
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับการจัดกิจกรรม

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (“บริษัท”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัวเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคลของผูเขารวมกิจกรรม ผูลงทะเบียน ผูเขารวมอบรม สัมมนา (“ทาน”) ใหรับทราบ และทำความเขาใจในวัตถุประสงค

การประมวลการจัดกิจกรรม งานนิทรรศการ การจัดอบรม ประชุมสัมมนา ท้ังในรูปแบบออนไลน และออฟไลน ของบริษัท

(“กิจกรรม”) และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน ท่ีอยูภายใตความดูแลของ

บริษัท และมุงม่ันท่ีจะจัดการขอมูลดังกลาว ดวยวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัยและนาเช่ือถือ ในการน้ี บริษัทจึงไดจัดทำประกาศ

ความเปนสวนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดกิจกรรมฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตอขอมูลสวน

บุคคล และขอมูลสวนบุคคลออนไหว และช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช การเปดเผย และวัตถุประสงคท่ีบริษัท

ไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคล พรอมแจงสิทธิตาง ๆ ของทาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

ขอ 1. ประเภทและแหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลของทานโดยการขอขอมูลจากทานโดยตรง ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูล

อิเล็กทรอนิกส โดยอาจใหทานกรอกขอมูลลงในเอกสารท่ีบริษัทจัดเตรียมไว หรือกรอกขอมูลลงในแพลตฟอรมออนไลนท่ีทาง

บริษัทไดกำหนด และ/หรือวิธีอ่ืนใด อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะของกิจกรรม บริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลของทานบาง

ประการ ซ่ึงอาจเปนขอมูลท่ีบริษัทไดรับจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากทานโดยตรง ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทจัดเก็บจากทาน

อาจโดยอาจแตกตางกัน แลวแตกรณี และลักษณะของกิจกรรมท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลของทาน

1.1 ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป

1) รายละเอียดสวนบุคคลและขอมูลสมาชิก เชน ช่ือ นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด ลายมือช่ือ

2) ขอมูลการศึกษาและขอมูลความสำเร็จของทาน เชน โรงเรียนท่ีทานจบการศึกษา ผลสอบ ผล

คะแนน คณะและมหาลัยท่ีทานสอบได ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รีวิวของทาน

3) ขอมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Account) และขอมูลการติดตอ เชน ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพท และอีเมล

4) ขอมูลเสียง ภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว ความคิดเห็นของทาน ตลอดระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม

ภาพถายบรรยากาศระหวางการจัดกิจกรรม ภาพถายรวมเม่ือเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม ภาพบันทึกการ

เขา-ออกบริเวณพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม ซ่ึงอาจเก็บจากกลองบันทึกภาพ หรือภาพเคล่ือนไหวผานกลอง

วงจรปด (CCTV)

5) ขอมูลอ่ืน ๆ เชน เอกสารอ่ืนใดท่ีใชเพ่ือเปนหลักฐานในการติดตอบริษัท บันทึกการโตตอบและการ

ส่ือสารในกรณีท่ีทานเขามาติดตอบริษัทไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม ซ่ึงอาจเปนภาพหรือเสียง ขอความ

สนทนา และการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน (social media) รวมถึงการบันทึกกิจกรรมหรือ

เหตุการณท่ีทานเคยเขารวมหรือท่ีลงทะเบียนไว



6) ขอมูลบุคคลภายนอกท่ีทานใหไว หรือขอมูลท่ีบริษัทไดจากบุคคลภายนอก เชน ขอมูลสวนบุคคลตาม

ขอ 1- 5 ซ่ึงทานรับรองตอบริษัทวาทานไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวใหเปดเผยขอมูลแก

บริษัท

1.2 ขอมูลสวนบุคคลออนไหว

บริษัทไมมีความประสงคใหบริษัทจัดเก็บ รวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน แตหาก

ขอมูลดังกลาวปรากฏอยูบนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบาน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีทานไดสมัครใจเปดเผยไวตอบริษัท เชน

เช้ือชาติ หรือขอมูลศาสนา และทานไดทำการสงมอบขอมูลใด ๆ ซ่ึงปรากฏขอมูลท่ีมีลักษณะเชนวาน้ีใหแกบริษัทไมวาจะ

