
นโยบายความเป็นสว่นตวั

1        ขอบเขตของเอกสารฉบบันี�

เอกสารฉบบันี�อธบิายเกี�ยวกบัการรวบรวมและการใชข้อ้มลูสว่นตวัในบรบิทของแอปพลเิคชั�นการจัดการเบา
หวาน Accu-Chek® Connect (แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค) ที�นําเสนอโดย Roche Diabetes Care GmbH ทั�งนี�
Roche อาจปรับปรงุนโยบายความเป็นสว่นตวันี�เป็นครั�งคราว โปรดตรวจดกูารปรับปรงุใดๆ เป็นระยะๆ

2        การจดัเก็บขอ้มลูในเครื�องและการแบง่ปนัขอ้มลูอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณุเอง

2.1    การตั�งคา่เริ�มตน้

ตราบเทา่ที�คณุใชก้ารตั�งคา่เริ�มตน้ ขอ้มลูสว่นตวัของคณุจะถกูจัดเกบ็ไวใ้นเครื�องภายในแอปพลเิคชั�นการ
จัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค บนอปุกรณม์อืถอืของคณุ และจะไมม่กีารสง่ขอ้มลูสว่นตวัดงักลา่วใดๆ
ไปยงับคุคลที�สาม เมื�อใชแ้อปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค เพื�อ (1) เชื�อมตอ่และแลก
เปลี�ยนขอ้มลูกบัเครื�องตรวจระดบันํ�าตาลในเลอืดที�ทํางานรว่มกนัได ้ (2) ป้อน จัดการ สง่ออกและจัดเกบ็ขอ้มลู
ระดบันํ�าตาลในเลอืด และ/หรอื อนิซลูนิของคณุเอง ตลอดจนขอ้มลูสขุภาพเพิ�มเตมิหรอืขอ้มลูสว่นตวัที�อยูใ่น
ขอบเขตของแอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค ดว้ยตนเอง และ (3) รับคําแนะนําในการ
ฉีดอนิซลูนิตามที�คํานวณได ้

2.2    การแบง่ปันขอ้มลูเสรมิกบัผูเ้ชี�ยวชาญในการดแูลสขุภาพหรอืผูรั้บอื�นๆ ของคณุ

แอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค ชว่ยใหค้ณุสามารถกําหนดคา่การแบง่ปันขอ้มลูกบั
ผูรั้บรายใดกต็ามที�คณุเลอืก เชน่ ผูด้แูลสขุภาพหรอืผูเ้ชี�ยวชาญในการดแูลสขุภาพของคณุ (เรยีกรวมกนัวา่
“ผูรั้บ”) การแบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วจะถกูเปิดใชง้านในทนัททีี�คณุป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องผูรั้บของคณุลงใน
ตวัเลอืกการกําหนดคา่ที�เกี�ยวขอ้งของแอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค คณุสามารถ
ปรับเปลี�ยนหรอืปิดใชง้านการแบง่ปันขอ้มลูทั�งหมดไดต้ลอดเวลาโดยการกําหนดคา่ตวัเลอืกดงักลา่วอกีครั�ง
โปรดดรูายละเอยีดวธิกีารกําหนดคา่ตวัเลอืกการแบง่ปันขอ้มลูของแอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-
เชค็ คอนเน็ค ในคูม่อื

หากการแบง่ปันขอ้มลูถกูเปิดใชง้าน คา่ระดบันํ�าตาลในเลอืดของคณุแตล่ะคา่ ไมว่า่จะเป็นการวดัดว้ยเครื�อง
หรอืป้อนดว้ยตนเอง จะถกูถา่ยโอนไปยงัผูรั้บแตล่ะคนที�คณุกําหนดคา่เอาไว ้หรอือาจรวมถงึชื�อและวนัเกดิของ
คณุดว้ย ในกรณีที�คณุกําหนดคา่เอาไว ้โปรดทราบวา่ Roche ไมม่วีธิกีารควบคมุในสว่นของเสน้ทางการสื�อสาร
ที�ใช ้ และมคีวามเป็นไปไดว้า่ขอ้มลูที�คณุแบง่ปันอาจถกูอา่นโดยผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมและบคุคลที�สามที�มี
สทิธิ�เขา้ถงึขอ้มลูในระหวา่งการถา่ยโอน เทคโนโลย ี SMS ที�ใชนั้�น อยูน่อกเหนอืแอปพลเิคชั�นการจัดการเบา
หวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค และไมส่ามารถเขา้รหสัขอ้มลูที�คณุแบง่ปันในระหวา่งการถา่ยโอนได ้ โปรดตรวจ
สอบกฎหมายภายในประเทศของคณุวา่การรักษาความลบัในการโทรคมนาคมมผีลบงัคบัใชก้บัขอ้มลู SMS
หรอืไม ่ นอกจากนี� กอ่นที�จะเปิดใชง้านการแบง่ปันขอ้มลูใดๆ โปรดตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยที�ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
อปุกรณเ์คลื�อนที�ของคณุอาจเรยีกเกบ็สําหรับการสง่ SMS จํานวนหลายครั�งจากอปุกรณม์อืถอืของคณุ

