
 

นโยบายความเป็นสว่นตัว 
 

ออนดีมานดใ์ห้ความสาํคัญกับขอ้มูลสว่นตัวของนักเรียน ดังนัน้ ออนดีมานดจ์ะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
นักเรียน เฉพาะสาํหรับกิจการท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีเทา่นัน้ และเกบ็รักษาขอ้มูลของนักเรียนไวเ้ป็นระยะเวลา
ตราบเทา่ท่ีกฎหมายกาํหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงคใ์นการเกบ็ขอ้มูลนัน้ๆ 

 
โดยวัตถุประสงคข์องเอกสารฉบับน้ี (“นโยบายความเป็นสว่นตัว”) เพ่ือแจง้วธีิการท่ีบริษัท ออนดีมานด ์เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด (

และ “บริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD” ในกรณีท่ีเป็นการให้ “บริการ” โดยบริษัทร่วมของบริษัท ออนดีมานด ์เอด็ดู
เคช่ัน จาํกัด) เกบ็รวบรวม ประมวลผล และ ใช ้“ขอ้มูลสว่นบุคคล” (ตามท่ีไดนิ้ยามในเอกสารฉบับน้ี) ของนักเรียนท่ีเก่ียวกับการสมัคร
เรียน การเขา้เรียนทัง้สาขาและระบบการเรียนแบบออนไลน์ รวมท้ง้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกับนักเรียนและผูป้กครอง (“ผูเ้รียน”) (รวมเรียก
วา่ “บริการ”) ภายใตบ้ทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล บริษัทฯ แนะนําให้ผูเ้รียนไดโ้ปรดอา่นนโยบาย
ความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี เพ่ือรับทราบและทาํความเขา้ใจในวัตถุประสงคท่ี์บริษัทฯ ไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ผูป้ระกอบการของผูเ้รียน 

 
โดยการท่ีผูเ้รียนไดเ้ร่ิมปฏิสัมพันธกั์บบริษัทฯ สง่ขอ้มูลให้แกบ่ริษัทฯ หรือลงทะเบียนเพ่ือใชบ้ริการของบริษัทฯ ถือวา่ผูเ้รียน

ไดต้กลงและยนิยอมให้บริษัท ออนดีมานด ์เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด (และ “บริษัทในเครือ Learn Corporation Co.,LTD.” ในกรณีท่ี
เป็นการให้ “บริการ” โดยบริษัทร่วมของบริษัท ออนดีมานด ์เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด) และผูแ้ทน และ/หรือตัวแทนท่ีเก่ียวขอ้ง (ตอ่ไปใน
เอกสารน้ี รวมเรียกวา่ “บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และเผยแพร่ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้รียนรวมถึงเปิด
เผยขอ้มูลสว่นบุคคลดังกลา่วตอ่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บมอบอาํนาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบาย
ความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี 
 
การเกบ็ขอ้มูลของผูเ้รียนโดยบริษัทฯ (Personal Information Collected by Company) 
  

เม่ือผูเ้รียนไดส้มัครใชบ้ริการ เพ่ือใชบ้ริการของบริษัทฯ หรือไดใ้ชบ้ริการ เขา้ถึงบริการ บริษัทฯ อาจจะร้องขอให้ผูเ้รียนให้
ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้รียน รวมทัง้ขอ้มูลท่ีไมเ่ปิดเผยช่ือ สาํหรับการให้บริการดังกลา่ว  
 

● ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนท่ีผูเ้รียน ไดแ้ก ่ช่ือ-นามสกุล, วันเกิด, เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน, ท่ีอยู/่สถานท่ีจัดสง่
สนิคา้, หมายเลขโทรศัพท,์ ท่ีอยูอี่เมล และ/หรือขอ้มูลสว่นบุคคลอ่ืนๆ 

● ขอ้มูลท่ีผูเ้รียนให้ไวบ้นเวบ็ไซต ์และแอปพลิเคชันของเรา เชน่ การรับบริการตา่งๆ ผา่นทางแอพพลิเคช่ัน 
● ขอ้มูลท่ีเราไดรั้บจากบุคคลภายนอก เชน่ ผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตห์รือแพลตฟอร์ม เก่ียวกับการใชแ้อปพลิเคชันของเรา

บนแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอก 
● ขอ้มูลการใชง้าน ขอ้มูลการดู ขอ้มูลทางเทคนิค และขอ้มูลอุปกรณ์เม่ือคุณเขา้ชมเวบ็ไซต ์และใชแ้อปพลิเคชัน หรือ

เปิดอีเมลท่ีเราสง่ รวมถึงประเภทของเบราวเ์ซอร์หรืออุปกรณ์ รหัสตัวระบุอุปกรณ์ท่ีไมซ่ํา้กัน และท่ีอยู ่IP ของผู้
เรียน 

 
บริษัทฯ เหน็วา่จาํเป็นและเป็นประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ และในการให้บริการ และขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีจาํเป็นในการให้บริการ 

และอาจจะเป็นการบง่ช้ีตัวตนของผูเ้รียนไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลสว่นบุคคล”) 
 
ผูเ้รียนอาจตัดสนิใจวา่จะสง่ขอ้มูลสว่นบุคคลให้แกบ่ริษัทฯ หรือไม ่หากผูเ้รียนไมส่ง่ขอ้มูลสว่นบุคคลตามท่ีจาํเป็นให้แก่

บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาปฏิเสธการขอสมัครเป็นผูเ้รียนหรือปฏิเสธท่ีจะให้บริการสว่นใดสว่นหน่ึงหรือทัง้หมดแกผู่เ้รียน ผูเ้รียน
ควรจะตรวจสอบวา่ขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีไดส้ง่ให้บริษัทฯ นัน้ครบถว้น เป็นจริงและถูกตอ้ง หากผูเ้รียนมิไดต้รวจสอบขอ้มูลสว่นบุคคลดัง
กลา่ว อาจจะทาํให้บริษัทฯ ไมส่ามารถให้บริการตามท่ีผูเ้รียนร้องขอได ้ซ่ึงผูเ้รียนรับประกันและรับรองวา่ ผูเ้รียนอนุญาตให้ขอ้มูลสว่น
บุคคลแกบ่ริษัทฯ เพ่ือเกบ็รวบรวม ประเมินผล และใชข้อ้มูลสว่นบุคคลดังกลา่วตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคล และนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี  

 
ผูเ้รียนยอมรับและตกลง วา่บริษัทฯ อาจจะทาํการควบรวมกิจการ แยกธุรกิจ โอนยา้ยธุรกิจ หรือทาํการอ่ืนใด ซ่ึงอาจเป็นผล

ให้มีการโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีบริษัทฯ ไดเ้กบ็รวบรวม ไปยังบุคคลภายนอก 
 



 

วัตถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลของผูเ้รียน (Purpose for Collection, Use and Disclosure of 
Personal Information) 
 

บริษัทฯ อาจจะเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้รียน รวมถึง แตไ่มจ่าํกัดเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงคดั์งตอ่ไป
น้ี 

• เพ่ือดาํเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการแกผู่เ้รียน (รวมถึง แตไ่มจ่าํกัดเฉพาะ การปรับซอฟตแ์วร์ (software 
upgrades) และปรับปรุงการให้บริการ) รวมถึงทาํให้บริษัทฯ รับมือกับคาํถามของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

• เพ่ือสื่อสารและให้ขอ้มูลเก่ียวกับการพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ  ในอนาคต รวมทัง้ติดตอ่กับผูเ้รียนตามท่ีบริษัทฯ เหน็วา่
จาํเป็น 

• ทาํวจัิยและวเิคราะหข์อ้มูลเพ่ือให้เราสามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูเ้รียน และนํามาพัฒนา ปรับปรุงบริการให้ดีเหมาะ
สมกับความตอ้งการของผูเ้รียน  

• เพ่ือตรวจสอบการสมัครใชบ้ริการของผูเ้รียน เพ่ือใชใ้นการตัดสนิใจวา่จะตอบรับการสมัครใชบ้ริการ ดังกลา่วหรือไม ่รวม
ทัง้การตรวจสอบตัวตน เม่ือบริษัทฯ ไดรั้บคาํร้องขอ หรือคาํสัง่จากผูเ้รียน 

• ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไมไ่ดรั้บอนุญาตใดๆ ในการใชบ้ริการ 
• ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม และวเิคราะห ์รวมถึงจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย ์และดาํเนินการสอบสวน

เก่ียวกับขอ้พิพาท การเรียกเกบ็คา่สนิคา้/บริการ (billing) หรือการฉ้อโกงใดๆ 
• ในกรณีขอ้เรียกร้อง การกระทาํ หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึง แตไ่มจ่าํกัดเฉพาะ การร่าง และการตรวจสอบ