เปนการสงมอบขอมูลในลักษณะเปนเอกสาร หรือส่ืออ่ืนใด บริษัทแนะนำใหทานเปนผูปกปดขอมูลออนไหวเหลาน้ี ดวยตัวทาน

เอง โดยวิธีการขีดฆาขอมูลสวนบุคคลออนไหว อยางไรก็ตามหากทานมิไดปกปดขอมูลดวยตัวทานเอง บริษัทถือวาทานได

อนุญาตโดยชัดแจงใหบริษัททำการปกปดขอมูลเหลาน้ีใหแกทาน และใหถือวาขอมูลท่ีทานสงมอบมาน้ี ซ่ึงบริษัทไดจัดการ

ปกปดขอมูลออนไหวใหแกทานแลวเปนเอกสารท่ีสมบูรณ ใชบังคับไดตามกฎหมายทุกประการ และใหบริษัทสามารถนำไป

ประมวลผลไดภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี หากเปนกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดการปกปด

ขอมูลออนไหวแกทานไดเน่ืองดวยปญหาเชิงเทคนิค หรือปญหาอ่ืนใด บริษัทจะทำการจัดเก็บขอมูลออนไหวน้ีเพ่ือเปนสวนหน่ึง

ของเอกสารยืนยันตัวตนของทานเทาน้ัน

1.3 ในกรณีท่ีบริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานมาจากบุคคลท่ีสาม ลูกคาของบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี

เปนผูควบคุม หรือประมวลผลขอมูล โดยบริษัทเช่ือโดยสุจริตวาบุคคลเหลาน้ัน เปนผูมีสิทธิประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และมี

สิทธิเปดเผยใหแกบริษัทได ซ่ึงอาจรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการไดรับขอมูลมาจากชองทาง ดังน้ี

1) ส่ือสังคมออนไลน (social media) แพลตฟอรมออนไลนของบุคคลท่ีสาม

2) บุคคลท่ีสาม เชน ผูปกครอง โรงเรียน สถาบันการศึกษา บริษัทท่ีทานสังกัด ผูแทนของทาน นายจาง ผู

สนับสนุน และบุคคลท่ีสามท่ีมีบทบาทในการใหบริการแกทาน ผูจัดจำหนาย ตัวแทนท่ีเปนบุคคล

ภายนอก รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีดำเนินการในนามของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ขอ 2. วัตถุประสงค และฐานในการประมวลผลขอมูล

บริษัทประมวลผลขอมูลโดยอาจอาศัยหรืออาง (1) ฐานความยินยอมเพ่ือประมวลผลขอมูลของทาน (2) ฐานการ

ปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเร่ิมตนทำสัญญา หรือการเขาทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญากับทาน (3) ฐานการปฏิบัติ

หนาท่ีตามกฎหมายของบริษัท (4) ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (5) ฐานการปองกัน

หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชนสาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลกำหนด แลวแตกรณี ซ่ึงในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะประมวลผลขอมูลของทานโดยแยกตามกิจกรรมท่ีบริษัท

ดำเนินการภายใตฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังท่ีระบุตามตารางน้ี

ลำดับ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย

1 การกรอกแบบฟอรม ใบสมัครเพ่ือเปนหลักฐานการลงทะเบียน การรับเอกสาร

บันทึกประวัติ และเวลา Check in การเขารวมกิจกรรม หรือสมัครสมาชิกเพ่ือรับ

ขาวสาร และเพ่ือเปนหลักฐานการรับเอกสารท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีบริษัทจัดข้ึน

เชน ใบรับรองการเขารวมกิจกรรม

การปฏิบัติตามสัญญา/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย



2 การประมวลผลขอมูลการลงทะเบียนเพ่ือใชเปนหลักฐานในการยืนยันตัวตนเขารวม

กิจกรรม ออกใบเสร็จรับเงิน ประกอบการทำสัญญา และใชตรวจสอบภายในบริษัท

การปฏิบัติตามสัญญา/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

3 การถายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว ท่ีไมใชลักษณะการถายภาพเจาะจง (ภาพรวม