หากคณุตอ้งการแบง่ปันขอ้มลูกบัผูเ้ชี�ยวชาญในการดแูลสขุภาพของคณุ แตไ่มต่อ้งการใชค้ณุลกัษณะการแบง่
ปันขอ้มลูดว้ย SMS ตามที�อธบิายไวใ้นหวัขอ้นี� โปรดพจิารณาคณุสมบตักิารใชง้านออนไลนข์องบญัชเีว็บ แอค
ควิ-เชค็ คอนเน็ค ที�ไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ 3.2 ดา้นลา่งนี� เนื�องจากบญัชเีว็บ แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค มคีณุสมบตัิ
ที�เตรยีมไวสํ้าหรับการถา่ยโอนขอ้มลูที�เขา้รหสัลบัอยา่งครบถว้นและไมต่อ้งพึ�งพาการแลกเปลี�ยนขอ้มลูดว้ย
SMS

 

3        การรวบรวมและการใชข้อ้มลูสว่นตวัโดย Roche

ขอ้มลูสว่นตวัของคณุอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณุเอง ในขณะที�ใชแ้อปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-
เชค็ คอนเน็ค ขอ้มลูสว่นตวัของคณุจะถกูรวบรวมและใชง้านโดย Roche ภายในขอบเขตที�คณุเปิดใชง้านตวั
เลอืกอยา่งนอ้ยตวัใดตวัหนึ�งดงัตอ่ไปนี�
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3.1    ตวัเลอืกที� 1: การลงทะเบยีนเครื�องตรวจวดั

เมื�อใดกต็ามที�คณุเชื�อมตอ่เครื�องตรวจระดบันํ�าตาลในเลอืดที�ใชร้ว่มกนัไดก้บัอปุกรณม์อืถอืของคณุเป็นครั�งแรก
และเริ�มใชแ้อปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค คณุจะไดรั้บขอ้ความแจง้ทางหนา้จอการลง
ทะเบยีนผลติภณัฑท์ี�ขอใหค้ณุลงทะเบยีนเครื�องตรวจระดบันํ�าตาลในเลอืดของคณุกบั Roche คณุสามารถ
เลอืกที�จะลงทะเบยีนหรอืไมก่ไ็ด ้และคณุสามารถขา้มขั�นตอนทั�งหมดหรอืบางสว่นไดห้ากคณุตอ้งการ หากคณุ
เลอืกที�จะลงทะเบยีน ขอ้มลูสว่นตวัของคณุที�กรอกจะถกูถา่ยโอนไปยงั Roche พรอ้มกบัหมายเลขรุน่และ
หมายเลขประจําเครื�องของเครื�องตรวจระดบันํ�าตาลในเลอืดที�คณุลงทะเบยีน Roche จะใชข้อ้มลูการลง
ทะเบยีนเครื�องตรวจวดันี� เพื�อใหบ้รกิารสนับสนุนแกค่ณุและตดิตอ่กบัคณุหากจําเป็น เชน่ ในกรณีของการเรยีก
คนืผลติภณัฑ์

