นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ใช้ บงั คับเมื,อวันที, ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ไฟเซอร์ เคารพในความเป็ นส่วนตัวและความลับของข้ อมูลส่วนบุคคล
ซึง, นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี Nจะอธิบายถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที,ไฟเซอร์ เก็บรวบรวมเกี,ยวกับท่านจากเว็บไซต์ที,
ท่านเข้ าชม (“ไซต์”) วิธีการที,บริ ษัทจะใช้ ข้อมูล การคุ้มครองข้ อมูล
รวมถึงทางเลือกที,ทา่ นสามารถดําเนินการเกี,ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื,อบริ ษัทใช้ คําว่า “บริ ษัท” หรื อ
“ไฟเซอร์ ” ให้ หมายความถึง บริ ษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัทในเครื อและบริ ษัทย่อยเป็ นครังN คราว
การเข้ าชมไซต์ของท่านอยูภ่ ายใต้ บงั คับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี Nและข้ อกําหนดการใช้ ของบริ ษัท
ท่านจะเลือกไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริ ษัทก็ได้ แต่การเลือกเช่นนันอาจทํ
N
าให้ บริ ษัทไม่สามารถให้ ข้อมูล สินค้ า
และบริ การบางอย่างแก่ทา่ นได้
การใช้ ไซต์และ/หรื อให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริ ษัทถือว่าท่านได้ ยินยอมและตกลงด้ วยในการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านโดยไฟเซอร์ และตัวแทนและคูส่ ญ
ั ญาที,ได้ รับอนุญาต ไม่วา่ ในหรื อนอกประเทศไทย ตามนโยบายนี N
ไซต์ของบริ ษัทอาจมีตวั เชื,อมไปยังเว็บไซต์ ข้ อมูล
และบริ การของบุคคลภายนอกที,ไฟเซอร์ ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของหรื อมีอํานาจควบคุม
ไฟเซอร์ จะไม่รับผิดชอบในการดําเนินการหรื อการปฏิบตั ติ อ่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทรัพย์สนิ ดังกล่าว
บริ ษัทจึงแนะนําให้ ทา่ นอ่านนโยบายและข้ อกําหนดในเรื, องความเป็ นส่วนตัวที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ของบุคคลภาย
นอกเช่นว่านันด้
N วยความระมัดระวัง
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริ ษัทแบ่งออกเป็ นส่วนๆ ดังต่อไปนี N กรุณากดที,หวั ข้ อเพื,อเข้ าดูสว่ นนันทั
N นที

>
>
>
>
>
>
>

ข้ อมูลที,บริ ษัทเก็บรวบรวมและใช้
การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท
ข้ อมูลการใช้ อินเทอร์ เน็ตหรื อคุกกี N และเครื, องมืออื,น
การโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต และปุ่ ม (icon) เลือกการโฆษณา
นโยบายการรักษาความปลอดภัย
ทางเลือกเกี,ยวกับความเป็ นส่วนตัวและการแก้ ไขเพิ,มเติมข้ อมูลของท่าน

>
>
>
>

การโอนข้ อมูลไปยังประเทศอื,น
ความเป็ นส่วนตัวของผู้เยาว์
การติดต่อบริ ษัท
การแก้ ไขเพิ,มเติมนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริ ษัท