บรรยากาศการจัดกิจกรรม (ภาพหมู) งานนิทรรศการ บรรยากาศการเรียน และ

การจัดอบรม ประชุม) เพ่ือวัตถุประสงคในการส่ือสาร และเผยแพร ประกาศให

บุคคลอ่ืนทราบ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมของบริษัทผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต

เฟสบุค อินสตราแกรม ส่ือ ชองทางออนไลนอ่ืน ๆ รวมถึงชองทางการส่ือสารตาง

ๆ ของบริษัท

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

4 การประมวลผลตามสัญญาอนุญาตใหใชถายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว ช่ือ-

นามสกุล และผลงาน โดยไดรับส่ิงตอบแทน

การปฏิบัติตามสัญญา

5 การถายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว ในลักษณะเจาะจง หรือเปนภาพถายเฉพาะ

บุคคล หรือการใชช่ือ-นามสกุล และผลงาน เพ่ือประกอบภาพถายและภาพ

เคล่ือนไหว เพ่ือนำไปใชในเชิงธุรกิจตามความเหมาะสมและตามวัตถุประสงคของ

บริษัท เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย ผานชองทางตางๆ

เชน เว็บไซต เฟสบุค อินสตราแกรม ส่ือ ชองทางออนไลนอ่ืน ๆ รวมถึงในท่ี

สาธารณะชนตางๆ

ความยินยอม

6 การถายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว ในกรณีท่ีเปนการบันทึกภาพถายสำคัญ

เน่ืองจากเปนผูโชคดีในการรับรางวัล หรือเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารับรางวัล

ใด ๆ ในการจัดกิจกรรม การรวมสนุกในกิจกรรม งานนิทรรศการ งานแสดงสินคา

และการจัดอบรม ประชุมสัมมนา ท้ังในรูปแบบออนไลน และออฟไลน หรือการจัด

กิจกรรมตางๆ ท่ีบริษัทกำหนดเง่ือนไขขอผูกพันกอนการเขารวมกิจกรรม เพ่ือวัตถุ

ประสงคในการส่ือสาร และเผยแพร ประกาศใหบุคคลอ่ืนทราบ เก่ียวกับการจัด

กิจกรรมของบริษัทผานชองทางส่ือตาง ๆ ท่ีบริษัทเห็นสมควร

การปฏิบัติตามสัญญา/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

7 การควบคุมการเขาอาคารและสถานท่ีการจัดกิจกรรม เพ่ือประโยชนในการรักษา

ความปลอดภัยใหแกลูกคา ผูรับบริการ พนักงาน ผูเขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนา

และบุคคลอ่ืนท่ีเขามาภายในอาคารและสถานท่ีการจัดกิจกรรม รวมถึงการดูแล

ทรัพยสินของบริษัทไมใหผูท่ีไมเก่ียวของสามารถเขาออกเขตหวงหาม และเพ่ือ

ปองกัน ปกปองและ/หรือระงับอันตรายตอชีวิตรางกายและความปลอดภัยรวมถึง

ใชในการสอบสวนเหตุตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

8 เพ่ือปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทาน หรือบุคคลอ่ืน

เชน การติดตอในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ การบันทึกอุณหภูมิ และ

ประวัติการเดินทางของทาน

ปองกันหรือระงับอันตรายตอ

ชีวิต รายกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล/เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย/การปฏิบัติตาม

กฎหมาย



9 เพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติ หรือการใชสิทธิตามกฎหมาย

หรือการยกข้ึนตอสู การดำเนินคดี ตลอดจนการดำเนินการเพ่ือการบังคับคดี

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

10 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ท้ังใน และตางประเทศท่ีใชบังคับ

และเพ่ือปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย เชน การ

ปฏิบัติตามหมายเรียก คำส่ังศาล คำส่ังของหนวยงานรัฐ หนวยงานท่ีมีหนาท่ีกำกับ

ดูแลบริษัท หรือพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอำนาจ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

11 เพ่ือสงขอมูลสวนลด โปรโมชันคอรสเรียน ขาวสาร ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด อาทิ การสงขอความ ประชาสัมพันธ โปรโมช่ัน