โดยสว่นหนึ�งของการลงทะเบยีนผลติภณัฑด์งักลา่ว Roche อาจขออนุญาตใชข้อ้มลูสว่นตวัของคณุตามที�มอียู่
ในหนา้จอการลงทะเบยีน เพื�อปรับปรงุบรกิารหรอืเพื�อวตัถปุระสงคด์า้นการตลาด รวมทั�งตดิตอ่กบัคณุทางอเีมล
ทั�งนี� การใชง้านดงักลา่วใดๆ จะขึ�นอยูก่บัการใหคํ้ายนิยอมลว่งหนา้ของคณุ ซึ�งคณุสามารถเพกิถอนไดต้ลอด
เวลาตามที�ระบไุวใ้นอเีมลแตล่ะฉบบัที� Roche สง่ถงึคณุ หรอืโดยเขา้ไปยงัเว็บไซตท์ี�แสดงอยูใ่นหวัขอ้ 4 ดา้น
ลา่งนี�

3.2    ตวัเลอืกที� 2: บญัชเีว็บ แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค

หากคณุลงทะเบยีนบญัชเีว็บ แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค และใชแ้อปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอน
เน็ค เพื�อสื�อสารกบัการใชง้านออนไลนข์องบญัชเีว็บ แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค ขอ้มลูสว่นตวัของคณุจะถกูถา่ยโอน
รวบรวมและจัดเกบ็ไปยงั Roche ทั�งนี� เฉพาะในกรณีที�คณุเป็นผูร้เิร ิ�มเทา่นั�น ในกรณีดงักลา่ว การดําเนนิการ
ครั�งตอ่มาทั�งหมดและการใชข้อ้มลูสว่นตวัของคณุที�ถกูถา่ยโอนจะเกดิขึ�นตามที�ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่น
ตวัของโปรแกรมประยกุตบ์นเว็บ แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค

3.3    ตวัเลอืกที� 3: การตั�งคา่อนิซลูนิกอ่นมื�ออาหารที�แนะนําบน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค

เมื�อคณุตั�งคา่โปรแกรมอนิซลูนิกอ่นมื�ออาหารที�แนะนําบน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค ดว้ยการใชร้หสัที�ผูใ้หบ้รกิาร
ทางการแพทยข์องคณุไดใ้หม้า ที�อยู ่ IP ของคณุจะถกูสง่ไปยงับคุคลที�สามเพื�อระบปุระเทศที�คณุใชง้าน ทั�งนี�
จําเป็นตอ้งใชข้อ้มลูนี�เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นการกํากบัดแูลตามกฎหมาย

3.4    ตวัเลอืกที� 4: แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค เชื�อมโยงกบัโปรแกรมสขุภาพของ Apple (ใชไ้ดบ้นอปุกรณ ์Apple
เทา่นั�น)

เมื�อตดิตั�งบนอปุกรณ ์Apple แลว้ แอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค จะมอีนิเทอรเ์ฟซที�
อนุญาตใหค้ณุสง่ออกขอ้มลูไปยงัโปรแกรมสขุภาพของ Apple ได ้ เมื�อคณุเปิดใชง้านลงิกโ์ปรแกรมสขุภาพ
ของ Apple นี�แลว้ แอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค จะสง่ออกขอ้มลูตอ่ไปนี�ไปยงั
โปรแกรมสขุภาพของ Apple ที�ตดิตั�งบนอปุกรณม์อืถอืของคณุ:

ก.   คา่ระดบันํ�าตาลในเลอืดของคณุ พรอ้มทั�งเวลาและวนัที� รว่มกบัตวับง่ชี�การป้อนขอ้มลูดว้ยตนเอง/การวดั
ดว้ยเครื�อง และ

ข.   คา่คารโ์บไฮเดรตของคณุ พรอ้มทั�งเวลาและวนัที�

โปรแกรมสขุภาพของ Apple เป็นผลติภณัฑข์อง Apple Inc. มคีวามเป็นไปไดว้า่ขอ้มลูของคณุอาจถกูแบง่ปัน
กบั Apple Inc. และบคุคลที�สาม เมื�อคณุเปิดใชง้านอนิเทอรเ์ฟซนี� การถา่ยโอนและการประมวลผลใดๆ อยูน่อก
เหนอืการควบคมุของ Roche โปรดดคููม่อืโปรแกรมสขุภาพของ Apple และนโยบายความเป็นสว่นตวั หรอื
ปรกึษากบั Apple Inc. กอ่นที�จะเปิดใชง้านอนิเทอรเ์ฟซ

 