เอกสาร เอกสารการทาํธุรกรรม การไดรั้บความเหน็ทางกฎหมาย และดาํเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสทิธิและหน้าท่ีตาม
สัญญาของบริษัทฯ  

• เพ่ือให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานตาม
กฎหมายหรือท่ีมีอาํนาจกาํกับดูแล ซ่ึงบริษัทฯ มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตาม (รวมถึง แตไ่มจ่าํกัดเฉพาะ การตอบขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน
กาํกับดูแล การเปิดเผยตอ่หน่วยงานกาํกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึก และการสอบสวน) และ/หรือ 
กระทาํการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นในการให้บริการ 

 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอนุญาต บริษัทฯ อาจจะเกบ็รวบรวม ใช ้ประมวลผล และ/หรือเปิด

เผยขอ้มูลสว่นบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคเ์พิม่เติมดังตอ่ไปน้ี 
• ให้ขอ้มูลเก่ียวกับบริการและขอ้มูลการโฆษณาจากบริษัทในเครือ Learn Corporation รวมถึงบริษัทร่วม และบริษัทใน

เครือของ Learn Corporation  
• จัดหรือทาํการตลาดเก่ียวกับบริการโดยท่ัวไป ผลิตภัณฑ ์และสทิธิประโยชน์แกผู่เ้รียน รวมถึง แตไ่มจ่าํกัดเฉพาะงานหรือ

ขอ้เสนอพิเศษใดๆ จากบริษัทฯ 
• วัตถุประสงคอ่ื์นใดตามท่ีสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุขา้งตน้ 
  
บริษัทฯ อาจจะใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้รียน เพ่ือวัตถุประสงคอ่ื์นใด นอกไปจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบายฉบับน้ี โดยอยูภ่าย

ใตก้ฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การมอบหมายขอ้มูล (Information Delegation) 
 

บริษัทฯ อาจจะให้ขอ้มูลสว่นบุคคลแกบ่ริษัทใด ๆ ในเครือ Learn Corporation หากบริษัทใด ๆ ในเครือ Learn 
Corporation ไดรั้บมอบหน้าท่ีจากบริษัทฯ ในการให้บริการสว่นใดสว่นหน่ึง ทัง้น้ี บริษัทฯ จะจัดให้บริษัทในเครือ Learn 
Corporation ปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี เพ่ือปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้รียน 

 
นอกจากน้ี ผูเ้รียนยอมรับและตกลงวา่ บริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้ผูใ้ห้บริการภายนอกจัดการขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีเกบ็

รวบรวมจากผูป้ระกอบการร้านคา้ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ในการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความจาํเป็นเพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ (“ผูใ้ห้บริการภายนอก”) ในกรณีเชน่วา่ บริษัทฯ จะดาํเนินการ เพ่ือทาํให้แน่ใจไดว้า่ผูใ้ห้บริการภายนอก
อยูภ่ายใตก้ฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประเมินคุณสมบัติ และความสามารถของผูใ้ห้บริการภายนอกอยา่งเพียงพอ กาํหนด
ขอ้สัญญาวา่ดว้ยการรักษาความลับในสัญญาวา่จา้งท่ีทาํกับผูใ้ห้บริการภายนอก พร้อมทัง้จัดตัง้ระบบการบริหารจัดการขอ้มูลอยา่งเหมาะ
สม 

 



 

การใชข้อ้มูลระหวา่งกัน (Shared Use of Information)  
 

ระหวา่งระยะเวลาท่ีผูเ้รียนใชบ้ริการบริษัทฯ บริษัทในเครือ Learn Corporation และ/หรือ ผูใ้ห้บริการภายนอกอาจจะ
ประมวลผล และใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้รียนในรูปแบบเอกสารท่ีพิมพข้ึ์น (printed document) และ/หรือในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์
(soft files) หรือรูปแบบอ่ืนใด ไมว่า่จะภายในหรือภายนอกประเทศไทย 
 
การใชบ้ริการ (Use of Services)  

  
• การใชคุ้กก้ี (Cookies) 
เพ่ือการให้บริการท่ีดีท่ีสุดเทา่ท่ีจะทาํไดแ้กผู่เ้รียน และเพ่ือวัตถุประสงคใ์นการบาํรุงรักษาและรักษาความม่ันคงปลอดภัย คุกก้ี 

