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นโยบายความเป็นสว่นตวั
นโยบายความเป็นสว่นตวันี�ปรับเปลี�ยนเนื�อหาเพื�อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล พ.ศ.2562 นโยบายความเป็นสว่นตวันี�มผีลกบัแอพพลเิคชนัเมดแครแ์ละอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด ซึ�ง
ใหบ้รกิารเชื�อมตอ่มตอ่สื�อสารระหวา่งผูใ้ชแ้ละเภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษา นโยบายความเป็นสว่นตวันี�ไดกํ้าหนด
วธิกีารที�บรษัิทใชเ้พื�อเกบ็ขอ้มลู จัดการขอ้มลู และปกปิดขอ้มลูเกี�ยวกบัผูใ้ชง้านระหวา่งใชแ้อพพลเิคชั�น
บรษัิทจะเกบ็รวบรวมและสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นตวั ขอ้มลูทางการแพทยแ์ละสขุภาพเกี�ยวกบัผูใ้ช ้ระหวา่งการใชแ้อ
พพลเิคชนั ผูใ้ชย้นิยอมใหบ้รษัิทเกบ็รวบรวมและสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นตวัและขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งภายใตน้โยบาย
ความเป็นสว่นตวันี�

ผูใ้ชท้ี�ไมย่อมรับนโยบายความเป็นสว่นตวันี� ไมค่วรใชแ้อพพลเิคชนัเมดแคร์

นยิามที�สาํคญั (Important Definition)

ขอ้มลูสว่นตวั หมายถงึ ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้านที�ใชร้ะบตุวับคุคล เชน่ ชื�อ-นามสกลุ รหสัประจําตวั
ประชาชน ที�อยู ่อเีมล ์เบอรโ์ทรศพัท ์เป็นตน้ หรอืขอ้มลูอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัผูใ้ช ้

ขอ้มลูสขุภาพ หมายถงึ ขอ้มลูสว่นตวัผูใ้ชเ้กี�ยวกบัสขุภาพหรอืขอ้มลูทางการแพทย์

ขอ้มลูไมร่ะบตุวัผูใ้ช้ หมายถงึ ขอ้มลูเกี�ยวกบัผูใ้ชท้ี�ไมส่ามารถใชร้ะบตุวัผูใ้ชไ้ด ้

คกุกี� คอืขอ้มลูที�ไดส้ง่จากsiteไปยงัเครื�องคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช ้ในขณะที�ผูใ้ชเ้ขา้เยี�ยมชมเว็บไซตนั์�นกําลงั
เขา้เยี�ยมชมเว็บไซตข์องบรษัิท

การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นตวั

เมื�อผูใ้ชส้รา้งบญัชเีมดแคร ์หรอืใหข้อ้มลูสว่นตวัผูใ้ชผ้า่นทางแอพพลเิคชั�น ขอ้มลูที�บรษัิทจัดเกบ็อาจรวมถงึ
ขอ้มลูตา่ง ๆ เหลา่นี�

● ชื�อและนามสกลุ (สามารถใชช้ื�อนรินามได)้ วนัเดอืนปีเกดิ อเีมล ์เบอรโ์ทรศพัทเ์คลื�อนที�และขอ้มลู
อื�นในการลงทะเบยีน

● ขอ้มลูสขุภาพ อนัไดแ้ก ่ขอ้มลูหรอืบนัทกึที�เกี�ยวขอ้งกบัประวตัคิวามเจ็บป่วย การตรวจรา่งกาย ผล
ทางหอ้งปฏบิตักิาร ผลทางรังสวีทิยา และขอ้มลูอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัสขุภาพ

● ขอ้มลูสขุภาพเกี�ยวกบัผูใ้ชท้ี�บนัทกึโดยแพทย/์เภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาผา่นทางแอพพลเิคชั�น เชน่
เวชระเบยีน ขอ้มลูการซกัประวตั ิตรวจรักษา และขอ้มลูอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัสขุภาพ

● ขอ้มลูการเรยีกเกบ็เงนิ เชน่ ขอ้มลูบตัรเครดติ



● ขอ้มลูเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณโ์ทรศพัทเ์คลื�อนที� เชน่ เบราเซอรอ์นิเตอรเ์น็ต ชนดิของ
คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณโ์ทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�ใช ้หรอืขอ้มลูอื�นที�เกี�ยวกบัวธิกีารเขา้ใชแ้อพพลเิคชั�น