ทั�งนี� เพื�อหลกีเลี�ยงขอ้สงสยัใดๆ การใชแ้อปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค ในประเทศ
เพยีงอยา่งเดยีวโดยไมไ่ดเ้ปิดใชง้านตวัเลอืกใดๆ ที�กลา่วถงึในหวัขอ้ 3.1 ถงึ 3.4 ขา้งตน้นี� จะไมม่กีารถา่ยโอน
ขอ้มลูสว่นตวัของคณุไปยงั Roche
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เมื�อคณุใชง้านออนไลนข์องบญัชเีว็บ แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค และแอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็
คอนเน็ค คณุจะเห็นขอ้มลูสว่นตวัของคณุที� Roche จัดเกบ็และผูรั้บที� Roche สง่ขอ้มลูดงักลา่วไปให ้ซึ�งไดแ้ก่
ผูด้แูลสขุภาพที�คณุไดเ้ชญิไว ้ เวน้แตจ่ะตกลงเป็นอยา่งอื�นไวก้บั Roche วตัถปุระสงคข์องการจัดเกบ็และการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัโดย Roche จะจํากดัอยูเ่ฉพาะขอ้กําหนดของการใชง้านออนไลนต์ามเงื�อนไขการใช ้
งานสําหรับบญัชเีว็บ แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค และใบอนุญาตสําหรับซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ เมื�อเขา้สูร่ะบบแลว้
คณุยงัคงสามารถลบขอ้มลูสว่นตวัของคณุ หรอืคดัชื�อผูด้แูลสขุภาพที�คณุไดเ้ชญิไวอ้อกเพื�อไมใ่หเ้ขา้ถงึขอ้มลู
สว่นตวัของคณุได ้

4        ขอ้มลู การแกไ้ข การลบออก และการบล็อค

เมื�อคณุทําการลงทะเบยีนเครื�องตรวจระดบันํ�าตาลในเลอืดเสร็จสมบรูณ ์ เฉพาะขอ้มลูที�คณุใหม้าและหมายเลข
ประจําเครื�องของเครื�องตรวจวดัระดบันํ�าตาลในเลอืดที�ลงทะเบยีนไวเ้ทา่นั�นจะถกูถา่ยโอนไปยงั Roche คณุ
สามารถเพกิถอนคํายนิยอมเริ�มแรกที�ใหไ้วใ้นการลงทะเบยีนเครื�องตรวจระดบันํ�าตาลในเลอืดไดต้ลอดเวลาดว้ย
การคนืคา่คณุลกัษณะการลงทะเบยีนเครื�องตรวจวดั โดยไมทํ่าการเลอืกตวัเลอืกในการรับขอ้มลูเกี�ยวกบั
ผลติภณัฑใ์หมข่อง Accu-Chek และสง่คา่การลงทะเบยีนเครื�องตรวจวดัซํ�าอกีครั�ง

หากคณุมปัีญหาในการประเมนิผลการประมวลขอ้มลูสว่นตวัของคณุโดย Roche รวมทั�งวตัถปุระสงคข์องการ
ประมวลผลดงักลา่ว การเขา้ถงึของบคุคลที�สาม หรอืการลบขอ้มลู คณุยงัสามารถรอ้งขอขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งได ้
จาก Roche ในการดําเนนิการดงักลา่ว โปรดตดิตอ่ Roche ตามที�อธบิายไวด้า้นลา่งนี�

หากขอ้มลูสว่นตวัของคณุไมถ่กูตอ้งและคณุไมส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองในขณะเขา้สูร่ะบบ Roche จะ
ทําการแกไ้ขใหเ้มื�อคณุรอ้งขอ ในการดําเนนิการดงักลา่ว โปรดตดิตอ่ Roche ตามที�อธบิายไวด้า้นลา่งนี�

Roche จะลบขอ้มลูสว่นตวัของคณุออก หากการจัดเกบ็ดงักลา่วไมม่คีวามจําเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี�กลา่วถงึ
ขา้งตน้อกีตอ่ไป การจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นตวัของคณุจะมคีวามจําเป็นดว้ยเหตผุลดา้นการกํากบัดแูล แตจ่ะถกู
บล็อคและไมส่ามารถเรยีกขอ้มลูมาใชสํ้าหรับการใชง้านเพิ�มเตมิได ้

