
หน#า 1 จากท้ังหมด 8 หน#า 

 

 

นโยบายการรักษาข,อมูลส2วนบุคคล ของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด=) จำกัด 
 

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด4) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได;จัดทำนโยบายการรักษาข;อมูลสAวนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) ให;แกAทAานซึ่งอาจเปMนบุคคล

ดังตAอไปนี้ 

(1) ผู;บริหารศูนย4คุมอง ผู;มีอำนาจในการดำเนินการศูนย4คุมอง กรรมการผู;มีอำนาจของนิติบุคคลซึ่งดำเนินการศูนย4คุมอง หรือตัวแทนผู;มี

อำนาจ หรือบุคคลอื่นใดของศูนย4คุมอง ซึ่งรวมถึงครูผู;สอน (Instructor) ครูผู;ชAวย (Assistant) และพนักงานหรือลูกจ;างของศูนย4คุมอง 

(รวมเรียกวAา “บุคลากรของศูนย5คุมอง”) รวมถึง บุคคลอื่นใดที่ประสงค4จะประกอบธุรกิจเปMนศูนย4คุมอง (“บุคคลที่ประสงค5จะเป>ดศูนย5

คุมอง”) ทั้งนี้ ศูนย4คุมอง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ได;รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให;เปMนศูนย4ให;บริการด;านการเรียนในระบบคุมองแกA

ทAานในประเทศไทย (“การเรียนการสอนในระบบคุมอง”)  

(2) พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ4ทางเครือญาติกับพนักงานของบริษัท (รวมเรียกวAา “พนักงานของคุมอง”) 

(3) ผู;สมัครงานของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ4ทางเครอืญาติกับผู;สมัครงานของบริษัท (รวมเรียกวAา “ผูCสมัครงานของคุมอง”) 

(4) บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ได;วAาจ;างให;เปMนผู;ให;บริการ ผู;จัดหาสินค;า ซัพพลายเออร4 ผู;ค;า คูAค;า ผู;รับจ;าง หรือผู;รับจ;างชAวง ไมAวAาจะเปMน

บุคคลธรรมดา (“ผูCใหCบริการที่เปEนบุคคลธรรมดา”) หรือจะเปMนบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข;องกับบริษัทบุคคลภายนอก (“ผูC

ใหCบริการที่เปEนนิติบุคคล”) ซึ่งรวมถึงผู;มีอำนาจกระทำการแทน กรรมการผู;มีอำนาจ ผู;ได;รับมอบอำนาจ ตัวแทนที่ได;รับมอบอำนาจ 

และ/หรือบุคคลติดตAอของผู;ให;บริการ (เรียกรวมกันวAา “บุคคลที่เกี่ยวขCอง” และให;เรียกวAา ผู;ให;บริการที่เปMนบุคคลธรรมดา ผู;ให;บริการ

ที่เปMนนิติบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข;องรวมกันวAา “ผูCใหCบริการภายนอก”) 
 

ในนโยบายฯ ฉบับนี้ จะเรียกบุคลากรของศูนย4คุมอง และ/หรือบุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมอง พนักงานของคุมอง และ/หรือผู;ให;บริการที่

ภายนอก วAา “ทJาน” ทั้งนี้ แล;วแตAบริบท 

โดยนโยบายฯ ฉบับนี้ จะอธิบายให;ทAานทราบวAาบริษัทฯ นำข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไปใช;อยAางไร และเพื่ออะไร 
 

ขCอมูลสJวนบุคคลคืออะไร 

ข;อมูลสAวนบุคคล คือ ข;อมูลตAาง ๆ ที่ใช;ระบุตัวทAานได; ไมAวAาจะโดยทางตรง หรือทางอ;อม เชAน ชื่อ นามสกุล ชื่อเลAน อายุ วันเดือนปlเกิด เปMนต;น 
 

บริษัทฯ ไดCรับขCอมูลสJวนบุคคลของทJานจากที่ไหน 

(1) บุคลากรของศูนย4คุมอง   

• โดยตรงจากทAาน  

• ในกรณีของครูผู;ชAวย พนักงาน หรือลูกจ;างของศูนย4คุมอง บริษัทฯ อาจได;รับข;อมูลสAวนบุคคลของทAานจากบุคคลอื่น ๆ ในศูนย4คุมอง 

(2) บุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมอง   

• โดยตรงจากทAาน  

• จากบุคคลภายนอกซึ่งให;บริการด;านการตลาด แหลAงข;อมูลออนไลน4ที่เปMนสาธารณะ เครื่องมือค;นหา และ/หรือสื่อสังคมออนไลน4 

