
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับ ลูกคาและผูรับบริการ

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (“เรา”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธ์ิความเปนสวนตัว และมีความมุงม่ันท่ีจะดำเนิน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และผูรับบริการ (“นอง”) โดยเราตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลท่ีนองได

มอบใหแกเราดวยความไววางใจ เราจึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ีข้ึน เพ่ือช้ีแจงใหนองม่ันใจวา ขอมูลสวนบุคคลท่ี

นองมอบใหแกเราจะถูกนำไปใชตรงตามความตองการของนอง ถูกตองตามกฎหมาย และรักษาใหปลอดภัยตามมาตรฐานสากลใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

1. เราเก็บขอมูลสวนบุคคลอะไรบาง

เราจะเก็บรวบรวม ใช เผยแพร (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจำเปนจะตองใชเพ่ือใหบริการแกนอง ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยอาจใหนองกรอกขอมูลลงในเอกสาร หรือแพลตฟอรมออนไลนท่ีเราไดกำหนด ซ่ึงไดแกขอมูล

ดังน้ี

1.1 ขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากการยืนยันตัวตน และการลงทะเบียนเรียนกับเรา เชน คำนำหนาช่ือ ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล

วันเดือนปเกิด เลขบัตรประชาชน สัญชาติ อีเมล เบอรโทรศัพท รูปถายนักเรียน ขอมูลโรงเรียนท่ีศึกษาอยู และขอมูลระดับการ

ศึกษา

1.2 ขอมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Account) เชน รายช่ือบัญชีผูใชงานโซเชียลมีเดีย โปรไฟลเฟสบุก ไลนไอดี ทวิต

เตอร อินสตราแกรม เปนตน

1.3 ขอมูลเก่ียวกับการชำระเงิน เชน ขอมูลท่ีปรากฏในใบแจงหน้ี ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน เปนตน

1.4 ขอมูลประวัติการคนหา เชน ขอมูลการเรียกดู ขอมูลการขอใชบริการ การตอบสนองตอการโฆษณาของเรา รวมถึง

เน้ือหาท่ีนองเขาชม ลิงคท่ีกดเขาชม ฟเจอร (Features) ท่ีนองใช

1.5 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเรียน เชน ขอมูลการตอบคำถาม ขอมูลการเขาเรียน ขอมูลรายวิชาท่ีเรียน ขอมูลคะแนนสอบ

ประวัติการอบรม ผลการอบรม ใบรับรองการอบรม ใบประกาศณียบัตร เอกสารอ่ืนใดท่ีเราออกใหเพ่ือเปนหลักฐานประกอบการ

อบรม และ/หรือการสอบ เปนตน

1.6 ขอมูลท่ีกรอกบน website และขอมูลการเขารวมกิจกรรม เชน การลงทะเบียนเขารวมแคมเปญตาง ๆ การทำแบบ

สำรวจ แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ และขอมูลการสำรวจความคิดเห็น รายละเอียดเก่ียวกับการใชสิทธ์ิ

และการรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ หรือรายการอ่ืนในทำนองเดียวกัน

1.7 ขอมูลการโตตอบ และขอมูลการส่ือสาร รวมถึงขอมูลท่ีนองเลือกจะแบงปนผาน Call Center ระบบ แอปพลิเคชัน และ

บริการตาง ๆ ของเรา ไมวาจะในรูปแบบ หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงอาจเปนภาพ หรือเสียงโดยไมจำกัดเพียง โทรศัพท อีเมล ขอความ

สนทนา และการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน (Social Media)

1.8 ขอมูลสวนบุคคลของผูปกครองท่ีนองหรือผูปกครองของนองไดใหไวแกเรา เชน เบอรโทรศัพทของผูปกครอง ซ่ึงในกรณีท่ี

นองเปนผูใหขอมูลผูปกครอง นองรับรองวาไดรับความยินยอมจากผูปกครองใหแบงปนขอมูลแกเราแลว

1.9 ขอมูลดานเทคนิค เชน ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) หมายเลขประจำเคร่ืองคอมพิวเตอร (IP Address) และขอ

มูลท่ีเราไดเก็บรวบรวมผานคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน เปนตน



2. เราเก็บขอมูลสวนบุคคลออนไหวของนองหรือไม

ไมวากรณีใด เราไมมีนโยบายเก็บขอมูลสวนบุคคลออนไหวของนอง ท่ีเก่ียวกับเช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง

ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีว

ภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอนองในทำนองเดียวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

โดยในกรณีท่ีเราขอใหนองถายรูปบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตนกอนเขาหองเรียนน้ัน เปนเพียงข้ันตอนการตรวจสอบความ