ข้ อมูลที,บริ ษัทเก็บรวบรวมและใช้
บริ ษัทเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลที,ทา่ นเลือกที,จะให้ เช่น ผ่านทางการลงทะเบียน คําขอ และแบบสอบถามต่างๆ
และเกี,ยวกับการสอบถามของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจเลือกที,จะให้ ชื,อ ข้ อมูลการติดต่อ ข้ อมูลสุขภาพ
ข้ อมูลประกันภัย และ/หรื อข้ อมูลการเงินของท่านเกี,ยวกับการส่งเสริ ม การช่วยเหลือผู้ป่วย โครงการสนับสนุน
หรื อการทดลองทางคลินิก
ผู้ให้ บริ การทางการแพทย์อาจเลือกให้ ข้อมูลเกี,ยวกับความเชี,ยวชาญและความเกี,ยวพันในทางวิชาชีพ
นอกจากนี N บริ ษัทอาจรวบรวมข้ อมูลเกี,ยวกับท่านโดยอัตโนมัตจิ ากการใช้ ไซต์ของท่าน เช่น
หมายเลขเครื, องคอมพิวเตอร์ (IP address) และวิธีการใช้ ไซต์ของท่าน
โปรดดูสว่ นที,เกี,ยวกับข้ อมูลการใช้ อินเทอร์ เน็ตหรื อคุกกี N และเครื, องมืออื,นด้ านล่างด้ วย
บริ ษัทอาจใช้ หรื อรวมข้ อมูลส่วนบุคคลที,มีเกี,ยวกับท่านกับข้ อมูลที,ได้ รับจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น
บริ ษัทอาจใช้ ข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื,อยืนยันข้ อมูลการติดต่อหรื อข้ อมูลการเงิน
เพื,อตรวจใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรื อเพื,อให้ เข้ าใจความสนใจของท่านดีขึ Nน
โดยเชื,อมโยงข้ อมูลด้ านประชากรกับข้ อมูลที,ทา่ นได้ ให้ แก่บริ ษัท

การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท
บริ ษัทอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี N

เพื,อบริ การท่าน

บริ ษัทอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื,อตอบคําถามของท่าน และส่งสินค้ าและให้ บริ การที,ทา่ นขอ
ภายใต้ บงั คับกฎหมายและระเบียบที,เกี,ยวข้ อง เมื,อท่านตอบรับการส่งเสริ มหรื อข้ อเสนอให้ บริ การใด
บริ ษัทจะส่งสิง, ของเฉพาะที,ทา่ นขอพร้ อมข้ อมูลเกี,ยวกับสินค้ า ยี,ห้อ หัวข้ อสุขภาพ และการดําเนินโรคที,เกี,ยวข้ อง
บริ ษัทใช้ ข้อมูลของท่านเพื,อส่งมอบข้ อมูลและบริ การที,บริ ษัทเชื,อว่าเกี,ยวข้ องกับท่านที,สดุ ด้ วย ตัวอย่างเช่น
ผู้ใช้ หญิงอาจได้ รับข้ อมูลสินค้ าสําหรับผู้หญิงที,ผ้ ใู ช้ ชายจะไม่ได้ รับ
ผู้ใช้ ที,บริ ษัททราบว่าเป็ นประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ซงึ, รักษาโรคข้ ออักเสบอาจได้ รับข้ อมูลเกี,ยวกับการรักษาโรค

ข้ ออักเสบใหม่ๆ นอกจากนี N
บริ ษัทอาจใช้ เครื, องมือชี Nตัวบุคคลเพื,อให้ ทราบตัวท่านเวลาที,ทา่ นเข้ าใช้ งานไซต์โดยการเชื,อมต่อจากภายนอก เช่น
การเชื,อมต่อที,ปรากฏในไซต์ของบุคคลภายนอกหรื อในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรื ออีเมลที,ไฟเซอร์ ได้ เสนอแก่ทา่ น
โปรดดูสว่ นที,เกี,ยวกับคุกกี Nและเครื, องมืออื,นด้ านล่างด้ วย
บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลของท่านเพื,อให้ บริ การและความช่วยเหลือลูกค้ าด้ วย

