาจบอกให้ทา่นทราบวิธีปอ้งกนัมิให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของทา่นรับคกุกี N  โปรดดขู้อมลูเพิ,มเติมเกี,ยวกบัคกุกี Nที, www.aboutcookies.org 
 
 

การโฆษณาตามพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
และปุ่ มเลือกการโฆษณา 
ไฟเซอร์ประสงค์จะสง่โฆษณาสนิค้าและบริการที,ทา่นต้องการให้ทา่น 
ภายใต้บงัคบักฎหมายและระเบียบที,เกี,ยวข้อง ซึ,งมีวิธีการทําได้หลายอยา่งในโลกการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต  
ตวัอยา่งเช่น ไฟเซอร์อาจร่วมกบับริษัทโฆษณาเพื,อสง่โฆษณาตามกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต สนิค้าที,ซื Nอ 
และ/หรือความสนใจของทา่น 
 



 

หากทา่นมีคําถามเกี,ยวกบัการใช้ กรุณาติดตอ่บริษัทที, +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕ 
 
 

นโยบายการรักษาความปลอดภยั 
บริษัทใช้มาตรการที,เป็นขั Nนตอน การจดัการ 
และทางเทคนิคในการพยายามรักษาข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูอื,นของทา่นจากการเข้าใช้หรือใช้โดยไมไ่ด้รับอนุ
ญาต  อยา่งไรก็ดี มาตรการดงักลา่วไมอ่าจทํางานได้ผล ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์  ฉะนั Nน 
บริษัทไมรั่บประกนัวา่ข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูอื,นของทา่นจะไมถ่กูขโมย สญูหาย 
หรือเข้าใช้หรือใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
และบริษัทไมรั่บรองประสทิธิภาพหรือความเหมาะสมสมควรของมาตรการที,บริษัทใช้ในการรักษาข้อมลูดงักลา่ว  
ผู้ใช้มีหน้าที,ต้องรักษาความลบัของรหสัลบัของตนเอง  
ถ้าทา่นมีเหตอุนัควรเชื,อวา่การติดตอ่ของทา่นกบับริษัทไมป่ลอดภยั (ตวัอยา่งเช่น 
ถ้าทา่นรู้สกึวา่ความปลอดภยัของบญัชีที,ทา่นมีกบับริษัทได้รับหรืออาจได้รับอนัตราย) 
กรุณาแจ้งให้บริษัททราบทนัที โดยติดตอ่บริษัทที, +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕ 
 
ข้อมลูสว่นบคุคลรวมทั Nงข้อมลูสขุภาพจะถกูเก็บรักษาไว้เป็นเวลาตามที,จําเป็นเพื,อการที,ได้เก็บรวบรวมไว้  
ระยะเวลาดงักลา่วอาจขยายออกไปภายหลงัความสมัพนัธ์ของทา่นกบับริษัทได้สิ Nนสดุลง 
แตเ่พียงเทา่ที,กฎหมายกําหนด 
 
 

ทางเลอืกเกี,ยวกบัความเป็นสว่นตวัและการแก้ไขเพิ,มเตมิข้อมลูของ
ทา่น 
ทา่นอาจแก้ไขเพิ,มเติมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นและการเลือกของทา่นได้ตลอดเวลา  
ในการร่วมโครงการหรือใช้บริการบางอยา่งของทา่นอาจมีความจําเป็นต้องจํากดัการติดตอ่สื,อสาร  
โครงการและบริการตา่งกนัอาจให้ติดตอ่หมายเลขโทรศพัท์ เชื,อมตอ่ 
หรือผู้จดัการตา่งกนัในการให้ทา่นแจ้งการแก้ไขเพิ,มเติมข้อมลูและการเลือกของทา่น 
รวมทั Nงการเลือกที,จะไมร่่วมการติดตอ่บางอยา่ง แก่บริษัท  
ทางเลือกในการติดตอ่เหลา่นี Nสว่นใหญ่จะทําได้ในไซต์ของบริษัทหรืออีเมลหรือข้อความที,บริษัทสง่ให้ 
แตท่า่นอาจติดตอ่เจ้าหน้าที,ของบริษัทเพื,อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาที, +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕ 
หากทา่นมีปัญหาไมส่ามารถหาเครื,องมือดงักลา่วได้หรือในการแก้ไขเพิ,มเติมข้อมลูหรือการเลือกของทา่นอยา่งอื,น 
 
 

การโอนข้อมลูไปยงัประเทศอื,น 



 

ข้อมลูใดๆ ที,ทา่นได้ให้แก่ไฟเซอร์ในการใช้ไซต์อาจถกูเก็บรักษาและจดัการ โอนระหวา่ง 
และเข้าใช้จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื,น เพื,อวตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูนั Nน 
ซึ,งไมอ่าจรับประกนัได้วา่จะมีการให้ความคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในระดบัเดียวกบัในประเทศที,ทา่นอาศยัอยู ่ 
อยา่งไรก็ตาม ไฟเซอร์จะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบที,ใช้บงัคบั 
และจะใช้ความพยายามดีที,สดุเพื,อทําให้มั,นใจวา่การจดัการข้อมลูของทา่นที,โอนไปนั Nนเป็นไปตามนโยบายความเป็
นสว่นตวันี N 
 
 

ความเป็นสว่นตวัของผู้ เยาว์ 
บริษัทมุง่มั,นที,จะคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของผู้ เยาว์  และจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เยาว์ 
(อายยุงัไมค่รบ ๒๐ ปี) ตอ่เมื,อได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว 
 
 

การตดิตอ่บริษัท 
กรุณาติดตอ่บริษัทหากทา่นมีคําถามหรือข้อกงัวลใดๆ เกี,ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
หรือต้องการความช่วยเหลือในการจดัการทางเลือกของทา่น 
 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
โทร +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕ 
ชั Nนที, ๓๖ และ ๓๗ อาคารยไูนเตด็ เซน็เตอร์ 
๓๒๓ ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
 
 

การแก้ไขเพิ,มเตมินโยบายความเป็นสว่นตวัของบริษัท 
บริษัทอาจแก้ไขเพิ,มเติมและประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นสว่นตวันี Nในเวลาอนัสมควรเป็นครั Nงคราว  
การแก้ไขใดๆ จะมีผลใช้บงัคบัทนัทีเมื,อมีการประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวัที,แก้ไข  
ถ้าการแก้ไขนโยบายความเป็นสว่นตวัก่อให้เกิดผลกระทบสําคญัในการดําเนินการเกี,ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของบ
ริษัท 
บริษัทจะไมใ่ช้ข้อมลูสว่นบคุคลที,ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้าในลกัษณะที,ระบไุว้ในนโยบายฉบบัใหมโ่ดยไมไ่ด้บอกกลา่
วและ/หรือได้รับความยินยอมของทา่น แล้วแตก่รณี  
การแก้ไขนโยบายเลก็น้อยที,ไมก่ระทบการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทอยา่งสําคญัอาจกระทําได้โดยไมต้่องบอก
กลา่วหรือได้รับความยินยอม  



 

บริษัทขอให้ทา่นตรวจหน้านี Nเป็นครั Nงคราวเพื,อดขู้อมลูลา่สดุเกี,ยวกบัแนวทางการปฏิบติัในเรื,องความเป็นสว่นตวัขอ
งบริษัท  นโยบายความเป็นสว่นตวันี Nได้รับการแก้ไขเพิ,มเติมนบัแตว่นัที,มีผลใช้บงัคบัซึ,งระบไุว้ข้างต้น 