● ขอ้มลูอื�นๆที�ผูใ้ชก้รอกหรอืสง่ใหผ้า่นแอพพลเิคชั�นหรอืบรกิารอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง

ผูใ้ชจ้ะตอ้งจัดสง่ขอ้มลูใหแ้กบ่รษัิท ตวัแทนผูรั้บมอบอํานาจของบรษัิท หรอืจัดสง่เขา้สูแ่อพพลเิคชนัเผูใ้ช ้
และขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งเป็นขอ้มลูที� ถกูตอ้งแทจ้รงิ ครบถว้น และไมทํ่าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใด ๆ ผูใ้ชจ้ะ
ตอ้งอพัเดทขอ้มลูของผูใ้ชใ้หเ้ป็นปัจจบุนั และแจง้ใหบ้รษัิททราบเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูตา่ง ๆ
บรษัิทสงวนสทิธทิี�จะรอ้งขอเอกสารเพิ�มเตมิเพื�อตรวจสอบยนืยนัวา่ขอ้มลูที�ผูใ้ชใ้หม้านั�นถกูตอ้ง บรษัิทจะ
สามารถจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชห้ากผูใ้ชส้ง่มอบขอ้มลูใหบ้รษัิทดว้ยความสมคัรใจของผูใ้ชเ้ผูใ้ชง้าน
หากผูใ้ชเ้ลอืกจะไมส่ง่ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชใ้หแ้กบ่รษัิทหรอืเลอืกที�จะเพกิถอนความยนิยอมในการใชข้อ้มลู
สว่นตวัของผูใ้ช ้บรษัิทอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารของบรษัิทแกผู่ใ้ชไ้ด ้

หากผูใ้ชไ้ดส้ง่มอบขอ้มลูของบคุคลภายนอกใหแ้กบ่รษัิท บรษัิทจะถอืวา่ผูใ้ชไ้ดรั้บความยนิยอมหรอืไดรั้บ
อนุญาตจากบคุคลภายนอกผูเ้กี�ยวขอ้งที�จะเปิดเผยและสง่มอบขอ้มลูสว่นตวันั�น ๆ แกบ่รษัิท

การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั

บรษัิทจะใชข้อ้มลูสว่นที�บรษัิทไดรั้บจากผูใ้ชห้รอืสง่ตอ่แกบ่คุคลภายนอก (รวมถงึบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง ผูใ้ห ้
บรกิารภายนอก ผูข้ายที�เป็นบคุคลภายนอก) เพื�อประโยชนข์องผูใ้ช ้และการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ช ้ดงัจะไดก้ลา่ว
ตอ่ไปนี�

● เพื�อดําเนนิการหรอืสนับสนุนการใชแ้อพพลเิคชั�น บรษัิทจะใชข้อ้มลูที�ผูใ้ชไ้ดส้ง่มอบใหเ้พื�อจัดการ
บญัชกีารใชง้านของผูใ้ชท้ี�ผูใ้ชม้กีบับรษัิท (ถา้ม)ี

● เพื�อใหเ้ภสชักรและผูใ้หคํ้าปรกึษาไดรั้บทราบขอ้มลูสขุภาพที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการใหคํ้าปรกึษาที�
เหมาะสม

● เพื�อตรวจสอบและจัดการการธรุกรรมทางการเงนิอนัเกี�ยวกบัการจา่ยเงนิที�ผูใ้ชไ้ดจั้ดทําขึ�นทางอนิเต
อรเ์น็ตหรอืออนไลน์

● เพื�อตรวจสอบการดาวนโ์หลดขอ้มลูจากแอพพลเิคชั�น
● เพื�อพัฒนาแผนผัง การจัดหนา้และเนื�อหาของหนา้ตา่ง ๆ ของแอพพลเิคชั�นและปรับแตง่สําหรับผูใ้ช ้

เพื�อระบตุวัตนผูเ้ขา้ใช ้เพื�อการวเิคราะหส์ถติแิละพฤตกิรรมของผูใ้ช ้
● เพื�อจัดสง่ขอ้มลูที�บรษัิทคาดวา่ผูใ้ชว้า่มปีระโยชนสํ์าหรับผูใ้ชห้รอืที�ผูใ้ชไ้ดร้อ้งขอจากบรษัิทใหแ้กผู่ ้