ถูกตอง และยืนยันตัวตนของนองเทาน้ัน โดยเราจะดำเนินการลบบัตรประชาชนของนองทันที หลังจากตรวจสอบขอมูลช่ือ

นามสกุล เลขบัตรประชาชน ท่ีระบุบนบัตรประชาชนของนองแลว โดยเราไมมีความประสงคจะจัดเก็บ รวบรวม ใช ขอมูลสวน

บุคคลซ่ึงจัดเปนขอมูลสวนบุคคลออนไหว เชน เช้ือชาติ ขอมูลหมูโลหิต หรือขอมูลศาสนา ถึงแมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏอยูบน

บัตรประจำตัวประชาชนก็ตาม

3. เราไดรับขอมูลสวนบุคคลของนองจากชองทางไหน

เราเก็บรวบรวมและรับขอมูลสวนบุคคลของนองผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี

3.1 ขอมูลสวนบุคคลท่ีนองใหไวกับเราโดยตรง จากตอนท่ีนองสมัครใชบริการ เขาทำสัญญา หรือสงมอบเอกสารตาง ๆ

และเม่ือนองเขารวมกิจกรรมทางการตลาด งานอีเวนท หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเราจัดข้ึน โดยรวมถึงข้ันตอนท่ีนองดำเนินการย่ืน

คำรองขอใชสิทธ์ิตางๆ กับเรา หรือเม่ือนองติดตอส่ือสาร สอบถามขอมูล ใหความเห็น หรือคำติชม ไมวาจะเปนอยูในรูปแบบ

ลายลักษณอักษรหรือวาจา ผานทางเว็บไซต แอปพลิเคชัน โทรศัพท อีเมล ไปรษณีย การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอ่ืนใด

3.2 เราอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของนองมาจากบุคคลท่ีสาม เชน ผูปกครอง โรงเรียน สถาบันการศึกษา องคกรหรือ

หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีสิทธิ หนาท่ีในการเปดเผยขอมูล หรือท่ีเราอาจไดรับมาจากชองทางส่ือสังคมออนไลน (social media)

แพลตฟอรมออนไลนของบุคคลท่ีสาม รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเก่ียวของกับธุรกิจดานการศึกษาท่ีระบุในขอ 8.1

3.3 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเรา เก็บรวบรวมจากนองโดยอัตโนมัติ ผานชองทางตาง ๆ เชน การใชคุกก้ี (Cookies) หรือ

เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดู นโยบายการใชคุกก้ี

4. วิธีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับนองท่ีมีอายุต่ำกวา 10 ป

ในกรณีท่ีนองเปนผูเยาวท่ีมีอายุต่ำกวา 10 ป หรือเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ ซ่ึงตองไดรับความ

ยินยอมจากบิดามารดา ผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ (แลวแตกรณี) เราจะขอความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองน้ันโดยตรง

โดยในข้ันตอนการสมัครเรียน เรากำหนดใหบุคคลผูมีอำนาจปกครองเหลาน้ันเปนผูสมัครเรียนแทนนองเทาน้ัน ซ่ึงเราเช่ือโดยสุจริต

วาขอมูลท่ีเราไดรับจากบุคคลเหลาน้ัน เปนขอมูลท่ีเรามีสิทธ์ิประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และบุคคลเหลาน้ันมีสิทธ์ิเปดเผยใหแกเรา

ได

ผูมีอำนาจปกครองสามารถเลือกดำเนินการสมัครสมาชิก และเลือกรับขาวสาร กิจกรรมเก่ียวกับการตลาดแทนนองได โดย

หากไดตกลงท่ีจะรับขอมูลขาวสารดังกลาวจากเราแลว ภายหลังผูมีอำนาจปกครองมีสิทธ์ิยกเลิกความยินยอมดังกลาวไดทุกเม่ือ

โดยสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจงขอมูลขาวสารได โดยการแกไขความยินยอม โดยเขาไปท่ี การต้ังคาในแอป

พลิเคช่ัน หรือกรณีไมตองการรับอีเมลหรือจดหมายอ่ืน ๆ จากเรา โปรดคลิกลิงก "ยกเลิกการสมัคร" ในจดหมายโตตอบทางอี

เมลท่ีไดรับ รวมถึงหากประสงคจะใชสิทธ์ิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสามารถดำเนินการตามรายละเอียดท่ีระบุใน

ประกาศฉบับน้ี



5. วิธีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับนองท่ีอายุ 10 – 20 ป

