
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับการถายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (“บริษัท”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัวเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคลและมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน ท่ีอยูภายใตความดูแลของบริษัท และ

มุงม่ันท่ีจะจัดการขอมูลดังกลาว ดวยวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัยและนาเช่ือถือ ในการน้ี บริษัทจึงไดจัดทำประกาศความเปน

สวนตัว (Privacy Notice) สำหรับการถายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหวฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตอ

ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลออนไหว และช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช การเปดเผย และวัตถุ

ประสงคท่ีบริษัทไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคล พรอมแจงสิทธิตาง ๆ ของทาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

ขอ  1. ประเภทและแหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคล

บริษัทมีความจำเปนตองทำการประมวลผลขอมูลภาพถาย ไมวาจะเปนการบันทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวของ ผูให

สัมภาษณ/แสดงความคิดเห็น ผูท่ีไดรับรางวัล ลูกคา หรือผูรับบริการ (“ทาน”) ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทประมวลผลอาจ

เปนการภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว ระหวางการสัมภาษณ การอบรม การเรียน บรรยากาศระหวางการจัดกิจกรรม หรือการ

ถายภาพรวม (ภาพหมู) เม่ือเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม (“กิจกรรม”) ซ่ึงถูกจัดเก็บไวในรูปแบบกระดาษ หรือรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสบนอุปกรณบันทึกขอมูลของบริษัท ซ่ึงในการบันทึกขอมูลอาจรวมถึงขอมูลสวนตัวของเจาของขอมูล เชน ช่ือ

นามสกุล ตำแหนงของเจาของภาพ และขอมูลกิจกรรม สถานท่ี วันท่ี เวลา ท่ีปรากฏบนภาพ

ในกรณีท่ีเปนการบันทึกภาพถายของทาน เพ่ือวัตถุประสงคในทางการตลาด บริษัทจะขออนุญาตจากทาน เม่ือ

บริษัทไดทำการคัดเลือกภาพถายน้ันไปเปดเผย เผยแพร พรอมท้ังขออนุญาตระบุช่ือ นามสกุล เพ่ือประกอบกับภาพของทาน

เพ่ือทำการประชาสัมพันธ ภายใตวัตถุประสงคท่ีระบุไวในเอกสารท่ีบริษัทไดขอความยินยอมและแจงตอทาน

ขอ 2. วัตถุประสงค และฐานในการประมวลผลขอมูล

บริษัทอาจอาศัยหรืออาง (1) ฐานความยินยอม เพ่ือประมวลผลขอมูลของทาน (2) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา

สำหรับการเร่ิมตนทำสัญญา หรือการเขาทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญากับทาน (3) ฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย

ของบริษัท (4) ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (5) ฐานการปองกันหรือระงับอันตราย

ตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชนสาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน

สาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด แลวแตกรณี ซ่ึงในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามวัตถุประสงค และฐาน

ทางกฎหมาย ดังตอไปน้ี

ลำดับ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย

1 การถายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว ท่ีไมใชลักษณะการถายภาพเจาะจง เฉพาะ

บุคคล และการถายภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม (ภาพหมู) งานนิทรรศการ

บรรยากาศการเรียน และการจัดอบรม ประชุม เพ่ือวัตถุประสงคในการส่ือสาร

และเผยแพร เก่ียวกับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของบริษัทผานชองทางส่ือ

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย



ตาง ๆ เชน เว็บไซต เฟสบุค อินสตราแกรม ส่ือ ชองทางออนไลนอ่ืน ๆ รวมถึงชอง

ทางการส่ือสารตาง ๆ ของบริษัท

2 การประมวลผลตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชถ้า่ยภาพนิ�ง หรอืภาพ
เคลื�อนไหว ชื�อ-นามสกลุ และผลงาน โดยไดรั้บสิ�งตอบแทน

