Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
Pihak Pengelolahan LohGuanLye SPECIALISTS CENTRE ( 15761 -M) menghormati dan memandang data pribadi dan privasi
dengan serius dan berkomitmen untuk melindungi privasi anda dengan menjaga integritas data peribadi anda termasuk data
pribadi yang sensitif sebagaimana di definisikan di dalam Undang – Undang Perlindungan Data Peribadi 2010 (" Akta "). Nota
ini dikeluarkan dengan mematuhi undang dan peraturan - peraturannya.
PENGUMPULAN/ SUMBER / MEMPROSES DATA PRIBADI
Anda mungkin telah memberikan kami informasi anda yang berkaitan dan tidak terbatas pada nama, umur , KTP / nomor
pasport , alamat , tanggal lahir , jenis kelamin , status perkahwinan, nama pasangan dan anggota keluarga terdekat , pekerjaan
, ras, etnis , alamat e-mail dan kewarganegaraan sewaktu pendaftaran dan kopndisi fisik dan kesehatan anda seperti yang
dinyatakan , dikumpul dan / atau yang diperoleh selama konsultasi/ perawatan dan / atau dari permohonan , perjanjian dan
komunikasi lain yang terkait
KEPERLUAN DAN TUJUAN PENGUMPULAN DATA PRIBADI
Data pribadi yang diberi , dikumpul dan / atau yang diperoleh adalah penting akan tetapi tidak terbata pada tujuan yang berikut:
 Medis /konsultasi kesehatan dan perrawatan
 Komunikasi dengan anda untuk memperbahrui pelayanan kami
 Peraturan, persyaratan hukum dan perundang - undangan
 Untuk terlibat dalam penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan operasi di sebuah pusat kesehatan
KEGAGALAN / PENOLAKAN UNTUK MEMBERIKAN DATA PRIBADI
Data peribadi yang dikehendaki adalah wajib jika anda berniat untuk mendapatkan nasehat dan menerima rawatan sebagai
pasien atau untuk melakukan transaksi komersial. Kegagalan untuk memberikan atau mencegah kami daripada mengumpul /
memperoleh data pribadi untuk tujuan yang di sebutkan di atas akan menyebabkan kami tidak dapat memberikan pelayanan
kami kepada anda dan untuk memenuhi kewajipan kami sebagai sebuah pusat penyedia layanan kesehatan atau untuk
berpartisispasi dalam transaksi komersial .
DATA INTEGRITAS DAN AKSES
Data pribadi yang di simpan oleh kami adalah seakurat seperti mana yang disediakan atau diberikan oleh anda kepada kami.
Oleh itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab anda untuk memastikan bahawa semua informasi dan data peribadi yang
diberikan adalah betul, tepat, lengkap , terkini dan tidak mengelirukan. Anda boleh mempunyai akses kepada , dan koreksi
pembetulan , penambahan atau penghapusan data pribadi untuk pembayaran biaya yang dikenakan. Jika anda ingin membuat
pertanyaan, koreksi , aduan atau akses kepada data peribadi anda, anda dapat menghubungi:
 Orang yang bertanggungjawab : Pegawai PDPA Bertugas
 No. Telefon : 04-238-8003
 No. Fax
: 04-238 8984
 Alamat e-mail : lsc@lohguanlye.com
PEMBERITAHUAN
Kami tidak akan menggunakan dan mengukapkan data pribadi selain daripada bagi tujuan yang tercantum di atas dan kepada
pihak-pihak berikut:
 Ahli konsultan bebas Kami
 Ahli Asuransi anda
 Administrasi pihak ketiga
 Vendor pihak ketiga / penyedia layanan
 Profesional lain , misalnya pengacara , juru audit
 Seperti yang di izinkan oleh anda
 Seperti yang di perlukan oleh otoritas pemerintah dan undang-undang.
PERSETUJUAN DAN PILIHAN
Dengan menjadi pasien kami yang berterusan atau vendor / penyedia layanan,maka dianggap bahwa anda telah bersetuju
dengan kami untuk menggunakan dan / atau mengungkapkan data pribadi anda kepada pihak-pihak dan bagi tujuan yang
dinyatakan di atas. Anda boleh menghantar pemberitahuan secara tertulis untuk membatasi atau izin membenarkan kebenaran
penggunaan data pribadi seperti yang dinyatakan.
Namun, dalam acara tersebut, kami mungkin tidak dapat terus memberikan layanan kami kepada anda atau berpatisipasi
dalam transaksi komersial dan untuk memenuhi kewajiban kami sebagai pusat medis dan penyedia layanan kesehatan.
(Catatan: Jika terjadi ketidaksesuaian, versi dalam inggris akan diberi keutamaan di dalam versi Bahasa Indonesia)