ในกรณีท่ีนองเปนผูเยาวท่ีมีอายุต้ังแต 10 -20 ป เราอาจประมวลผลขอมูลของนองโดยคำนึงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

อยางสูงสุด ซ่ึงเรากำหนดเง่ือนไขใหนองสามารถดำเนินการสมัครเรียนไดดวยตนเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง

เฉพาะคอรสเรียนท่ีเราพิจารณาแลววา เปนกรณีสมแกฐานานุรูป เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาความรูของนอง แตอยางไรก็ตาม

นองตองใหการรับรองและรับประกันวานองกำลังใชบริการของเรา โดยไดแจงรายละเอียดการใชบริการ และการใหความยินยอมให

ผูปกครองของนองทราบแลว โดยเพ่ือเปนการยืนยันวาผูปกครองของนองไดทราบรายละเอียดดังกลาวแลว เรามีความจำเปนตอง

ขอขอมูลเบอรโทรผูปกครองของนอง เพ่ือเราจะดำเนินการแจงเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนสำเร็จ ความยินยอมท่ีนองใหไว ราย

ละเอียดนโยบายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหผูปกครองทราบ

เม่ือผูปกครองไดรับขอความ (SMS) ท่ีเราแจงการลงทะเบียนสำเร็จแลว ผูปกครองสามารถตรวจสอบความยินยอมท่ีนองใหไว

และสามารถแกไขการใหความยินยอมท่ีนองเลือกไวแลวได โดยผูปกครองตองกรอกแบบฟอรม คำขอถอนความยินยอม และแจงให

เราทราบ เพ่ือใหเราพิจารณาดำเนินการตามท่ีผูปกครองรองขอ โดยเราจะแจงผลใหผูปกครองและนองทราบภายใน 30 วัน นับแต

วันท่ีเราไดรับคำขอดังกลาว

ท้ังน้ี หากในอนาคตนองไมประสงคจะรับขอมูลและขาวสารประชาสัมพันธ นองสามารถถอนความยินยอมท่ีนองเคยใหไวโดย

เขาไปท่ี การต้ังคาในแอปพลิเคช่ัน หรือหากนองไมตองการรับอีเมลหรือจดหมายอ่ืน ๆ จากเราโปรดคลิกลิงก "ยกเลิกการสมัคร" ใน

จดหมายโตตอบทางอีเมลท่ีนองไดรับ

6. เราใชขอมูลสวนบุคคลของนองเพ่ือวัตถุประสงคอะไร

เราจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีจำเปนตอการดำเนินงานของเรา โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี

ลำดับ วัตถุประสงคท่ีกำหนด ฐานทางกฎหมาย

(1) เพ่ือสงขอมูลสวนลด โปรโมชันคอรสเรียน ขาวสาร ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา การ

ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด อาทิ การสงขอความ ประชาสัมพันธ โปรโมช่ัน กิจกรรมการ

ตลาดผานอีเมล

ฐานความยินยอม

(2) เพ่ือติดตอกลับทางโทรศัพทหรือชองทางท่ีนองอนุญาต และแนะนำคอรสเรียนท่ีเหมาะสม

หรือท่ีนองอาจสนใจ เพ่ือทำโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤติกรรมของนอง

ฐานความยินยอม

(3) เพ่ือวิเคราะห วิจัย ทำสถิติ เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนองจากการใชงานเว็บไซต

แอปพลิเคชัน หรือชองทางอ่ืน ๆ สำหรับพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

ฐานความยินยอม

(4) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และใชในการยืนยันหรือระบุตัวตนของนองกอนเขาเรียน กอน

เขาสอบ หรือกอนการใชบริการ

ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา/ฐานประโยชน

โดยชอบธรรม



ลำดับ วัตถุประสงคท่ีกำหนด ฐานทางกฎหมาย

(5) เพ่ือประมวลผลในข้ันตอนการลงทะเบียนการสมัครสมาชิก ลงทะเบียนสอบ สมัครใชบริการ

และการจัดทำฐานขอมูลของผูเรียนท่ีใชงานระบบ

ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา

(6) เพ่ือตอบคำถามของผูเรียน และช้ีแจงขอมูลตาง ๆ ผานระบบการสนทนา การใหคำแนะนำ

ตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ตลอดจนการแกไขขอบกพรอง และปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

ผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงเพ่ือบงช้ีความคืบหนาของการเรียน และความสนใจในการเลือก

เรียน การประเมินผลการเรียน และการออกใบประกาศนียบัตร (certificate) หากนองเรียน

ผานเกณฑท่ีกำหนด

ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา/ฐานประโยชน

โดยชอบธรรม

(7) เพ่ือแจงขอมูลขาวสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประเภทเดียวกันกับท่ีนองมีอยูกับเรา