5        การโอนขอ้มลู

ขอ้มลูของคณุจะจัดเกบ็ไวใ้นอปุกรณข์องคณุ หากคณุแบง่ปันขอ้มลูกบัโปรแกรมสขุภาพของ Apple คณุจะ
สามารถโอนขอ้มลูดงักลา่วผา่นทางโปรแกรมสขุภาพของ Apple ไดเ้ชน่กนั คณุยงัสามารถโอนขอ้มลูของคณุ
ไดโ้ดยแบง่ปันขอ้มลูใหก้บับญัชอีื�นที�คณุมไีดเ้ชน่กนั หากประสบปัญหา โปรดตดิตอ่ Roche ตามดา้นลา่งนี�

6        ขอ้มลูจากอปุกรณเ์คลื�อนที�

เมื�อคณุใชแ้อปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค Roche จะรวบรวมขอ้มลูที�สมารท์โฟนของ
คณุสง่ไปยงั Roche ซึ�งจะบอกใหเ้ราทราบวา่คณุใชแ้อปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค
อยา่งไร (“ขอ้มลูการใชง้าน”) ขอ้มลูการใชง้านจะไมเ่กี�ยวขอ้งกบัคณุเป็นการสว่นตวั

Roche ใชข้อ้มลูแบบผลรวมเกี�ยวกบัผูใ้ชข้องเราและขอ้มลูที�ไมใ่ชข่อ้มลูสว่นตวัในการวเิคราะหแ์อปพลเิคชั�
นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค และพฤตกิรรมของผูใ้ช ้ และจัดทํารายงานที�แสดงขอ้มลูโดยรวม
ดว้ย Google Analytics ซึ�งใหบ้รกิารโดย Google, Inc. (”Google”) เพื�อชว่ยใหเ้ราสามารถระบไุดว้า่
คณุลกัษณะใดที�ผูใ้ชโ้ดยทั�วไปใหค้วามสนใจมากที�สดุ Google ไดรั้บการรับรองภายใตก้ารคุม้ครองความเป็น
สว่นตวัในการโอนขอ้มลูระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมรกิากบัจนี และเราไดต้กลงขอ้
สญัญาในการประมวลผลขอ้มลูรว่มกบั Google เพื�อใหม้ั�นใจวา่ Google จะใชง้าน Google Analytics ในนาม
ของเรา ขอ้มลู IP จะไดรั้บการปกปิด หากคณุใชแ้อปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็คจาก
ในรัฐซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของเขตเศรษฐกจิยโุรป ที�อยู ่ IP ของคณุจะลดทอนภายในพื�นที�ของรัฐสมาชกิสหภาพ
ยโุรปหรอืของฝ่ายอื�นๆ ในสญัญาเขตเศรษฐกจิยโุรปกอ่นที�จะถา่ยโอนไปยงัเซริฟ์เวอรข์อง Google มเีฉพาะ
กรณีพเิศษเทา่นั�นที�จะถา่ยโอนที�อยู ่ IP ทั�งที�อยูไ่ปยงัเซริฟ์เวอรข์อง Google ในสหรัฐอเมรกิา แลว้จงึทําการ
ลดทอนที�นั�น

Google จะประมวลผลขอ้มลูการใชง้านนี�ในนามของเราเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการประเมนิการใชง้านแอปพลเิคชั�
นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็คของคณุ โดยเราจะรวบรวมขอ้มลูที�คณุมปีฏสิมัพันธต์า่งๆ กบัแอป
พลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค เชน่ การใชง้านปุ่ มหรอืคณุสมบตั ิแลว้จงึสง่ใหแ้ก ่Google
็ ็ � �



เป็นระยะๆ เราจะไมว่เิคราะหข์อ้มลูใดๆ กต็ามที�คณุป้อน เชน่ คา่การวดัตา่งๆ Google จะรวบรวมรายงานเกี�ยว
กบักจิกรรมการใชแ้อปพลเิคชั�นใหก้บัเรา ขอ้มลูที�วเิคราะหใ์น Google Analytics จะไมเ่กี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูอื�นๆ
ที� Google เกบ็รักษาไวแ้ตอ่ยา่งใด

คณุสามารถยกเลกิการใชข้อ้มลูนี�ไดใ้นสว่นการตั�งคา่ของแอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอน
เน็ค

