นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ (ชื่อหน่ วยงาน/เว็บไซต์) 1
Privacy Policy of (Organization/Website)
จัดทำเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2562
โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ ได้จดั ทำนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับ
นี้ข้นึ เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน (Personal Information) ที่ตดิ ต่อเข้ำมำยัง
เว็บไซต์ www.nph.go.th ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อ ควำมสะดวกในกำรให้ บ ริก ำรแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริก ำรทุ ก ท่ ำ นที่ เ ข้ ำ มำใช้ บ ริก ำรเว็ บ ไซต์
www.nph.go.th ทำงเว็บไซต์จึงได้จดั เก็บรวบรวมข้อ มูล ส่วนบุค คลของท่ำนไว้ เช่น อีเ มลแอดเดรส
(Email Address) ชื่อ (Name) ทีอ่ ยู่หรือที่ทำงำน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code)
หรือหมำยเลข โทรศัพท์ (Telephone Number) เป็ นต้น
2. ในกรณี ท่ีท่ ำ นสมัค ร (Sign Up) เพื่อ สมัค รสมำชิก หรือ เพื่อ ใช้บ ริก ำรอย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง
โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของทำนเพิม่ เติม ได้แก่ เพศ
(Sex) อำยุ (Age) สิง่ ที่โปรดปรำน, ควำมชอบ (Preferences/Favorites) ควำมสนใจ (Interests) หรือ
หมำยเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และทีอ่ ยู่ในกำรแจ้งค่ำใช้จ่ำย (Billing Address)
3. นอกจำกนัน้ เพื่อสำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำรอันจะเป็ นประโยชน์ในกำรนำสถิตไิ ปใช้ใน
กำรปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของ www.nph.go.th จึงจำเป็ นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำน
บำงอย่ำงเพิ่มเติม ได้แ ก่ หมำยเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่ ำน (Browser Type)
โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้ำเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ท่ผี ู้ใช้เยี่ยมชม เวลำที่เยี่ยมชม
เว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ทผ่ี ใู้ ช้บริกำรเข้ำถึงก่อนหน้ำนัน้ (Referring Website Addresses)
4. โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ ขอแนะนำให้ท่ำนตรวจสอบนโยบำยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อ่นื ทีเ่ ชื่อมโยงจำกเว็บไซต์น้ี เพือ่ จะได้ทรำบและเข้ำใจว่ำ
เว็บไซต์ดงั กล่ำวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ทัง้ นี้หน่วยงำน
ไม่สำมำรถรับรองข้อควำม หรือรับรองกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมทีไ่ ด้มกี ำรประกำศไว้ในเว็บไซต์ดงั กล่ำว
ได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หำก เว็บไซต์เหล่ำนัน้ ไม่ได้ปฏิบตั กิ ำรหรือ ดำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำย
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ว็บไซต์ ดังกล่ำวได้ประกำศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพียงเท่ำทีจ่ ำเป็ น
เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในกำรติดต่อ ให้บริกำร ประชำสัมพันธ์ หรือให้ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ รวมทัง้
สำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนใน กิจกำรหรือกิจกรรมของ www.nph.go.th เท่ำนัน้
2. โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ ขอรับรองว่ำจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่
www.nph.go.th ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กบั บุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รบั
อนุญำตจำกท่ำนเท่ำนัน้
3. ในกรณี ท่ี โ รงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์ ร ำชนคริน ทร์ ได้ ว่ ำ จ้ ำ งหน่ ว ยงำนอื่น เพื่อ ให้
ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิตใิ น
กิจ กำรหรือ กิจ กรรมของ www.nph.go.th เป็ น ต้ น โรงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์ร ำชนคริน ทร์ จ ะ
กำหนดให้หน่วยงำนทีไ่ ด้ว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ ำน และกำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรนำข้อ มูล ส่ว นบุคคลดังกล่ ำวไปใช้ นอกเหนือ จำก
กิจกรรมหรือกิจกำรของหน่วยงำน
สิ ทธิ ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพือ่ ประโยชน์ในกำรรักษำควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำนๆ มีสทิ ธิเลื
์ อกทีจ่ ะให้มกี ำรใช้หรือแชร์ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน หรืออำจเลือกทีจ่ ะไม่รบั ข้อมูลหรือสื่อทำงกำรตลำดใด ๆ จำก www.nph.go.th ก็ได้
โดยเพียงแต่ท่ำนกรอกควำมจำนงดังกล่ำวเพือ่ แจ้งให้หน่วยงำนทรำบในหน้ำเว็บ https://www.nph.go.th
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อ ประโยชน์ ใ นกำรรัก ษำควำมลับ และควำมปลอดภัย ส ำหรับ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ น
หน่วยงำนจึงได้กำหนดระเบียบภำยในหน่วยงำนเพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้
์
ำถึงหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของท่ำน และเพื่อรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลบำงอย่ำงที่มคี วำมสำคัญอย่ำงยิง่ เช่น
หมำยเลขบัต ร เครดิต เป็ นต้น หน่ ว ยงำนได้จดั ให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูล
ดังกล่ำวด้วย กำรเข้ำรหัสลับข้อมูลดังกล่ำว เช่น จัดให้มกี ำรใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol
เป็ นต้น
การใช้คกุ กี้ (Cookies)
“คุ ก กี้” คือ ข้อ มูล ที่ www.nph.go.th ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่ ำนเว็บไซต์ (Web browser) ของ
ผู้ใช้บริกำร และเมื่อมีกำรติดตัง้ ข้อมูลดังกล่ำวไว้ในระบบของท่ำนแล้ว หำกมีกำรใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้
เว็บไซต์ของหน่ วยงำนสำมำรถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริกำรไว้ จนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะออกจำก
โปรแกรมค้นผ่ำนเว็บไซต์ หรือจนกว่ำผูใ้ ช้บริกำรจะทำกำรลบ “คุกกี้” นัน้ เสีย หรือไม่อนุญำตให้ “คุกกี้”
นัน้ ทำงำนอีกต่อไป

หำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่ำนจะได้รบั ควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเว็บไซต์มำกขึน้ เพรำะ
“คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ท่ที ่ำนแวะหรือเยี่ยมชมทัง้ นี้หน่ วยงำนจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บนั ทึกหรือ
เก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำรของเว็บไซต์ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
www.nph.go.th อำจทำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้
แจ้ง ให้ท่ ำ นทรำบล่ ว งหน้ ำ ทัง้ นี้ เ พื่อ ควำมเหมำะสมและมี ป ระสิท ธิภ ำพในกำรให้ บ ริก ำร ดัง นั ้น
โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ จึงขอแนะนำให้ผใู้ ช้บริกำรอ่ำนนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลทุกครัง้ ทีเ่ ยีย่ มชม หรือมีกำรใช้บริกำรจำก เว็บไซต์ของหน่วยงำน
การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติ ดต่อกับเว็บไซต์
ในกรณีทท่ี ่ำนมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใด ๆ เกีย่ วกับนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์
รำชนครินทร์ ยินดีทจ่ี ะตอบข้อสงสัย รับฟั งข้อเสนอแนะ และคำติชมทัง้ หลำยอันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ต่อไปโดยท่ำนสำมำรถติดต่อตำมทีอ่ ยู่ทป่ี รำกฏข้ำงล่ำงนี้
โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 4 ต.ท่ำน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056 – 219444
โทรสำร : 056 – 219400
Email : webmaster@nph.go.th