ซ่ึงเปนประโยชนกับนอง

ฐานประโยชนโดย

ชอบธรรม

(8) เพ่ือการบริหารจัดการคำส่ังซ้ือ สงมอบ ติดตาม จัดสง การเปล่ียน จัดเตรียมผลิตภัณฑและ

บริการ แจงผลคะแนน/รางวัลท่ีนองไดรับ รวมถึงการจัดการในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ตามสัญญา ซ่ึงหากไมไดดำเนินการแลวจะกระทบตอการใหบริการของเรา หรือจะทำใหเรา

ไมสามารถใหบริการไดอยางเปนธรรมและตอเน่ือง

ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา/ฐานประโยชน

โดยชอบธรรม

(9) เพ่ือดำเนินการใหเกิดผลสำเร็จของธุรกรรม การหักบัญชี และตรวจสอบความถูกตองของเลข

ท่ีบัญชี และหมายเลขบัตรเครดิต หรือเดบิต และธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการชำระเงิน การคืน

เงิน การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจงหน้ี ใบกำกับภาษี ตามประมวลรัษฎากร

และกฎหมายหรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ

ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา/ฐานการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย

(10) การรับเร่ืองรองเรียน รับขอเสนอแนะ ติดตอส่ือสาร การทำแบบสอบถาม การสำรวจความ

เห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ การดำเนินการตามคำส่ัง คำรองขอ รวมถึงเพ่ือบริหาร

จัดการความสัมพันธ เชน ดูแลลูกคา ประเมินความพึงพอใจ การใหคำปรึกษา การใหคำ

ช้ีแจง การตอบขอสงสัย

ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา/ฐานประโยชน

โดยชอบธรรม

(11) เพ่ือวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ท้ังในและตางประเทศท่ี

ใชบังคับและท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามคำส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย

ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ผูมีอำนาจตามกฎหมาย เชน คำส่ังศาล

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแล หรือพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอำนาจ

ฐานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย

(12) เพ่ือวัตถุประสงคในการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียก

รองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูซ่ึงสิทธิเรียกรองของเรา ในข้ันตอนตาง ๆ ตาม

กฎหมาย เชน การสอบสวน การไตสวนโดยเจาหนาท่ีรัฐ การเตรียมคดี การดำเนินคดี และ/

หรือการตอสูคดีในช้ันศาล เปนตน

ฐานประโยชนโดย

ชอบธรรม



ลำดับ วัตถุประสงคท่ีกำหนด ฐานทางกฎหมาย

(13) เพ่ือการเรียกเก็บเงิน หรือหน้ีท่ีคางชำระ การเขาทำธุรกรรม การดำเนินการรับชำระเงิน

จัดการกับขอเรียกรองและขอพิพาท รวมถึงการดำเนินการแกไขขอพิพาท การกอต้ังสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การใชสิทธ์ิ หรือการโตแยงขอเรียกรองทางกฎหมาย การดำเนินคดี

ตาง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพ่ือบังคับคดีตามกฎหมาย

ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา/ฐานประโยชน

โดยชอบธรรม

(14) เพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑทางธุรกิจอันสมควร เชน การจัดทำสถิติการใชงานแบบไมเฉพาะ

เจาะจงบุคคล การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือบริหารความเส่ียง การวิเคราะห

และวางแผนแนวโนม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือคลายคลึงกัน

ฐานประโยชนโดย

ชอบธรรม

(15) เพ่ือแจงเตือนการใชบริการ เม่ือใกลส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา การสราง และรักษาบัญชีผู

ใช รวมถึงการประมวลผล การตรวจสอบการใชบริการ และการปดบัญชีผูใช

ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา

(16) เพ่ือใชในการขาย การโอน การควบกิจการ หรือเหตุการณในทำนองเดียวกัน ซ่ึงเราอาจ

เปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลท่ีสามรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายซ่ึงมีสวน

เก่ียวของกับธุรกรรมน้ัน ๆ

ฐานประโยชนโดย

ชอบธรรม

(17) เพ่ือบริหารความเส่ียง การกำกับตรวจสอบภายใน การตรวจสอบบัญชี การเงินและการบัญชี

การบริหารจัดการภายในองคกร และการปฏิบัติตามนโยบายในการสงตอไปยังบริษัทในเครือ

กิจการเดียวกัน ภายใตนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเครือกิจการ (Binding

Corporate Rules)

ฐานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย

(18) เพ่ือปองกันความเส่ียงดานความปลอดภัย เชน การเฝาติดตามขอมูลการใชเครือขาย

(network activity logs) การระบุเหตุการณเก่ียวกับความปลอดภัย (security incidents)

การดำเนินการตรวจสอบเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูล และการปองกันอ่ืนใดตอการกระ

ทำท่ีประสงคราย หลอกลวง ฉอฉล หรือไมชอบดวยกฎหมายแกไขปญหา การพัฒนา จัดใหมี

ดำเนินการ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems)

ฐานประโยชนโดย

ชอบธรรม

(19) เพ่ือการปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย ในกรณีท่ีนองไมสามารถใหความยินยอม

ได เชน การปองกันดานสุขภาพในสถานการณโรคระบาด การประมวลผลขอมูลสุขภาพเพ่ือ

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เม่ือนองประสบภยันตรายระหวางอยูในความดูแล หรืออยูภายใน

บริเวณของเรา รวมถึงการนำนองสงโรงพยาบาลในกรณีท่ีมีสถานการณฉุกเฉิน จำเปน หรือ

ภยันตรายถึงชีวิต

ฐานปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย

หรือสุขภาพของบุคคล

7. เหตุใดเราจึงตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของนอง

เรามีความจำเปนตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีนองสมัครลงทะเบียนเรียนกับเรา เน่ืองจาก เราตองใชขอมูลเพ่ือ

ประกอบการทำสัญญา และตองสงขอมูลใหหนวยงานของรัฐเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หากนองไมประสงคท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวแกเรา อาจมีผลกระทบตอหนาท่ีของเราตามกฎหมาย หรืออาจทำใหเราไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาไดอยางถูกตอง

และ/หรือ อาจทำใหมีขอขัดของ ไมสมบูรณ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอตกลงเง่ือนไขในสัญญาระหวางเรากับนองได หรือในบาง



กรณีเราอาจไมสามารถอนุญาตใหนองลงทะเบียนเรียนได ซ่ึงในกรณีดังกลาวเราอาจมีความจำเปนตองปฏิเสธการลงทะเบียนเรียน

หรือยกเลิกการใหสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับนองไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (แลวแตกรณี)

อยางไรก็ตาม นองมีความเปนอิสระในการใหความยินยอม โดยเราจะไมกำหนดเง่ือนไขในการใหความยินยอม มาเปนสวน

หน่ึงของการสมัครเรียน ซ่ึงนองสามารถม่ันใจไดวาเราจะใชขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีเรากำหนด หรือท่ีไดรับความยินยอมจากนอง

เทาน้ัน โดยในกรณีท่ีเราจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของนองในลักษณะ และ/หรือ วัตถุประสงคท่ีไมสอดคลองกับท่ี

กำหนด เราจะจัดใหมีนโยบายหรือประกาศเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ิมเติม และประกาศใหนองทราบทางเว็ปไซ

ตหรือมีหนังสือไปยังนองทางอีเมลเพ่ืออธิบายการประมวลผลขอมูลในลักษณะดังกลาว

8. เราแบงปนขอมูลสวนบุคคลของนองหรือไม

เราจะแบงปนขอมูลสวนบุคคลตามความยินยอมท่ีนองใหไว และตามวัตถุประสงคอ่ืนท่ีกฎหมายกำหนดใหกระทำไดเทาน้ัน

โดยในการแบงปนขอมูลสวนบุคคลของนองใหกับบุคคลอ่ืน เราจะจัดใหมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ

เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด โดยเราจะดำเนินการใหบุคคลเหลาน้ันเก็บรักษาขอมูลสวน

บุคคลดวยมาตรการท่ีปลอดภัยและเปนความลับ และจะไมนำไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตท่ีเราไดกำหนดไว ซ่ึง

เราอาจแบงปนขอมูลสวนบุคคลของนองตอบุคคล หรือองคกร ดังตอไปน้ี

8.1 กลุมพันธมิตรทางธุรกิจซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการศึกษาท่ีมีขอตกลงรวมกัน ซ่ึงเราจะแจงรายช่ือกลุมพันธมิตร

ทางธุรกิจใหนองทราบเพ่ือประกอบการตัดสินใจใหความยินยอมในการแบงปนขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด เชน เพ่ือการ

สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ หรือการเสนอผลิตภัณฑและบริการใหแกนอง

8.2 ผูใหบริการและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท มอบหมายหรือวาจางใหทำหนาท่ีบริหารจัดการหรือประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัท ในการใหบริการตาง ๆ รวมถึงผูท่ีทำหนาท่ีในนามบริษัท หรือรวมกับบริษัท เพ่ือดำเนินวัตถุประสงคท่ี