ใช ้เวน้แตผู่ใ้ชจ้ะไดป้ฎเิสธการตดิตอ่เพื�อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว

เมื�อผูใ้ชไ้ดส้มคัรเพื�อเปิดบญัชกีารใชบ้รกิารกบัเมดแครห์รอืไดส้ง่มอบขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชผ้า่นทางแอพพลิ
เคชั�น บรษัิทใชข้อ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชเ้พื�อสง่ขา่วสารทางการตลาดและโปรโมชั�นตา่ง ๆ เกี�ยวกบับรกิารของ
บรษัิทหรอืของเภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาที�เป็นบคุคลภายนอกเป็นครั �งคราว ผูใ้ชส้ามารถยกเลกิการรับขอ้มลู
การตลาดไดต้ลอดเวลา โดยการใชร้ะบบการยกเลกิการรับขอ้มลูที�อยูใ่นขอ้มลูทางการตลาดที�จัดสง่ให ้
บรษัิทอาจใชข้อ้มลูการตดิตอ่ของผูใ้ชเ้พื�อสง่เอกสารขา่วสารจากบรษัิทหรอืจากบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งของบรษัิท

ในกรณีที�เป็นขอ้ยกเวน้และบรษัิทถกูขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั เชน่ในกรณีที�มมีลูใหเ้ชื�อวา่การเปิดเผยดงั
กลา่วอาจป้องกนัเหตอุนัตรายตอ่ชวีติหรอืรา่งกายหรอืเพื�อชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉนิ หรอืในกรณีสําหรับ
วตัถปุระสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืการรอ้งขออื�นใด



อาจสง่มอบขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชใ้หแ้กบ่คุคลภายนอกหรอืบรษัิทในเครอืของบรษัิทสําหรับวตัถปุระสงคด์งั
กลา่วมาขา้งตน้

การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ช้

หากผูใ้ชต้อ้งการที�จะเขา้ดขูอ้มลูสว่นตวัหรอืขอ้มลูสขุภาพที�บรษัิทมอียูเ่กี�ยวกบัผูใ้ช ้โดยการเขา้สูร่ะบบบญัชี
การใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้นแอพพลเิคชั�น ผูใ้ชต้กลงที�จะจัดการชื�อบญัช ีรหสัผา่น และขอ้มลูสําคญัในการเขา้สู่
ระบบบญัช ีและจะไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที�ไมไ่ดรั้บอนุญาต บรษัิทไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความ
เสยีหายที�เกดิจากการใชช้ื�อบญัช ีรหสัผา่น และขอ้มลูสําคญัในการเขา้สูร่ะบบบญัชี

ความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ช้

บรษัิทรับรองวา่ขอ้มลูที�จัดเกบ็ทั �งหมดจะถกูจัดเกบ็อยา่งปลอดภยั บรษัิทป้องกนัขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชโ้ดย

● จํากดัการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวั
● จัดใหม้วีธิกีารทางเทคโนโลยเีพื�อป้องกนัไมใ่หม้กีารเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรท์ี�ไมไ่ดรั้บอนุญาต
● จัดการทําขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชเ้พื�อความปลอดภยัเมื�อขอ้มลูดงักลา่วไมจํ่าเป็นสําหรับวตัถปุระสงค์

ทางกฎหมาย
● บรษัิทใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหสัชนดิ 128 บทิ เอสเอสเอล (Security Sockets Layer) เมื�อทําการ

ดําเนนิการเกี�ยวกบัรายละเอยีดทางการเงนิ เทคโนโลยกีารเขา้รหสัชนดิ 128 บทิ เอสเอสเอล