(3) พนักงานของคุมอง 

• โดยตรงจากทAาน  

• จากบุคคลภายนอกซึ่งให;บริการด;านการตลาด แหลAงข;อมูลออนไลน4ที่เปMนสาธารณะ เครื่องมือค;นหา และ/หรือสื่อสังคมออนไลน4 

(4) ผู;สมัครงานของคุมอง 

• โดยตรงจากทAาน  

• จากบุคคลภายนอกซึ่งให;บริการด;านการตลาด แหลAงข;อมูลออนไลน4ที่เปMนสาธารณะ เครื่องมือค;นหา และ/หรือสื่อสังคมออนไลน4 

(5) ผู;ให;บริการภายนอก 

• โดยตรงจากทAาน  

• จากแหลAงข;อมูลออนไลน4ที่เปMนสาธารณะ เชAน เว็บไซต4 เครื่องมือค;นหา และแพลตฟอร4มตAาง ๆ  



หน#า 2 จากท้ังหมด 8 หน#า 

• ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข;อง บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข;อมูลสAวนบุคคลของทAานจากผู;ให;บริการที่เปMนนิติบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชC และเป>ดเผยขCอมูลสJวนบุคคลใดบCาง 

(1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของบุคลากรของศูนย4คุมอง ดังนี้ 

• ชื่อ นามสกุล ชื่อเลAน สัญชาติ วันเดือนปlเกิด อายุ เพศ คำนำหน;าชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

• หมายเลขโทรศัพท4 หมายเลขโทรศัพท4มือถือ ที่อยูA อีเมล ชื่อบัญชีผู;ใช;งานแอปพลิเคชันไลน4 หรือแอปพลิเคชันการสือ่สารอื่น ๆ  

• ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 

• ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของทAานซึ่งได;จากกล;องวงจรปjดที่ติดตั้งอยูAภายในบริเวณบริษัทฯ  

• เสียง บันทึกภาพวิดีโอ และ/หรือภาพถAาย  

• ลายมือชื่อ 

• ในกรณีของครูผู;สอน บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข;อมูลสAวนบุคคลเพิ่มเติม ดังนี ้

§ ข;อมูลระบุทรัพย4สินของทAาน เชAน ทะเบียนรถยนต4 รายละเอียดบัญชีธนาคาร 

§ ข;อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของครูผู;สอน รวมถึงใบรับรองแพทย4  

§ ข;อมูลทางชีวมิติ เชAน ลายพิมพ4นิ้วมือ 

§ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทAาน ซึ่งอาจมีข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวระบุไว; ได;แกA ศาสนา และ/หรือหมูAโลหิต  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได;มีความประสงค4ที่จะเก็บรวบรวม ใช; หรือเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวดังกลAาว ดังนี้ บริษัทฯ 

จึงขอให;ทAานทำการขีดฆAา หรือลบข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวดังกลAาวออกจากสำเนาบัตรประชาชนของทAานกAอนนำสAง

ให;แกAบริษัทฯ  หากทAานไมAได;ดำเนินการขีดฆAา หรือลบข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวดังกลAาว บริษัทฯ อาจดำเนินการเชAน

วAาเอง ทั้งนี้ โดยมิได;มีเจตนาที่จะกระทำความผิดทางอาญาแตAอยAางใด  

• ในกรณีของครูผู;ชAวย บริษัทฯ จะมีการจัดการฝsกอบรม และสัมมนาสำหรับครูผู;ชAวย ดังนั้น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข;อมูลเกี่ยวกับ

วัน และเวลาที่ทAานได;เข;ารับการฝsกอบรม และ/หรือการสัมมนาเพิ่มเติม 

(2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของบุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมอง ดังนี ้

• ข;อมูลที่ใช;ระบุตัวบุคคล อาทิเชAน ชื่อ ที่อยูA หรือรายละเอียดของสถานที่ติดตAออื่น เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด 

เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน ข;อมูลเกี่ยวกับผู;ที่อยูAในการดูแลของทAาน และยังรวมถึงข;อมูลสAวนบุคคลของทAานที่

เปMนข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหว เชAน ความเชื่อทางศาสนา ข;อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางรAางกาย รวมถึงใบรับรอง

แพทย4  

• หมายเลขโทรศัพท4 หมายเลขโทรศัพท4มือถือ ที่อยูAอีเมล ชื่อบัญชีผู;ใช;งานแอปพลิเคชันไลน4 หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ 

• ข;อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทำงานของทAาน อาทิเชAน ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประวัติการเรียน การ

ทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนังสือรับรองและหนังสืออ;างอิง  

• ข;อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข;ารAวมการสัมมนา และ/หรือเข;ารับการฝsกอบรมของทAาน ไมAวAาจะเปMนการสัมมนา และการฝsกอบรมที่จัด

ขึ้นโดยคุมอง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 

• บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข;อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมอง  

• ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของทAานซึ่งได;จากกล;องวงจรปjดที่ติดตั้งอยูAภายในบริเวณบริษัทฯ  

• วัน และเวลาที่ได;เข;ารับการฝsกอบรม 

• ลายมือชื่อ 

• บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทAาน ซึ่งอาจมีข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวระบุไว; ได;แกA 

ศาสนา และ/หรือหมูAโลหิต  ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได;มีความประสงค4ที่จะเก็บรวบรวม ใช; หรือเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหว

ดังกลAาว ดังนี้ บริษัทฯ จึงขอให;ทAานทำการขีดฆAา หรือลบข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวดังกลAาวออกจากสำเนาบัตรประชาชน

ของทAานกAอนนำสAงให;แกAบริษัทฯ  หากทAานไมAได;ดำเนินการขีดฆAา หรือลบข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวดังกลAาว บริษัทฯ อาจ

ดำเนินการเชAนวAาเอง ทั้งนี้ โดยมิได;มีเจตนาที่จะกระทำความผิดทางอาญาแตAอยAางใด 
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(3) บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของพนักงานของคุมอง ดังนี ้

• ข;อมูลที่ใช;ระบุตัวบุคคล อาทิเชAน ชื่อ ที่อยูA หรือรายละเอียดของสถานที่ติดตAออื่น เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด 

เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน ข;อมูลระบุทรัพย4สินของทAาน เชAน ทะเบียนรถยนต4 รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข;อมูล

เกี่ยวกับผู;ที่อยูAในการดูแลของทAาน และยังรวมถึงข;อมูลสAวนบุคคลของทAานที่เปMนข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหว เชAน ความเชื่อ

ทางศาสนา ข;อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางรAางกาย และข;อมูลทางชีวมิติ เชAน ลายพิมพ4นิ้วมือ  

• หมายเลขโทรศัพท4 หมายเลขโทรศัพท4มือถือ ที่อยูAอีเมล ชื่อบัญชีผู;ใช;งานแอปพลิเคชันไลน4 หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ 

• ข;อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทำงานของทAาน อาทิเชAน ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประวัติการเรียน การ

ทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนังสือรับรองและหนังสืออ;างอิง 

• ข;อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข;ารAวมการสัมมนา และ/หรือเข;ารับการฝsกอบรมของทAาน ไมAวAาจะเปMนการสัมมนา และการฝsกอบรมที่จัด

ขึ้นโดยคุมอง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 

• รายละเอียดการทำงานพื้นฐาน อาทิเชAน รายละเอียดการติดตAอสถานที่ทำงานของทAาน หมายเลขพนักงาน ตำแหนAงงาน 

รายละเอียดของงาน สายการบังคับบัญชา ชั่วโมงการทำงานและระเบียบและเงื่อนไขของการจ;างงาน 

• ข;อมูลเกี่ยวกับการจ;างงานของทAาน อาทิเชAน ประวัติสAวนตัว ประวัติการเกณฑ4ทหาร ข;อมูลการสัมภาษณ4งาน และหลักฐานอ;างอิง

ตAาง ๆ 

• ข;อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน4และคAาจ;าง อาทิเชAน รายละเอียดการจAายเงินเดือนและผลประโยชน4อื่นของทAาน ประกัน ประกันสังคม 

ข;อมูลเกี่ยวกับการเกษียนอายุ/บำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข;อมูลทางภาษี และข;อมูลของบุคคลภายนอกผู;ได;รับผลประโยชน4 

• ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการทำงาน รวมถึง การประเมินผลการทำงาน ความเห็นของบริษัทตAอการทำงานของพนักงาน ผล

ตอบรับ ข;อมูลเกี่ยวกับระเบียบข;อบังคับการทำงานหรือการร;องทุกข4 ประวัติวันหยุดประจำปl ประวัติการลาปwวยหรือขาดงาน 

ประวัติข;อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ประวัติทางการแพทย4 การตรวจรAางกายและสุขภาพ ซึ่งรวมถึง ใบรับรองแพทย4 หรือข;อมูลที่เกี่ยวข;อง

กับการทำงานในสถานประกอบการและความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง  

• ข;อมูลภาพหรือเสียงของพนักงาน หากต;องมีการบันทึกเพื่อการดำเนินการกระบวนการทางวินัย เพื่อบันทึกเปMนหลักฐานการ

สอบสวน 

(4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของผู;สมัครงานของคุมอง ดังนี ้

• ข;อมูลที่ใช;ระบุตัวบุคคล อาทิเชAน ชื่อ ที่อยูA หรือรายละเอียดของสถานที่ติดตAออื่น เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด 

เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน ข;อมูลระบุทรัพย4สินของทAาน เชAน ทะเบียนรถยนต4 รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข;อมูล