(Cookies) จะถูกใชเ้พ่ือเกบ็รูปแบบการตัง้คา่ของผูเ้รียน (user settings) เพ่ือบันทึกลักษณะการเขา้ถึง และตรวจสอบสถิติและรูป
แบบการใชง้านตา่งๆ ผูเ้รียนสามารถเลือกท่ีจะไมรั่บการตอ่เช่ือมคุกก้ีได ้ซ่ึงจะสง่ผลให้ผูเ้รียนไมส่ามารถใชบ้ริการบางสว่นท่ีจาํเป็นตอ้ง
ตอ่เช่ือมคุกก้ี เชน่ การใชบ้ริการท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ตอ้งลอ็กอินกอ่นการใชบ้ริการดังกลา่ว 

  
• บันทึกผูเ้ขา้ชมเวบ็ (Logs) 
หลังจากท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงบริการ ระบบจะเกบ็บันทึกหมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ 

(Browser Type) และภาษาบราวเซอร์ (Browser Language) ฯลฯ ของผูเ้รียนไวท่ี้แพลทฟอร์ม (Platform) ของ โรงเรียนกวด
วชิาออนดีมานด ์โดยอัตโนมัติ (“แพลทฟอร์ม”) โดยขอ้มูลเหลา่น้ีจะใชเ้พ่ือการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มผูใ้ชบ้ริการ (user 
environment) ซ่ึงจะทาํให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาบริการให้ดีข้ึนได ้และป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกงหรือไมไ่ดรั้บอนุญาตใดๆ อันเป็น
เหตุรบกวนการดาํเนินการให้บริการตามปกติ 

 
สทิธิของผูเ้รียน (Platform Operator's and the Personnel's Rights) 

  
ผูเ้รียนอาจจะยืนยัน เพิม่เติม หรือแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลของตนเองท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้นการใชบ้ริการ ไมว่า่ในเวลาใดๆ  
 
ผูเ้รียนอาจจะขอดู หรือร้องขอสาํเนาขอ้มูลสว่นบุคคลของตนท่ีบริษัทฯ ไดเ้กบ็รวบรวมไวจ้ากบริษัทฯ โดยการติดตอ่บริษัทฯ 

ตามวธีิท่ีกาํหนดไวท้า้ยนโยบายฉบับน้ี  
 
ผูเ้รียนอาจจะสง่คาํร้องขอให้บริษัทฯ แกไ้ข หรือเพิม่เติมขอ้มูลสว่นบุคคลของตน โดยการติดตอ่บริษัทฯ ตามวธีิท่ีกาํหนดไว้

ทา้ยนโยบายฉบับน้ี หากผูเ้รียนและ/หรือผูมี้อาํนาจกระทาํการของผูป้ระกอบการร้านคา้พบวา่ ขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีไดล้งทะเบียนไวกั้บ
บริษัทฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงไป หรือไมถู่กตอ้ง ผูเ้รียนอาจจะร้องขอให้บริษัทฯ ลบ หรือยกเลิกการเกบ็รวบรวม การประมวลผล หรือการใช้
ขอ้มูลสว่นบุคคลดังกลา่ว เวน้แตก่ฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอนุญาตให้บริษัทฯ ดาํเนินการเกบ็รักษา ประมวลผล ใช ้และ/หรือเปิด
เผยขอ้มูลสว่นบุคคลไดต้อ่ไป 

 
เม่ือผูเ้รียนร้องขอการเขา้ถึงขอ้มูลสว่นบุคคลของตนเอง (รวมถึงขอสาํเนาขอ้มูลสว่นบุคคลของตน) ซ่ึงผูเ้รียนไมส่ามารถ

ยืนยัน/เขา้ถึง ผา่นการใชบ้ริการได ้บริษัทฯ อาจจะเกบ็คา่ธรรมเนียมจากผูเ้รียนในการเปิดเผยขอ้มูล ผูเ้รียนมีสทิธิเลือกวา่จะให้ขอ้มูล
สว่นบุคคลกับบริษัทฯ หรือไม ่อยา่งไรกต็าม ผูเ้รียนอาจจะไมส่ามารถใชบ้ริการบางสว่นได ้จนกวา่จะไดใ้ห้ขอ้มูลตามท่ีจาํเป็นแกบ่ริษัทฯ 