เก่ียวของตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี และมีความจำเปนตองไดรับขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน แพลตฟอรมการทดสอบความรู

และ/หรือองคท่ีเปนผูพิจารณาออกใบอนุญาต หรือใบรับรอง การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบไอทีตาง ๆ บริการ

บันทึก เก็บขอมูล บริการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจเปนประโยชนตอนอง ผูใหบริการจัดสงเอกสาร

ลูกคา ผูใหบริการการสำรวจความพึงพอใจ ผูใหบริการการพิมพ การวิเคราะหและการเปรียบเทียบทางการตลาด บริษัทท่ีจัดพิมพ

เอกสาร ตลอดจนผูใหบริการออกใบกำกับภาษีท้ังในรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจเปน

ประโยชนตอทาน หรือเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงมีความจำเปนอยางสมเหตุสมผลท่ีตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของทานเพ่ือทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัท

8.3 หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลตามกฎหมาย หรือท่ีรองขอใหแบงปนขอมูลสวนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตาม

กฎหมาย หรือท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง

ศึกษาธิการ กรมสรรพากร และเจาหนาท่ีของกรมสรรพากร เปนตน

9. เราสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนองไปตางประเทศหรือไม

9.1 เราอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนองไปยังบุคคลอ่ืนในตางประเทศในกรณีท่ีจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา

ซ่ึงนองเปนคูสัญญา หรือเปนการกระทำตามสัญญาระหวางบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของนองเอง หรือเพ่ือ



ใชในการดำเนินการตามคำขอของนองกอนเขาทำสัญญา หรือเพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของนอง

หรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเปนการจำเปนเพ่ือดำเนินภารกิจประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ

9.2 เราอาจเก็บขอมูลของนองบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร หรือคลาวดท่ีใหบริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใชโปรแกรมหรือ

แอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรและรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรมในการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคล แตเราจะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได และจะกำหนดใหบุคคลอ่ืนเหลาน้ัน

ตองมีมาตรการคุมครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม

9.3 ในกรณีท่ีมีการสงขอมูลสวนบุคคลของนองไปยังตางประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

และใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือทำใหม่ันใจไดวาขอมูลสวนบุคคลของนองจะไดรับการคุมครองและนองสามารถใชสิทธ์ิท่ีเก่ียวของ

กับขอมูลสวนบุคคลของนองไดตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลอยางเหมาะสมและ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหบุคคลอ่ืนใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

โดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

10. เราเก็บขอมูลสวนบุคคลของนองไวนานเทาไหร

11.1 เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของนองตามระยะเวลาท่ีจำเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดในการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลน้ัน ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีกำหนดในการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล ดังน้ี

1) กรณีท่ีเราไดรับขอมูลจากการลงทะเบียน การสมัครสมาชิก เราจะเก็บขอมูลของนองไวตราบเทาท่ีจำเปน

เพ่ือใหบริการแกนอง และตราบเทาท่ีนองยังคงเปนสมาชิก และจะเก็บตอไปอีก 2 (สอง) ป นับถัดจากปท่ี

ส้ินสุดสถานะการเปนสมาชิกหรือส้ินสุดความสัมพันธ

2) ในกรณีมีการขอใชสิทธิตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะเก็บหลักฐานประวัติการใชสิทธิตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 1 (หน่ึง) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีบริษัทพิจารณาคำขอแลวเสร็จ

3) กรณีอ่ืน ๆ เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของนองไวตราบเทาท่ีจำเปนตามสมควรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีกำหนดไวในประกาศน้ี ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไดชัดเจน

เราจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน อายุความ

ตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ป) ท้ังน้ี หากมีการดำเนินการทางศาล ขอมูลสวนบุคคลของนองอาจถูกจัดเก็บ

ไวจนกวาจะส้ินสุดการดำเนินการดังกลาว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดำเนินการท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุ

ประสงค จากน้ันขอมูลของนองจะถูกลบหรือเก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต

11.2 เม่ือพนระยะเวลาท่ีกำหนดแลว เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเปนขอมูลท่ีไมสามารถ

ระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด

เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เราจะเก็บรักษาขอมูลบางอยางไวนานกวาท่ีระบุขาง

ตน หากจำเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองลิขสิทธ์ิ หรือเปนการปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงาน

หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจผูเก่ียวของ และเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย เชน เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือ

การปองกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือการเก็บบันทึกทางการเงิน เปนตน



11. นองมีสิทธ์ิใดบางตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

เราเคารพสิทธิสวนบุคคลของนอง และเปดโอกาสใหนองสามารถใชสิทธ์ิตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด ดังตอไปน้ี

1) สิทธ์ิขอเพิกถอนความยินยอม: หากนองไดใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (ไมวาจะเปนความ

ยินยอมท่ีนองใหไวกอนวันท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากน้ัน) นองมีสิทธ์ิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใด

ก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของนองอยูกับเรา โดยการเพิกถอนความยินยอมไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลท่ีนองไดใหความยินยอมไวแลวโดยชอบ เวนแตมีขอจำกัดสิทธ์ิน้ันโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพไมสามารถถอนความ

ยินยอมได หรือมีสัญญาระหวางนองกับเราท่ีใหประโยชนแกนองอยู หรืออาจสงผลใหเราไมสามารถดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุ

ประสงคบางสวนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีได

ท้ังน้ี การถอนความยินยอมของนองอาจสงผลกระทบตอนอง จากการใชบริการตาง ๆ เชน นองจะไมไดรับสิทธิประโยชน

โปรโมช่ัน หรือขอเสนอใหม ๆ ไมไดรับบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของนอง หรือไมไดรับขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน

เปนตน เพ่ือประโยชนของนอง จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบกอนใชสิทธ์ิขอถอนความยินยอม

2) สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล: นองมีสิทธ์ิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของนองท่ีอยูในความรับผิดชอบของเรา และขอ

ใหเราทำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกนอง รวมถึงขอใหเราแบงปนวาเราไดขอมูลสวนบุคคลของนองมาไดอยางไร เวนแตกรณีท่ีเรามี

สิทธ์ิปฏิเสธคำขอของนองตามกฎหมาย หรือคำส่ังของศาล หรือกรณีท่ีคำขอของนองจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย

ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

3) สิทธ์ิในการใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล: นองมีสิทธ์ิขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของนองในกรณีท่ีเราไดจัดทำขอมูลสวน

บุคคลน้ันอยูในรูปแบบใหสามารถอานหรือใชงานไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือแบงปน

ขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธ์ิขอใหเราสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธ์ิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเราสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดัง

กลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตไมสามารถดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค

4) สิทธ์ิขอคัดคาน: นองมีสิทธ์ิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของนองในเวลาใดก็ได หากการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลของนองทำข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท่ีจำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคล

อ่ืนโดยไมเกินขอบเขตท่ีนองสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล หรือเพ่ือดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน หรือ

เพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการตลาด หรือเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ

หากนองย่ืนคัดคาน เราจะยังคงดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของนองตอไป เฉพาะท่ีเราสามารถแสดงเหตุผลตาม

กฎหมายไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธ์ิข้ันพ้ืนฐานของนอง หรือเปนไปเพ่ือการยืนยันสิทธ์ิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี

5) สิทธ์ิขอใหลบหรือทำลายขอมูล: นองมีสิทธ์ิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของนอง หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปน

ขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของนองได หากนองเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของนองถูกประมวลผลโดยไมถูกตองตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ หรือเห็นวาเปนกรณีท่ีเราหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของในประกาศฉบับน้ี หรือเม่ือเรา

เห็นวาสามารถปฏิบัติตามท่ีนองไดใชสิทธ์ิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธ์ิขอคัดคานตามท่ีแจงไวขางตนแลว



6) สิทธ์ิขอใหระงับการใชขอมูล: นองมีสิทธ์ิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ีเราอยูระหวางตรวจสอบ

ตามคำรองขอใชสิทธ์ิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือขอคัดคานของนอง หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีเราหมดความจำเปนและตองลบหรือ

ทำลายขอมูลสวนบุคคลของนองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตนองขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลแทน

7) สิทธ์ิขอใหแกไขขอมูล: หากนองเห็นวา ขอมูลสวนบุคคลของนองไมถูกตองตามท่ีเปนจริง นองสามารถแจงเราเพ่ือให

แกไข หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคลของนองใหถูกตอง หรือเพ่ิมเติมขอมูลท่ีใหเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิดได

ท้ังน้ี หากนองประสงคจะขอแกไขขอมูลเก่ียวกับภาพ เราจะทำการแกไขเฉพาะรายการขอมูลท่ีเก่ียวกับภาพของนองเพ่ือให