เพื,อบริ การบุคคลภายนอกที,ทา่ นขอให้ บริ ษัทบริ การ

เว็บไซต์ของบริ ษัทอาจมีเครื, องมือและการทํางานต่างๆ ให้ บริ การ บางอย่างไฟเซอร์ เป็ นผู้ให้ บริ การ
และบางอย่างบุคคลภายนอกเป็ นผู้ให้ บริ การ ตัวอย่างเช่น
ไฟเซอร์ อาจให้ บริ การการทํางานบนไซต์ที,ให้ ทา่ นส่งข้ อมูลบางอย่างต่อให้ เพื,อนหรื อผู้ร่วมงานได้ นอกจากนี N
บนไซต์อาจมีการทํางานที,ให้ สง่ ต่อข้ อมูลของบุคคลภายนอกได้ เช่น อุปกรณ์ เครื, องมือ
หรื อปุ่ มสําหรับสือ, สังคมของบุคคลภายนอก ถ้ าท่านเลือกใช้ การส่งต่อข้ อมูลของไฟเซอร์ เพื,อให้ ผ้ อู ื,นทราบข้ อมูล
สินค้ า หรื อบริ การของบริ ษัท
บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลของท่านและของบุคคลที,ทา่ นส่งข้ อมูลให้ เพื,อส่งข้ อมูลหรื อการเชื,อมต่อที,ทา่ นขอ
แต่บริ ษัทจะไม่เข้ าใช้ เก็บรักษา
หรื อใช้ ข้อมูลเกี,ยวกับบุคคลที,ทา่ นต้ องการส่งข้ อมูลให้ นอกจากที,เกี,ยวข้ องกับคําขอของท่าน
ถ้ าท่านเลือกใช้ การส่งต่อข้ อมูลของบุคคลภายนอก รวมทังอุ
N ปกรณ์ เครื, องมือ หรื อปุ่ มสือ, สังคม
การใช้ ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้ บงั คับนโยบายและข้ อกําหนดในเรื, องความเป็ นส่วนตัวของบุคคลภายนอก
เช่นเดียวกับการเชื,อมต่อไปยังเว็บไซต์ ข้ อมูล หรื อบริ การทังหลายที
N
,ไม่ใช่ของไฟเซอร์
บริ ษัทแนะนําให้ ทา่ นอ่านนโยบายและข้ อกําหนดในเรื, องความเป็ นส่วนตัวที,เกี,ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ของบุคคลภายน
อกนันด้
N วยความระมัดระวัง

เพื,อตรวจความสามารถของท่านในการเข้ าใช้ / ใช้ สินค้ า บริ การ และข้ อมูลบางอย่าง

สินค้ า บริ การ
และข้ อมูลบางอย่างที,บริ ษัทเสนออาจเหมาะสมหรื อเข้ าใช้ ได้ เฉพาะกับบุคคลที,มีคณ
ุ สมบัตติ ามเงื,อนไขบางประกา
รหรื อหลักเกณฑ์อื,น ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทอาจตรวจสอบว่าท่านมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์นนั N ตัวอย่างเช่น
ข้ อมูลบางอย่างเกี,ยวกับสินค้ าของบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์เพื,อและให้ เข้ าใช้ ได้ เฉพาะแต่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพทางการแพ
ทย์ซงึ, ได้ รับอนุญาตเท่านันN
และบริ ษัทอาจใช้ ข้อมูลที,เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านและจากแหล่งภายนอกเพื,อตรวจสอบใบอนุญาตและคุณสม
บัตขิ องท่านในการเข้ าดูข้อมูลดังกล่าว

ตามข้ อกําหนดของโครงการพิเศษ

ในบางกรณีไฟเซอร์ อาจเสนอโครงการ กิจกรรม การทดลองทางคลินิก งาน หรื อการส่งเสริ มพิเศษทางไซต์
(“โครงการพิเศษ”) ที,มีข้อกําหนดเฉพาะ หนังสือแจ้ งความเป็ นส่วนตัว
และ/หรื อแบบให้ ความยินยอมโดยเข้ าใจข้ อเท็จจริ งของเรื, องที,อธิบายการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ
ที,ทา่ นให้ เกี,ยวกับโครงการพิเศษ (“ข้ อกําหนดของโครงการพิเศษ”)
ไฟเซอร์ จะปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดของโครงการพิเศษเกี,ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โครงการพิเศษดังกล่าวบางโครงการอาจมีการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลภายนอก และไฟเซอร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ท่านอาจมีโอกาสที,จะตกลงหรื อเลือกไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของท่านแก่บคุ คลภายนอกดังกล่าว แต่ในบางกรณี
ท่านอาจจําเป็ นต้ องตกลงให้ เปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอกเพื,อร่วมโครงการพิเศษนันๆ
N
ถ้ าท่านยินยอม/ไม่เลือกที,จะไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูล บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านแก่บคุ คลภายนอก
และบุคคลภายนอกอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที,ทา่ นให้ ตามข้ อกําหนดของโครงการพิเศษ
และเพื,อวัตถุประสงค์ของตนตามนโยบาย/ข้ อกําหนดของตน
เว้ นแต่ข้อกําหนดของโครงการพิเศษดังกล่าวจะระบุไว้ เป็ นอย่างอื,น
บริ ษัทแนะนําอย่างยิ,งให้ ทา่ นตรวจทังข้
N อกําหนดของโครงการพิเศษและนโยบาย/ข้ อกําหนดของบุคคลภายนอกที,เ
กี,ยวข้ องใดๆ ก่อนร่วมโครงการ