  
การอัพเดทขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่น 

ผูเ้รียนสามารถอัพเดทขอ้มูลสว่นบุคคลของไดทุ้กเม่ือ เพียงเขา้สูร่ะบบดว้ยบัญชีผูใ้ชบ้นเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคช่ันของ
ออนดีมานด ์
 
การยกเลิกบริการ (Withdrawal from the Services)  

 
หากผูเ้รียนตัดสนิใจยกเลิกบัญชีสาํหรับบริการ และจะไมใ่ชบ้ริการตอ่ไปอีก ขอ้มูลทัง้หมด (รวมถึง แตไ่มจ่าํกัดเฉพาะขอ้มูล

สว่นบุคคล) ท่ีเก่ียวกับผูเ้รียนรวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกับผูเ้รียน ดังกลา่วจะไดรั้บการจัดการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบาย
ฉบับน้ี และนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทฯ อยา่งไรกต็าม การยกเลิกดังกลา่วจะไมถื่อวา่เป็นการเพิกถอนการอนุญาตท่ีไดใ้ห้บริษัทฯ ใชแ้ละ
เปิดเผยขอ้มูลดังกลา่ว เวน้แตจ่ะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน เป็นลายลักษณ์อักษร และไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 
หากผูเ้รียน เพิกถอนการอนุญาตในการใชข้อ้มูลสว่นบุคคล ไมว่า่ทัง้หมดหรือสว่นใดสว่นหน่ึง ข้ึนอยูกั่บลักษณะของคาํขอ 

บริษัทฯ อาจจะไมอ่ยูใ่นสถานะท่ีจะดาํเนินการให้บริการแกผู่เ้รียนไดต้อ่ไป หรือบริหารจัดการนิติสัมพันธท่ี์มีอยูไ่ด ้ซ่ึงอาจเป็นเหตุแหง่
การยกเลิกสัญญากับบริษัทฯ และถือวา่ผูป้ระกอบการร้านคา้ผิดสัญญาหรือคาํรับรองตามสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิและการเยียวยา
ตามกฎหมายไวอ้ยา่งชัดแจง้ 

 
ความเป็นสว่นตัวของผูเ้รียนท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

เราตระหนักถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้การคุม้ครองความเป็นสว่นตัวเพิม่เติมเก่ียวกับขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีเราอาจเกบ็รวบรวม
จากผูเ้รียนบนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชันของเรา คุณลักษณะบางอยา่งบนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชันของเราจะมีการควบคุมอายุเพ่ือไมใ่ห้
มีไวส้าํหรับการใชโ้ดยผูเ้รียนท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ เม่ือเราตัง้ใจท่ีจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากผูเ้รียน เราจะดาํเนินขัน้ตอนตา่งๆ 
เพิม่เติมเพ่ือคุม้ครองความเป็นสว่นตัวของผูเ้รียน ซ่ึงรวมถึง 

 
● การแจง้ให้ผูป้กครองทราบเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเร่ืองขอ้มูลของในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับผูเ้รียน รวมถึงประเภทของ

ขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีเราอาจเกบ็รวบรวมจากผูเ้รียน การท่ีอาจใชข้อ้มูลเพ่ือมอบประสบการณ์และบริการท่ีเหมาะสม 
และแบง่ปันขอ้มูลกับบริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD 

● การขอความยนิยอมจากบดิามารดาสาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากผูเ้รียน หรือการสง่ขอ้มูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑแ์ละบริการของเราให้กับเดก็โดยตรง ทัง้น้ี โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบั้งคับและแนวทางปฏิบัติของ
บริษัท 

● การจาํกัดเร่ืองท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจากผูเ้รียนไมใ่ห้มากไปกวา่ความจาํเป็นตามสมควรสาํหรับการพัฒนา
และมอบประสบการณ์ดา้นการเรียน 

● การให้บดิามารดาเขา้ถึงหรือมีความสามารถท่ีจะร้องขอการเขา้ถึงขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีบริษัทเกบ็รวบรวมจากผูเ้รียน
และความสามารถท่ีจะร้องขอให้มีการเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลสว่นบุคคล 

 
การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัว (Modification to this Privacy Policy) 
 
 บริษัทฯ อาจจะเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับน้ีเป็นครัง้คราว ผูเ้รียน สามารถเขา้ถึงนโยบายฉบับลา่สุดไดท่ี้
เวบ็ไซตข์องออนดีมานด ์