ถูกตอง ตามความจำเปนของเราท่ีชอบดวยกฎหมาย และในกรณีท่ีการดำเนินการตามคำขอกอใหเกิดคาใชจายเราอาจเรียกเก็บคา

ใชจายดังกลาว โดยในกรณีเรามีเหตุใหปฏิเสธคำรองขอของนอง เราจะจัดทำบันทึกการปฏิเสธคำขอ พรอมดวยเหตุผลไวเปน

หลักฐานดวย

8) สิทธ์ิรองเรียน: นองมีสิทธ์ิรองเรียนตอเราผานชองทางเว็ปไซต โดยเลือกแบบฟอรมรองเรียนการประมวลผลขอมูล หาก

นองเช่ือวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เปนการกระทำในลักษณะท่ีฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

12. นองจะใชสิทธ์ิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดอยางไร

13.1 ในกรณีท่ีนองประสงคจะจัดการถอนความยินยอมท่ีนองใหไว นองสามารถกดเขาไปท่ี การต้ังคาในแอปพลิเคชัน หรือ

นองสามารถกรอก แบบฟอรมคำขอถอนความยินยอม ผานชองทางเว็ปไซตของเรา หรือในกรณีท่ีนองจะใชสิทธ์ิอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ 12 นองสามารถกรอก แบบฟอรมคำขอใชสิทธ์ิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ผานชองทางเว็ปไซตของเราได โดยเราจะพิจารณา

และแจงผลการพิจารณาตามคำรองของนองภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเราไดรับคำรองขอดังกลาว อยางไรก็ตาม เราสามารถปฏิเสธ

การใชสิทธ์ิของนองไดภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี หากเราไมสามารถดำเนินการตามคำขอของนองได เราจะทำการ

บันทึกการปฏิเสธคำขอพรอมดวยเหตุผลไว

13.2 เราจะพยายามอยางเต็มท่ีตามความสามารถของระบบงานท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยความสะดวกและดำเนินการตาม

คำรองขอของนอง เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวา การดำเนินการตามคำรองขอน้ันเส่ียงตอการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูใชงาน

รายอ่ืน หรือเปนการขัดตอกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีท่ีเปนการพนวิสัยในทางปฏิบัติตามคำรองขอ

เน่ืองมาจากเหตุทางเทคนิค

13.3 ในบางสถานการณเราอาจขอใหนองพิสูจนตัวตนของนองกอนการใชสิทธ์ิเพ่ือความปลอดภัยของนองเอง โดยบางคร้ัง

อาจเกิดขอจำกัดในการขอใชสิทธ์ิของนองบางประการหรืออาจเกิดคาใชจาย ซ่ึงเราจะทำการช้ีแจงใหนองทราบหากไมสามารถ

ปฏิบัติตามคำรองขอใชสิทธ์ิของนองได หรือจะแจงใหนองทราบ หากเราจำเปนตองเรียกเก็บคาใชจายเก่ียวกับการดำเนินการตามท่ี

นองรองขอ

13. เราดูแลขอมูลสวนบุคคลของนองใหปลอดภัยอยางไร

เรากำหนดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย การเขาถึง การ

ใช การเปล่ียนแปลง การแกไข หรือการแบงปนขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีอำนาจหรือโดยขัดตอกฎหมาย ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย

และวิธีปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)



14. นองจะติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดอยางไร

เราไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer) บริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด

(มหาชน) เปนผูประสานงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเรา ในกรณีท่ีนองเห็นวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ไม

เปนไปตาม พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ 2562 หรือมีขอเสนอแนะ ขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเก่ียวกับ

รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการขอใชสิทธ์ิตามประกาศฉบับน้ี นองสามารถติดตอ

สอบถาม หรือรองเรียนไดผานชองทาง ดังน้ี

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด

อีเมล :  info@thepremierprep.com

ท่ีอยู : เลขท่ี 35 อาคารวรรณสรณ ช้ัน 10 หอง 1010/1 ถนนพญาไทแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท : 061 494 4424

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer)

อีเมล : DPO@Learn.co.th

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

15. ประกาศความเปนสวนตัวจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือไม

เราจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศความเปนสวนตัวเปนประจำเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมาย

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ี เราจะแจงใหนองทราบดวยการ update ขอมูล

ลงในเว็ปไซตของเราโดยเร็วท่ีสุด ดังน้ัน เราจึงขอแนะนำใหนองอานประกาศความเปนสวนตัวทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใชบริการจาก

เราหรือเว็บไซตของเรา

ปจจุบัน ประกาศความเปนสวนตัวถูกทบทวนคร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2565