กิจกรรมการตลาดผานอีเมล

ความยินยอม

12 เพ่ือติดตอกลับทางโทรศัพทหรือชองทางท่ีทานอนุญาต และแนะนำคอรสเรียนท่ี

เหมาะสม หรือท่ีทานอาจสนใจ เพ่ือทำโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤติกรรมของทาน

ความยินยอม

13 เพ่ือวิเคราะห วิจัย ทำสถิติ เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนองจากการใชงานเว็บ

ไซตแอปพลิเคชัน หรือชองทางอ่ืน ๆ สำหรับพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

ความยินยอม

ขอ 3. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

3.1 บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดและตามกฎหมายใหแกบุคคล

และหนวยงาน ดังตอไปน้ี

1) บริษัทในกลุมบริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ตามรายช่ือท่ีปรากฏบนเว็บไซต

www.learn.co.th ท่ีมีขอตกลงรวมกัน ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงผูบริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจาง

และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกลาวเทาท่ีเก่ียวของ และตามความจำเปนเพ่ือการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทาน

2) ผูใหบริการและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท มอบหมายหรือวาจางใหทำหนาท่ีบริหารจัดการหรือ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัท ในการใหบริการตาง ๆ รวมถึง ผูท่ีทำหนาท่ีในนามบริษัท หรือ

รวมกับบริษัท เพ่ือดำเนินวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี และมีความจำเปนตองไดรับ

ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจรวม (co-brand partners)

ผูออกแบบผลิตภัณฑ ผูสนับสนุน (sponsor) ชางภาพ ผูรับจางท่ีบริษัทไดวาจางใหดำเนินการจัดงาน และ

จัดกิจกรรม ตาง ๆ หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจเปนประโยชนตอทาน หรือเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท ซ่ึงมีความจำเปนอยางสมเหตุสมผลท่ีตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือทำใหบรรลุตามวัตถุ

ประสงคทางธุรกิจของบริษัท

3) หนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจในการขอขอมูลสวนบุคคล เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานอัยการ

ศาล หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอำนาจในการขอขอมูลสวนบุคคล เชน พนักงานสอบสวน อัยการ เปนตน

3.2 บริษัทจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และจะดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหมีการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจาก

อำนาจโดยมิชอบ รวมถึงจะดำเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดในประกาศฉบับน้ี หรือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีกฎหมายกำหนด

ใหกระทำไดเทาน้ัน โดยในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดวาตองไดรับความยินยอมจากทาน บริษัทจะขอความยินยอมจากทานกอน



ขอ 4. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ

บริษัทอาจเก็บขอมูลของทานบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร หรือคลาวดท่ีใหบริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใชโปรแกรม

หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรสำเร็จรูปและรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรม

สำเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน แตบริษัท จะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลสวน

บุคคลได และจะกำหนดใหบุคคลอ่ืนเหลาน้ันตองมีมาตรการคุมครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม

ในกรณีท่ีบริษัท สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพ่ือทำใหแนใจวาประเทศ

ปลายทาง องคการระหวางประเทศ หรือผูรับขอมูลในตางประเทศน้ันมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอหรือ

เพ่ือทำใหแนใจวาการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมของทานสำหรับการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน

ไปยังตางประเทศดังกลาว

ขอ 5. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลสวนบุคคล

5.1 บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีมีความจำเปน เพ่ือวัตถุประสงคของการประมวลผล ตามท่ีระบุใน

ประกาศฉบับน้ี แบงไดดังน้ี

1) กรณีท่ีบริษัท ใชขอมูลสวนบุคคลของทานโดยขอความยินยอมจากทาน บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวจนกวาทานจะแจงขอยกเลิกความยินยอม

2) กรณีท่ีทานใหขอมูลแกบริษัทในฐานะท่ีทานเปน คูสัญญาบริษัทจะเก็บขอมูลทานไวตราบเทาท่ีจำเปนเพ่ือให

บริการแกทานตามระยะเวลาในสัญญา และจะเก็บตอไปอีก 12 (สิบสอง) ป นับถัดจากปท่ีส้ินสุดความสัมพันธ