หากผูใ้ชม้เีหตใุหเ้ชื�อวา่ความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชไ้ดถ้กูละเมดิโดยบรษัิท กรณุาตดิตอ่บรษัิทผา่นทางอเีมลท์ี�
ระบไุวข้า้งลา่งนี� รหสัผา่นของผูใ้ชเ้ป็นกญุแจสําหรับบญัชกีารใชบ้รกิารของผูใ้ช ้กรณุาใชต้วัเลข ตวัอกัษร
หรอืสญัลกัษณท์ี�แตกตา่งกนั และไมเ่ปิดเผยรหสัผา่นแกผู่อ้ ื�น หากผูใ้ชไ้ดเ้ปิดเผยรหสัผา่นแกผู่อ้ ื�น ผูใ้ชจ้ะ
รับผดิชอบตอ่การกระทําตา่ง ๆ ที�ไดก้ระทําลงในนามหรอืผา่นทางบญัชกีารใชบ้รกิารและผลที�ตามมา หากผู ้
ใชไ้มส่ามารถควบคมุรหสัผา่นได ้ผูใ้ชอ้าจไมส่ามารถควบคมุขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชห้รอืขอ้มลูอื�น ๆ ที�สง่ให ้
แกบ่รษัิท ผูใ้ชอ้าจตอ้งยอมรับผลที�ตามมาใด ๆ ที�ทําลงในนามของผูใ้ช ้ดงันั�นหากรหสัผา่นของผูใ้ชถ้กู
เปิดเผยหรอืไมเ่ป็นความลบัอกีตอ่ไปไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด ๆ หรอืผูใ้ชม้เีหตทุี�อาจเชื�อไดว้า่รหสัผา่นนั�นถกู
เปิดเผยหรอืไมเ่ป็นความลบัอกีตอ่ไป ผูใ้ชค้วรที�จะตดิตอ่บรษัิทและเปลี�ยนรหสัผา่นทนัท ีบรษัิทขอเตอืนใหผู้ ้
ใชอ้อกจากระบบบญัชกีารใชบ้รกิาร (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทกุครั �งที�ผูใ้ชใ้ชค้อมพวิเตอร์
สาธารณะ

ผูย้งัไมบ่รรลนุติภิาวะ

บรษัิทใหบ้รกิารแกผู่เ้ยาวห์รอืเด็กที�มอีายตํุ�า 18 ปีบรบิรูณ ์โดยตอ้งมผีูป้กครองหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ
ผูเ้ยาวห์รอืเด็ก

โปรแกรมคกุกี� (cookies)



บรษัิทอาจจะใช ้โปรแกรม คกุกี� (cookies) หรอืโปรแกรมอื�น ๆ ที�คลา้ยคลงึกนัเพื�อจัดเกบ็ขอ้มลู เพื�อชว่ยให ้
บรษัิทสามารถจัดใหม้กีารบรกิารที�ดขี ึ�น เร็วขึ�น ปลอดภยัขึ�น และเพื�อความเป็นสว่นตวัของผูใ้ช ้เมื�อผูใ้ชใ้ช ้
บรกิาร และ/หรอืเขา้สูแ่อพพลเิคชั�น

เมื�อผูใ้ชเ้ขา้เยี�ยมชม เซริฟ์เวอร ์(Servers) ของบรษัิทบรษัิททําการจดจําและบนัทกึขอ้มลูที�บราวเซอรข์องผู ้
ใชส้ง่เขา้มาโดยอตัโนมตัเิมื�อผูใ้ชเ้ขา้เว็ปไซตข์องบรษัิท ขอ้มลูเหลา่นี�อาจหมายรวมถงึ

● ที�อยู ่ไอพ ีแอดเดรส (IP address) ของคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช ้
● ชนดิของบราวเซอรข์องผูใ้ช ้
● หนา้เว็ปไซตท์ี�ผูใ้ชเ้ขา้ถงึกอ่นที�ผูใ้ชจ้ะเขา้สูแ่อพพลเิคชั�น- หนา้เว็ปไซตท์ี�ผูใ้ชเ้ขา้ชมในแอพพลิ

เคชั�น
● จํานวนเวลาที�ใชใ้นการชมหนา้เว็ปไซตด์งักลา่ว ขอ้มลูที�ผูใ้ชค้น้หาในแอพพลเิคชั�น เวลาเขา้ชมวนัที�

และขอ้มลูทางสถติอิื�น ๆ

ขอ้มลูตา่ง ๆ เหลา่นี� จะถกูจัดเกบ็เพื�อการวเิคราะหแ์ละประเมนิเพื�อชว่ยใหบ้รษัิทพัฒนาแอพพลเิคชั�น การ
บรกิารใหด้ขี ึ�น