7        ความเป็นสว่นตวัของผูเ้ป็นเด็ก

แอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็ค มจีดุมุง่หมายเพื�อการใชง้านโดยบคุคลที�มอีายคุรบ
ตามเกณฑข์ั�นตํ�าตามที�กฎหมายและระเบยีบบงัคบัของแตล่ะประเทศกําหนดไวเ้ทา่นั�น Roche ไมม่เีจตนาที�จะ
รวบรวมขอ้มลูสว่นตวัจากบคุคลที�เป็นเด็กผา่นเว็บไซต ์โปรแกรมประยกุต ์บรกิาร หรอืเครื�องมอืของเรา ในฐานะ
ผูป้กครองหรอืผูพ้ทิกัษ์ตามกฎหมาย โปรดอยา่อนุญาตใหบ้ตุรหลานของคณุสง่ขอ้มลูสว่นตวัโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตจากคณุ

8        การรกัษาความปลอดภยั

แอปพลเิคชั�นการจัดการเบาหวาน แอคควิ-เชค็ คอนเน็คจะจัดเกบ็ขอ้มลูไวใ้นอปุกรณข์องคณุในรปูที�เขา้รหสัไว ้
คณุมหีนา้ที�ในการตรวจสอบวา่ขอ้มลูสว่นตวัของคณุนั�นถกูตอ้งและเกบ็รักษารหสัผา่นไวอ้ยา่งปลอดภยัเป็นการ
สว่นตวัและอยา่บอกใหผู้อ้ ื�นทราบ

ในกรณีที� Roche ประมวลผลขอ้มลูของคณุจากระยะไกล Roche จะประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัของคณุในศนูย์
ขอ้มลูที�ไดรั้บรอง ISO27001 ในเยอรมนแีละใชก้ลไกการจัดเกบ็ขอ้มลูเขา้รหสัที�ไดรั้บการรับรองเพื�อแยก
ขอ้มลูสว่นตวัของคณุออกจากขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชร้ายอื�น รวมถงึเพื�อคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัของคณุไมใ่หม้ผีู ้
เขา้ถงึไดโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต พนักงานและผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพของ Roche Diabetes Care อาจเขา้ถงึ
ขอ้มลูของคณุไดโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากคณุตามที�ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี�

9        ผูค้วบคมุขอ้มลู ขอ้มลูตดิตอ่

Roche Diabetes Care GmbH คอืผูค้วบคมุขอ้มลู โปรดดทูี�ดา้นลา่ง หรอืเขา้ไปที�
www.roche.de/service/impressum.htm เพื�อดขูอ้มลูการตดิตอ่ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด

Roche Diabetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116

 68305 Mannheim ประเทศเยอรมนี
 โทร: +49 (0) 621 / 759- 0

 www.accu-chek.com

อเีมล: mannheim.allgemein@roche.com
 สํานักงานจดทะเบยีน: Mannheim

 ศาลจดทะเบยีน: AG Mannheim HRB 720251
 กรรมการผูจั้ดการ: Michael Wöhler

 ประธานคณะกรรมการ: Dr. Severin Schwan
 หน่วยงานที�กํากบัดแูล: สภาภมูภิาคเมอืงคารล์สรเูออ

 เลขประจําตวัทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�ม (ID): DE 297138554
 

10        ขอ้ซกัถามและขอ้รอ้งเรยีน

หากคณุมคํีาถามหรอืไมพ่งึพอใจวธิทีี� Roche ดําเนนิการกบัขอ้มลูของคณุหรอืวธิทีี�ตอบสนองคํารอ้งของคณุ
คณุอาจตดิตอ่เจา้หนา้ที�ฝ่ายคุม้ครองขอ้มลูของ Roche Diabetes Care GmbH ไดท้ี� global.rdc-
dpo@roche.com

นอกจากนั�น คณุยงัมสีทิธิ�ยื�นขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบั Roche ใหก้บัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลู Baden
Wurttemberg (LfDI) ซึ�งมหีนา้ที�กํากบัดแูลไดอ้กีดว้ย โดยสามารถหาขอ้มลูตดิตอ่ LfDI ไดท้ี�เว็บไซต์

�



(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) หรอือกีทางเลอืกหนึ�ง คณุยงัสามารถตดิตอ่หน่วย
งานคุม้ครองขอ้มลูในประเทศที�คณุพํานักอาศยักไ็ดเ้ชน่กนั
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