หรือส้ินสุดสัญญา

3) กรณีท่ีทานใหขอมูลแกบริษัทในฐานะท่ีทานเปนผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ผูเขารวมอบรม สัมมนา บริษัท

จะเก็บขอมูลทานไวตราบเทาท่ีจำเปนเพ่ือใหบริการแกทาน และจะเก็บตอไปอีก 5 (หา) ป นับถัดจากปท่ี

ส้ินสุดความสัมพันธ

4) กรณีท่ีทานลงทะเบียนรับขาวสาร เราจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจนกวาทานจะแจงขอยกเลิกการ

รับขอมูลขาวสาร

5) กรณีมีการขอใชสิทธิตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะเก็บหลักฐานประวัติการใชสิทธิตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 1 (หน่ึง) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีบริษัทพิจารณาคำขอของทานแลวเสร็จ

6) กรณีอ่ืน ๆ เชน การบันทึกประวัติการใชสิทธิของทาน และเพ่ือใหบริษัทสามารถตรวจสอบ หรือดำเนินการอ่ืน

ใด เพ่ือตอบสนองตอคำขอของทานไดในอนาคต บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาท่ี

จำเปนตามสมควรเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ีของบริษัทเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในประกาศน้ี กรณีท่ีไม

สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไดชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลาท่ี

อาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน อายุความตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ป) ท้ังน้ี

หากมีการดำเนินการทางศาล ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บไวจนกวาจะส้ินสุดการดำเนินการดัง

กลาว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดำเนินการท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จากน้ันขอมูลของทานจะถูก

ลบหรือเก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต

5.2 เม่ือพนระยะเวลาท่ีกำหนดแลว บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเปนขอมูล

ท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลบาง



อยางไวนานกวาท่ีระบุขางตน หากจำเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงาน หรือ

หนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจผูเก่ียวของ และเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย

ขอ 6. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิสวนบุคคลของทาน และเปดโอกาสใหทานสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ีบริษัทใชติดตอ

ทาน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามท่ีทานไดรองขอ เพ่ือชวยใหเกิดความโปรงใส และเพ่ือคุณภาพของขอมูล และความถูกตองของ

ขอมูล ทานมีสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยทานสามารถสงคำขอใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรผานชอง

ทางท่ีบริษัทกำหนดในการดำเนินการตามสิทธิ ดังตอไปน้ี

(1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากทานไดใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (ไมวาจะ

เปนความยินยอมท่ีทานใหไวกอนวันท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากน้ัน) ทานมีสิทธิ

ท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับบริษัท

ท้ังน้ี บริษัทขอแจงใหทานทราบวา การเพิกถอนความยินยอมไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมไวแลวโดยชอบ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิน้ันโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ ไม

สามารถถอนความยินยอมได หรือมีสัญญาระหวางทานกับบริษัทท่ีใหประโยชนแกทานอยู หรืออาจสงผลให

บริษัทไมสามารถดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคบางสวนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีได

(2) สิทธิขอเขาถึงขอมูล: ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีอยูในความรับผิดชอบของบริษัท และขอ

ใหบริษัททำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทเปดเผยวาบริษัทไดขอมูลสวนบุคคลของทานมา

ไดอยางไร เวนแตกรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมาย หรือคำส่ังของศาล หรือกรณีท่ีคำขอ

ของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

(3) สิทธิขอถายโอนขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีท่ีบริษัทไดจัดทำขอมูลสวน

บุคคลน้ันอยูในรูปแบบใหสามารถอานหรือใชงานไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และ

สามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิขอใหบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวน

บุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิ

ขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

อ่ืนโดยตรง เวนแตไมสามารถดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค

ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลของทานขางตนตองเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมแกบริษัท หรือเปน

ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผล เพ่ือใหทานสามารถใชบริการของบริษัทไดตามความประสงค

ซ่ึงทานเปนคูสัญญาอยูกับบริษัท หรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของทานกอนใชบริการ หรือเปนขอมูล

สวนบุคคลอ่ืนตามท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

(4) สิทธิขอคัดคาน: ทานมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได หากประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานทำข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท่ีจำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไมเกินขอบเขตท่ีทานสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล หรือเพ่ือ

ดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน หรือเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร

ประวัติศาสตร หรือสถิติ

หากทานย่ืนคัดคาน บริษัทจะยังคงดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะท่ีบริษัท

สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยัน

สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี



(5) สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล: ทานมีสิทธิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได หากทานเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกประมวลผล

โดยไมชอบดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือเห็นวาบริษัทหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ี

เก่ียวของในประกาศฉบับน้ี หรือเม่ือบริษัทเห็นวาสามารถปฏิบัติตามท่ีทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือ

ใชสิทธิขอคัดคานตามท่ีแจงไวขางตนแลว

(6) สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ีบริษัทอยูระหวาง

ตรวจสอบตามคำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใด ท่ี

บริษัทหมดความจำเปนและตองลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตทานขอให

บริษัทระงับการใชขอมูลสวนบุคคลแทน

(7) สิทธิขอใหแกไขขอมูล: ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไม

กอใหเกิดความเขาใจผิด ท้ังน้ี หากทานประสงคจะขอแกไขขอมูลเก่ียวกับภาพ บริษัทจะทำการแกไขเฉพาะ

รายการขอมูลท่ีเก่ียวกับภาพของทานเพ่ือใหถูกตอง ตามความจำเปนของบริษัทท่ีชอบดวยกฎหมายและใน

กรณีท่ีการดำเนินการตามคำขอกอใหเกิดคาใชจายบริษัทอาจเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากทาน

(8) สิทธิรองเรียน: ทานมีสิทธิรองเรียนตอบริษัทผาน แบบฟอรมรองเรียนการประมวลผลขอมูล หรือผูมีอำนาจ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หากทานเช่ือวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนการกระทำในลักษณะท่ี

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ขอ 7. วิธีการใชสิทธิของเจาของขอมูล

7.1 การรองขอใด ๆ เพ่ือการใชสิทธิของทานจะตองกระทำเปนลายลักษณอักษรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึง

บริษัทไดจัดใหมีข้ึนในเว็บไซตของบริษัท หรือกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือในกรณี

ทานประสงคใชสิทธิถอนความยินยอมสามารถกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอถอนความยินยอม

ท้ังน้ี บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไมเกินระยะ

เวลา 30 วัน นับแตไดรับคำรอง อยางไรก็ดี บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทาน ในกรณีท่ีมีขอยกเวนตามกฎหมาย หรือบริษัท

จะไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาได หรือมีผลกระทบกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือเปนการปฏิเสธตามคำส่ังศาล

หรือหากบริษัทดำเนินการตามคำขอของทานจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

โดยบริษัทจะดำเนินการบันทึกการปฏิเสธคำรองขอพรอมดวยเหตุผลไว ท้ังน้ี หากปรากฏอยางชัดเจนวาคำรองขอของทานเปน

คำรองขอท่ีไมสมเหตุสมผล หรือคำรองขอฟุมเฟอยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเก่ียวกับการดำเนินการตามท่ี

ทานรองขอในอัตราท่ีบริษัทกำหนด

7.2 บริษัทจะพยายามอยางเต็มท่ีตามความสามารถของระบบงานท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยความสะดวกและดำเนิน

การตามคำรองขอของทาน เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวา การดำเนินการตามคำรองขอน้ันเส่ียงตอการละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของผูใชงานรายอ่ืน หรือเปนการขัดตอกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีท่ีเปนการพนวิสัยใน

ทางปฏิบัติตามคำรองขอ เน่ืองมาจากเหตุทางเทคนิค

7.3 ในบางสถานการณบริษัทอาจขอใหทานพิสูจนตัวตนของทานกอนการใชสิทธิเพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

โดยบางคร้ังอาจเกิดขอจำกัดในการขอใชสิทธิของทานบางประการ ซ่ึงบริษัทจะทำการช้ีแจงใหทานทราบหากไมสามารถปฏิบัติ

ตามคำรองขอใชสิทธิของทานได

7.4 หากเปนกรณีกิจกรรมท่ีบริษัททำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามฐานการปฏิบัติตามสัญญา หรือ

ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใชสิทธิของทานใน



กรณีท่ีทานใชสิทธิโตแยง หรือขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน และขอใหดำเนินการลบ หรือทำลาย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานได รวมถึงบริษัทอาจปฏิเสธท่ีจะดำเนินการตามคำรองขอของทาน หากบริษัท มีความจำเปนท่ี

จะตองเก็บขอมูลตอไป เพ่ือการกระทำการ ดังตอไปน้ี

1) เพ่ือทำรายการใด ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีบริษัท เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลน้ัน หรือดำเนินการตามสมควร

ภายในขอบเขตความสัมพันธทางธุรกิจระหวางบริษัทกับทาน

2) เพ่ือใชเปนการภายในตามสมควรโดยสอดคลองกับความคาดหมายของทานท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกับ

บริษัท และสอดคลองกับบริบทท่ีทานไดใหขอมูลดังกลาวไวแตแรก และเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย

ขอบังคับ กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ

7.5 ในกรณีท่ีทานเปนผูเขารวมกิจกรรม และไมประสงคถูกบันทึกภาพ ทานมีสิทธิท่ีจะขอรับและติดสัญลักษณ

“หามถายภาพบุคคล” ตลอดการรวมกิจกรรม ท้ังน้ี บริษัทขอเรียนใหทราบวาดวยลักษณะการจัดกิจกรรมอาจมีการถายภาพ

บรรยากาศกิจกรรม ซ่ึงแมทานขอรับสัญลักษณดังกลาวแลวก็ตาม ก็อาจปรากฎภาพของทานเปนสวนประกอบของภาพได

ดังน้ัน บริษัทจึงแนะนำใหทานแจงตอบริษัทเพ่ือปฏิเสธขณะท่ีบริษัทกำลังบันทึกภาพ หรือหลีกเล่ียงบริเวณท่ีบันทึกภาพ หรือ

ไมเขารวมกิจกรรมขณะมีการบันทึกภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว

7.6 บริษัทจำเปนตองแจงใหทราบวา การขอใชสิทธิของทานบางประการ อาจเกิดขอจำกัด ในกรณีท่ีขอมูลสวน

บุคคลน้ันเปนขอมูลท่ีจำเปนอยางย่ิงตอบริษัทในการปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

และบริเวณรอบขาง ทรัพยสินของบริษัท ความปลอดภัยในบริเวณกิจกรรม ความปลอดภัยของตัวทานเอง ผูเขาติดตอและเขา

รวมกิจกรรมอ่ืน ๆ

ขอ 8. มาตราการการรักษาความปลอดภัย

บริษัทกำหนดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย การ

เขาถึง การใช การเปล่ียนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีอำนาจหรือโดยขัดตอกฎหมาย ซ่ึง

สอดคลองกับนโยบายและวิธีปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทและนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

(Privacy Policy)

ขอ 9. ชองทางการติดตอบริษัท

บริษัท ไดมอบหมายให บริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เปนผูประสานงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของบริษัท ในกรณีท่ีเจาของขอมูลมีขอสงสัยใด ๆ หรือตองการใชสิทธิตามท่ีกำหนดไวในนโยบายน้ี หรือสอบถาม

เพ่ิมเติม ผานชองทาง ดังน้ี

เร่ืองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล : ติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล: (Data Protection Officer)

อีเมล : DPO@Learn.co.th

ท่ีอยู : 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

เร่ืองท่ัวไป : ติดตอบริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด

อีเมล :  info@thepremierprep.com



ท่ีอยู : เลขท่ี 35 อาคารวรรณสรณ ช้ัน 10 หอง 1010/1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขโทรศัพท : 061 494 4424

ขอ 10. การแกไขเปล่ียนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเปนสวนตัวท่ีจะมีผลบังคับใช ณ เวลาท่ีได

เผยแพรตอไปโดยมิตองแจงใหทานทราบลวงหนา ท้ังน้ี เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังน้ัน บริษัท

จึงขอแนะนำใหทานอานประกาศความเปนสวนตัวทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใชบริการจากบริษัท หรือเว็บไซตของบริษัท

ประกาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน 2565