เพื,อปรับปรุงสินค้ าและบริ การ และคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริ โภค

บริ ษัทใช้ ข้อมูลที,ทา่ นให้ เพื,อเข้ าใจผลกระทบที,สนิ ค้ าและบริ การของบริ ษัทมีตอ่ ท่านและคนที,ทา่ นรักดีขึ Nน
เพื,อติดตามและดําเนินการเกี,ยวกับข้ อกังวลด้ านความปลอดภัย
และเพื,อพัฒนาและปรับปรุงสินค้ าและบริ การของบริ ษัทต่อไป ตัวอย่างเช่น
ท่านอาจได้ รับเชิญให้ ร่วมตอบแบบสอบถามเกี,ยวกับสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัท
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อาจได้ รับเชิญให้ ร่วมโครงการหรื อคณะผู้เชี,ยวชาญต่างๆ นอกจากนี N
บริ ษัทใช้ ข้อมูลที,ทา่ นให้ เพื,อปฏิบตั ติ ามหน้ าที,ตดิ ตามและรายงานที,กฎหมายกําหนด
รวมทังที
N ,เกี,ยวกับเหตุการณ์ที,ไม่พงึ ประสงค์ การร้ องทุกข์เกี,ยวกับสินค้ า และความปลอดภัยของผู้ป่วย

เพื,อทราบตัวผู้ได้ รับประโยชน์จาก/แนะนําสินค้ า/บริ การของบริ ษัท

บริ ษัทหาตัวบุคคลต่างๆ เช่น ผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ที,ได้ รับประโยชน์จากหรื อแนะนําสินค้ าและบริ การของบริ ษัทเป็ นครังN คราว

เพื,อการวิเคราะห์และอ้ างอิงภายในบริ ษัท

บริ ษัทอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื,อการปรับปรุงเว็บไซต์และการอ้ างอิงภายในบริ ษัท
สิง, สําคัญที,ต้องคํานึงถึงคือ
ข้ อมูลที,นําเสนอบนเว็บไซต์ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื,อใช้ แทนคําแนะนําหรื อการรักษาทางการแพทย์สาํ หรับภาวะทางกา
รแพทย์เฉพาะใดๆ

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท
ไฟเซอร์ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี N

ในกรณีที,เกี,ยวข้ องกับการโอนทางธุรกิจ

ถ้ าบริ ษัทขายหรื อโอนหน่วยธุรกิจใด (เช่น บริ ษัทย่อย) หรื อทรัพย์สนิ (เช่น เว็บไซต์) ให้ แก่บริ ษัทอื,น
บริ ษัทอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริ ษัทดังกล่าว
และกําหนดให้ บริ ษัทนันใช้
N และรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี N