โปรแกรมคกุกี� (cookies) เป็นขอ้มลูไฟลต์วัอกัษรขนาดเล็ก (โดยปกตจิะมเีพยีงตวัอกัษรและตวัเลข) ที�จัด
วางไวบ้นหน่วยความจําของบราวเซอรข์องผูใ้ชห้รอืบนอปุกรณข์องผูใ้ชเ้มื�อผูใ้ชเ้ขา้ชมเว็ปไซตห์รอืเรยีกดู
ขอ้ความ โปรแกรมนี�ชว่ยใหบ้รษัิทจดจําอปุกรณห์รอืบราวเซอรโ์ดยจําเพาะได ้และชว่ยใหบ้รษัิทสามารถจัด
ทําเนื�อหาใหเ้หมาะสมกบัความสนใจสว่นบคุคลของผูใ้ชไ้ดร้วดเร็วขึ�น และชว่ยใหก้ารบรกิารและแอพพลิ
เคชั�นสะดวกสบายและเป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ชม้ากขึ�น

ไมม่ขีอ้มลูขยะสแปม สปายแวร ์ไวรสั

ขอ้มลูขยะ (Spam) สปายแวร ์(Spyware) หรอื ไวรัส (Virus) นั�นไมไ่ดรั้บอนุญาตบนแอพพลเิคชั�น กรณุาตั �ง
คา่และคงสภาพความตอ้งการ (Preference) ในการตดิตอ่สื�อสารเพื�อที�บรษัิทจะไดส้ง่ขอ้มลูการตดิตอ่
สื�อสารตามที�ผูใ้ชต้อ้งการ ผูใ้ชจ้ะไมส่ง่ขอ้ความใด ๆ ที�ม ีขอ้มลูขยะ สปายแวร ์หรอืไวรัส ผา่นทางแอพพลิ
เคชั�น หากผูใ้ชต้อ้งการรายงานขอ้ความที�น่าสงสยัใหบ้รษัิททราบ กรณุาตดิตอ่ผา่นทางอเีมล ์ที�ระบดุา้นลา่ง
นี�

การเปลี�ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวั

บรษัิทจะทบทวนและปรับปรงุนโยบายความเป็นสว่นตวัเป็นประจํา บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง
นโยบายความเป็นสว่นตวัไดต้ลอดเวลา การเปลี�ยนแปลงนโยบายดงักลา่วจะถกูประกาศไวใ้นแอพพลเิคชั�น

สทิธขิองบรษิทั

ผูใ้ชรั้บทราบและตกลงวา่ บรษัิทมสีทิธใินการเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัแก ่หน่วยงานผูม้อํีานาจทางกฎหมาย
หน่วยงานการกํากบัควบคมุดแูล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และหน่วยงานอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง หรอืเจา้ของสทิธติา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หากบรษัิทมเีหตอุนัควรเชื�อไดว้า่การเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของ



ผูใ้ชนั้�นจําเป็นสําหรับการปฏบิตัติามหนา้ที� ความรับผดิขอบ การจัดการและขอ้ตกลง ไมว่า่โดยสมคัรใจหรอื
การบงัคบั เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใหค้วามรว่มมอืกบัคําสั�ง การสอบสวน และ/หรอืการรอ้งขอในรปูแบบตา่ง ๆ
ของหน่วยงานนั�น ๆ ภายใตก้ารบงัคบัของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ผูใ้ชต้กลงวา่จะไมฟ้่องรอ้งดําเนนิคดหีรอื
ดําเนนิการใด ๆ ตอ่บรษัิท และสละสทิธเิรยีกรอ้งหรอืสทิธอิื�นใดอนัมตีอ่เมดแครท์ี�อาจเกดิขึ�นจากการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชภ้ายใตส้ถานการณด์งักลา่วขา้งตน้

การเพกิถอนความยนิยอม

หากผูใ้ชต้อ้งการเพกิถอนความยนิยอมในการใชข้อ้มลูสว่นตวัของผูใ้ช ้ขอเรยีกดขูอ้มลูและ/หรอืขอ้มลู
สว่นตวั มคํีาถาม ความคดิเห็น ขอ้กงัวล หรอืขอความชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนคิ หรอืเกี�ยวกบัโปรแกรมคกุกี�
(cookies) กรณุาตดิตอ่บรษัิท ไดผ้า่นทางอเีมล ์hello.medcare@gmail.com