การปฏบิตัติามสญัญา

3 การถา่ยภาพนิ�ง หรอืภาพเคลื�อนไหว ในลกัษณะเจาะจง หรอืเป็น
ภาพถา่ยเฉพาะบคุคล หรอืการใชช้ื�อ-นามสกลุ และผลงาน เพื�อ
ประกอบภาพถา่ยและภาพเคลื�อนไหว เพื�อนําไปใชใ้นเชงิธรุกจิตาม
ความเหมาะสมและตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท เชน่ การโฆษณา การ
ประชาสมัพันธ์ การสง่เสรมิการขาย ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ เว็บไซต์
เฟสบคุ อนิสตราแกรม สื�อ ชอ่งทางออนไลนอ์ื�น ๆ รวมถงึในที�
สาธารณะชนตา่งๆ

ความยนิยอม

4 การถา่ยภาพนิ�ง หรอืภาพเคลื�อนไหว ในกรณีที�เป็นการบนัทกึ
ภาพถา่ยสําคญั เนื�องจากเป็นผูโ้ชคดใีนการรับรางวลั หรอืเป็นผูท้ี�ได ้
รับการคดัเลอืกใหเ้ขา้รับรางวลัใด ๆ ในการจัดกจิกรรม การตดิตอ่เพื�อ
สง่มอบของรางวลั การเขา้รว่มสนุกในกจิกรรม งานนทิรรศการ งาน
แสดงสนิคา้ และการจัดอบรม ประชมุสมัมนา ทั �งในรปูแบบออนไลน์
และออฟไลน์ หรอืการจัดกจิกรรมตา่งๆ ที�บรษัิทกําหนดเงื�อนไขขอ้
ผกูพันกอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการสื�อสาร และ
เผยแพร่ ประกาศใหบ้คุคลอื�นทราบ เกี�ยวกบัการจัดกจิกรรมของ
บรษัิทผา่นชอ่งทางสื�อตา่ง ๆ ที�บรษัิทเห็นสมควร

การปฏบิตัติามสญัญา/
เพื�อประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

5 การถายภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใชเปนหลักฐาน ประกอบการยืนยันตัวตน

และใชตรวจสอบภายในบริษัท

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

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 บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีมีความจำเปน เพ่ือวัตถุประสงคของการประมวลผล ตามท่ีระบุในประกาศ

ฉบับน้ี แบงไดดังน้ี

1) กรณีท่ีบริษัท ใชขอมูลสวนบุคคลของทานโดยขอความยินยอมจากทาน บริษัทจะประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวจนกวาทานจะแจงขอยกเลิกความยินยอม

2) กรณีท่ีทานใหขอมูลแกบริษัทในฐานะท่ีทานเปน คูสัญญาบริษัทจะเก็บขอมูลทานไวตราบเทาท่ี

จำเปนเพ่ือใหบริการแกทานตามระยะเวลาในสัญญา และจะเก็บตอไปอีก 12 (สิบสอง) ป นับถัดจาก

ปท่ีส้ินสุดความสัมพันธหรือส้ินสุดสัญญา

3) กรณีท่ีทานใหขอมูลแกบริษัทในฐานะท่ีทานเปนผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ผูเขารวมอบรม

สัมมนา บริษัทจะเก็บขอมูลทานไวตราบเทาท่ีจำเปนเพ่ือใหบริการแกทาน และจะเก็บตอไปอีก 5

(หา) ป นับถัดจากปท่ีส้ินสุดความสัมพันธ

4) กรณีมีการขอใชสิทธิตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะเก็บหลักฐานประวัติการใชสิทธิตาม

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 1 (หน่ึง) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีบริษัทพิจารณาคำขอของทาน

แลวเสร็จ

5) กรณีอ่ืน ๆ บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาท่ีจำเปนตามสมควรเพ่ือปฏิบัติ

ตามหนาท่ีของบริษัท และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในประกาศน้ี กรณีท่ีไมสามารถ

กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไดชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลา

ท่ีอาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน อายุความตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10

ป) ท้ังน้ี หากมีการดำเนินการทางศาล ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บไวจนกวาจะส้ินสุด



การดำเนินการดังกลาว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดำเนินการท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

จากน้ันขอมูลของทานจะถูกลบหรือเก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต

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