แก่ผ้ ใู ห้ บริ การและคูค่ ้ าธุรกิจ

บริ ษัทอาจจ้ างบริ ษัทและบุคคลอื,นให้ บริ การแทนบริ ษัท
และบริ ษัทอาจทํางานร่วมกับบริ ษัทและบุคคลอื,นเกี,ยวกับสินค้ าหรื อบริ การใดๆ (รวมกันเรี ยกว่า “ผู้ให้ บริ การ”)
ตัวอย่างของผู้ให้ บริ การรวมถึงบริ ษัทวิเคราะห์ข้อมูล บริ ษัทจัดการบัตรเครดิต ผู้ให้ บริ การและความช่วยเหลือลูกค้ า
ผู้ให้ บริ การอีเมลและข้ อความเอสเอ็มเอส บริ ษัทที,ให้ บริ การและพัฒนาเว็บไซต์ และบริ ษัทที,ให้ บริ การจัดเก็บ บรรจุ
และจัดส่งสินค้ า (fulfilment) ต่างๆ
ผู้ให้ บริ การยังรวมถึงคูค่ ้ าที,ร่วมส่งเสริ มสินค้ าของบริ ษัทที,บริ ษัทพัฒนาและ/หรื อทําการตลาดร่วมกับบริ ษัทอื,น
ผู้ให้ บริ การบางรายอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลในไซต์ของบริ ษัทแทนบริ ษัท
บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจได้ รับอนุญาตให้ เข้ าใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที,จําเป็ นในการปฏิบตั หิ น้ าที,ของตน
แต่จะใช้ ข้อมูลดังกล่าวนอกจากในนามของบริ ษัทและภายใต้ บงั คับสัญญาที,รักษาความลับของข้ อมูลไม่ได้
นอกจากนี N ตามที,กล่าวมาข้ างต้ น
บริ ษัทอาจให้ เปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลภายนอกตามข้ อกําหนดของโครงการพิเศษด้ วย
เว้ นแต่ทา่ นจะเลือกไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อไม่ให้ ความยินยอม

เพื,อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/คุ้มครอง

บริ ษัทสงวนสิทธิที,จะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที,กฎหมายกําหนด
เมื,อบริ ษัทเชื,อว่ามีความจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยเพื,อปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดของกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรม
คําสัง, ของศาล หรื อการดําเนินการทางกฎหมายต่อบริ ษัท หรื อเพื,อรักษาความปลอดภัย สิทธิ
หรื อทรัพย์สนิ ของลูกค้ าของบริ ษัท ประชาชน หรื อไฟเซอร์

ข้ อมูลการใช้ อินเทอร์ เน็ตหรื อคุกกี N และเครื, องมืออื,น
ไฟเซอร์ และคูค่ ้ าทางธุรกิจของไฟเซอร์ เก็บรวบรวมข้ อมูลเกี,ยวกับท่านโดยใช้ คกุ กี N เครื, องมือติดตาม
และเทคโนโลยีอื,นๆ (รวมกันเรี ยกว่า “เครื, องมือ”) บริ ษัทใช้ ข้อมูลนี Nเพื,อให้ เข้ าใจ แก้ ไขตาม
และปรับปรุงประสบการณ์ใช้ งานเว็บไซต์ บริ การ และข้ อเสนอต่างๆ ของบริ ษัทของผู้ใช้ ให้ ดีขึ Nน
รวมทังเพื
N ,อบริ หารจัดการการโฆษณาของบริ ษัท ตัวอย่างเช่น
บริ ษัทใช้ บริ การวิเคราะห์เว็บไซต์ที,ใช้ เครื, องมือดังกล่าวเพื,อประโยชน์สงู สุดในการช่วยให้ บริ ษัทเข้ าใจการใช้ ไซต์ของ
บริ ษัทโดยผู้เข้ าชมต่างๆ เช่น การเข้ าชมหน้ าต่างๆ เวลาที,เข้ าชม และจํานวนผู้เข้ าชม
บริ ษัทอาจจัดให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ รับประสบการณ์ในการใช้ ไซต์ของบริ ษัทที,เป็ นการเฉพาะและเกี,ยวข้ องขึ Nนโดยใช้ เครื, องมื
อดังกล่าวส่งข้ อมูลและการทํางานตามความชอบและความสนใจของท่าน ถ้ าท่านได้ ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริ ษัท
เช่น ในการลงทะเบียนหรื อคําขอสิง, ของบางอย่าง
บริ ษัทอาจเชื,อมโยงข้ อมูลส่วนบุคคลนันกั
N บข้ อมูลที,ได้ รวบรวมจากเครื, องมือ
ท่านสามารถตังค่
N าการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื,อให้ ทา่ นควบคุมการใช้ คกุ กี N การไม่ให้ ใช้ คกุ กี N
หรื อการแจ้ งให้ ทา่ นทราบทุกครังN ที,มีการส่งคุกกี Nไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที,ให้ ทา่ นใช้ อินเทอร์ เน็ต
ถ้ ามีการตังค่
N าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ให้ สง่ คุกกี N
เว็บไซต์ที,ตงค่
ั N าให้ สง่ คุกกี Nจะไม่ร้ ูจกั ท่านเมื,อท่านกลับเข้ าใช้ เว็บไซต์
และการทํางานของเว็บไซต์บางอย่างอาจหายไป
ส่วนความช่วยเหลือของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของท่านอาจบอกให้ ทา่ นทราบวิธีปอ้ งกันมิให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของท่านรับคุกกี N โปรดดูข้อมูลเพิ,มเติมเกี,ยวกับคุกกี Nที, www.aboutcookies.org

การโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
และปุ่ มเลือกการโฆษณา
ไฟเซอร์ ประสงค์จะส่งโฆษณาสินค้ าและบริ การที,ทา่ นต้ องการให้ ทา่ น
ภายใต้ บงั คับกฎหมายและระเบียบที,เกี,ยวข้ อง ซึง, มีวิธีการทําได้ หลายอย่างในโลกการโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
ตัวอย่างเช่น ไฟเซอร์ อาจร่วมกับบริ ษัทโฆษณาเพื,อส่งโฆษณาตามกิจกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต สินค้ าที,ซื Nอ
และ/หรื อความสนใจของท่าน

หากท่านมีคําถามเกี,ยวกับการใช้ กรุณาติดต่อบริ ษัทที, +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

บริ ษัทใช้ มาตรการที,เป็ นขันตอน
N
การจัดการ
และทางเทคนิคในการพยายามรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลอื,นของท่านจากการเข้ าใช้ หรื อใช้ โดยไม่ได้ รับอนุ
ญาต อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวไม่อาจทํางานได้ ผล ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ ฉะนันN
บริ ษัทไม่รับประกันว่าข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลอื,นของท่านจะไม่ถกู ขโมย สูญหาย
หรื อเข้ าใช้ หรื อใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
และบริ ษัทไม่รับรองประสิทธิภาพหรื อความเหมาะสมสมควรของมาตรการที,บริ ษัทใช้ ในการรักษาข้ อมูลดังกล่าว
ผู้ใช้ มีหน้ าที,ต้องรักษาความลับของรหัสลับของตนเอง
ถ้ าท่านมีเหตุอนั ควรเชื,อว่าการติดต่อของท่านกับบริ ษัทไม่ปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น
ถ้ าท่านรู้สกึ ว่าความปลอดภัยของบัญชีที,ทา่ นมีกบั บริ ษัทได้ รับหรื ออาจได้ รับอันตราย)
กรุณาแจ้ งให้ บริ ษัททราบทันที โดยติดต่อบริ ษัทที, +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕
ข้ อมูลส่วนบุคคลรวมทังข้
N อมูลสุขภาพจะถูกเก็บรักษาไว้ เป็ นเวลาตามที,จําเป็ นเพื,อการที,ได้ เก็บรวบรวมไว้
ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปภายหลังความสัมพันธ์ของท่านกับบริ ษัทได้ สิ Nนสุดลง
แต่เพียงเท่าที,กฎหมายกําหนด

ทางเลือกเกี,ยวกับความเป็ นส่วนตัวและการแก้ ไขเพิ,มเติมข้ อมูลของ
ท่าน

ท่านอาจแก้ ไขเพิ,มเติมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านและการเลือกของท่านได้ ตลอดเวลา
ในการร่วมโครงการหรื อใช้ บริ การบางอย่างของท่านอาจมีความจําเป็ นต้ องจํากัดการติดต่อสือ, สาร
โครงการและบริ การต่างกันอาจให้ ตดิ ต่อหมายเลขโทรศัพท์ เชื,อมต่อ
หรื อผู้จดั การต่างกันในการให้ ทา่ นแจ้ งการแก้ ไขเพิ,มเติมข้ อมูลและการเลือกของท่าน
รวมทังการเลื
N
อกที,จะไม่ร่วมการติดต่อบางอย่าง แก่บริ ษัท
ทางเลือกในการติดต่อเหล่านี Nส่วนใหญ่จะทําได้ ในไซต์ของบริ ษัทหรื ออีเมลหรื อข้ อความที,บริ ษัทส่งให้
แต่ทา่ นอาจติดต่อเจ้ าหน้ าที,ของบริ ษัทเพื,อขอความช่วยเหลือได้ ตลอดเวลาที, +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕
หากท่านมีปัญหาไม่สามารถหาเครื, องมือดังกล่าวได้ หรื อในการแก้ ไขเพิ,มเติมข้ อมูลหรื อการเลือกของท่านอย่างอื,น

การโอนข้ อมูลไปยังประเทศอื,น

ข้ อมูลใดๆ ที,ทา่ นได้ ให้ แก่ไฟเซอร์ ในการใช้ ไซต์อาจถูกเก็บรักษาและจัดการ โอนระหว่าง
และเข้ าใช้ จากประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื,น เพื,อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลนันN
ซึง, ไม่อาจรับประกันได้ วา่ จะมีการให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับในประเทศที,ทา่ นอาศัยอยู่
อย่างไรก็ตาม ไฟเซอร์ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบที,ใช้ บงั คับ
และจะใช้ ความพยายามดีที,สดุ เพื,อทําให้ มนั, ใจว่าการจัดการข้ อมูลของท่านที,โอนไปนันเป็
N นไปตามนโยบายความเป็
นส่วนตัวนี N

ความเป็ นส่วนตัวของผู้เยาว์

บริ ษัทมุง่ มัน, ที,จะคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของผู้เยาว์ และจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
(อายุยงั ไม่ครบ ๒๐ ปี ) ต่อเมื,อได้ รับความยินยอมของบิดามารดาหรื อผู้ปกครองแล้ ว

การติดต่อบริ ษัท

กรุณาติดต่อบริ ษัทหากท่านมีคําถามหรื อข้ อกังวลใดๆ เกี,ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรื อต้ องการความช่วยเหลือในการจัดการทางเลือกของท่าน
บริ ษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
โทร +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕
ชันที
N , ๓๖ และ ๓๗ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
๓๒๓ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

การแก้ ไขเพิ,มเติมนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริ ษัท

บริ ษัทอาจแก้ ไขเพิ,มเติมและประกาศการแก้ ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี Nในเวลาอันสมควรเป็ นครังN คราว
การแก้ ไขใดๆ จะมีผลใช้ บงั คับทันทีเมื,อมีการประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวที,แก้ ไข
ถ้ าการแก้ ไขนโยบายความเป็ นส่วนตัวก่อให้ เกิดผลกระทบสําคัญในการดําเนินการเกี,ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของบ
ริ ษัท
บริ ษัทจะไม่ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที,ได้ รวบรวมไว้ ก่อนหน้ าในลักษณะที,ระบุไว้ ในนโยบายฉบับใหม่โดยไม่ได้ บอกกล่า
วและ/หรื อได้ รับความยินยอมของท่าน แล้ วแต่กรณี
การแก้ ไขนโยบายเล็กน้ อยที,ไม่กระทบการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัทอย่างสําคัญอาจกระทําได้ โดยไม่ต้องบอก
กล่าวหรื อได้ รับความยินยอม

บริ ษัทขอให้ ทา่ นตรวจหน้ านี Nเป็ นครังN คราวเพื,อดูข้อมูลล่าสุดเกี,ยวกับแนวทางการปฏิบตั ใิ นเรื, องความเป็ นส่วนตัวขอ
งบริ ษัท นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี Nได้ รับการแก้ ไขเพิ,มเติมนับแต่วนั ที,มีผลใช้ บงั คับซึง, ระบุไว้ ข้างต้ น