เกี่ยวกับผู;ที่อยูAในการดูแลของทAาน และยังรวมถึงข;อมูลสAวนบุคคลของทAานที่เปMนข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหว เชAน ความเชื่อ

ทางศาสนา ข;อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางรAางกาย 

• ข;อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทำงานของทAาน อาทิเชAน ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประวัติการเรียน การ

ทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนังสือรับรองและหนังสืออ;างอิง 

• ข;อมูลเกี่ยวกับการจ;างงานของทAาน อาทิเชAน ประวัติสAวนตัว ประวัติการเกณฑ4ทหาร ข;อมูลการสัมภาษณ4งาน และหลักฐานอ;างอิง

ตAาง ๆ 

• หมายเลขโทรศัพท4 หมายเลขโทรศัพท4มือถือ ที่อยูAอีเมล ชื่อบัญชีผู;ใช;งานแอปพลิเคชันไลน4 หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ 

(5) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของผู;ให;บริการ ดังนี ้

• ชื่อ นามสกุล สัญชาต ิตำแหนAง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู;เสียภาษีอากร  

• หมายเลขโทรศัพท4 หมายเลขโทรศัพท4มือถือ ที่อยูAสถานประกอบการ สถานประกอบการ อีเมล 

• รายละเอียดบัญชีธนาคาร 

• ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของทAานซึ่งได;จากกล;องวงจรปjดที่ติดตั้งอยูAภายในบริเวณบริษัทฯ  

• ลายมือชือ่ 

• ในกรณีของผู;ให;บริการที่เปMนนิติบุคคล บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู;ให;บริการที่เปMนนิติบุคคล หรือเอกสารที่ออกให;

โดยหนAวยงานของรัฐ ซึ่งอาจมีข;อมูลสAวนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข;องปรากฏอยูA เชAน หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู;ถือหุ;น 

เปMนต;น 
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• บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทAาน ซึ่งอาจมีข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวระบุไว; ได;แกA 

ศาสนา และ/หรือหมูAโลหิต  ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได;มีความประสงค4ที่จะเก็บรวบรวม ใช; หรือเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหว

ดังกลAาว ดังนี้ บริษัทฯ จึงขอให;ทAานทำการขีดฆAา หรือลบข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวดังกลAาวออกจากสำเนาบัตรประชาชน

ของทAานกAอนนำสAงให;แกAบริษัทฯ  หากทAานไมAได;ดำเนินการขีดฆAา หรือลบข;อมูลสAวนบุคคลที่มีความอAอนไหวดังกลAาว บริษัทฯ อาจ

ดำเนินการเชAนวAาเอง ทั้งนี้ โดยมิได;มีเจตนาทีจ่ะกระทำความผิดทางอาญาแตAอยAางใด 
 

เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงเก็บรวบรวม ใชC และเป>ดเผยขCอมูลสJวนบุคคลของทJาน  

(1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของบุคลากรของศูนย4คุมองเพื่อวัตถุประสงค4 ดังนี ้

• เพื่อดำเนินการตามคำขอของทAานในการให;บริการเปMนศูนย4คุมองในประเทศไทย รวมถึงเพื่อดำเนินการตAาง ๆ ตามสัญญาระหวAาง

ทAาน และบริษัทฯ อันเกี่ยวกับการให;บริการเปMนศูนย4คุมอง 

• เพื่อให;ความชAวยเหลือ และการสนับสนุนที่จำเปMน และเหมาะสมแกAทAานในการเปjด การบริหารจัดการ การปรับปรุง และการพัฒนา

ศูนย4คุมอง 

• เพื่อประเมินคุณสมบัติ ความพร;อม และความเหมาะสมของทAานในการให;บริการเปMนศูนย4คุมองในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการ

ประเมินทางด;านสภาวะสุขภาพ 

• เพื่อเก็บรวบรวม และบันทึกข;อมูลของทAานไว;ในฐานระบบข;อมูลของบริษัทฯ 

• เพื่อใช;ในการติดตAอสื่อสารกับบุคลากรของศูนย4คุมองเกี่ยวกับวัตถุประสงค4ที่ได;ระบุไว;ในนโยบายฯ ฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ

วัตถุประสงค4ดังกลAาว   

• เพื่อใช;ในการจัดสAงเอกสาร แบบฝsกหัด สื่อสิ่งพิมพ4 และ/หรืออุปกรณ4การเรียนการสอนตAาง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบ  

คุมองให;แกAทAาน 

• เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และสรุปผลการการดำเนินการของศูนย4คุมอง รวมถึงเพื่อจัดทำสถิติในด;านตAาง ๆ ของศูนย4คุมองอัน

เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบคุมอง 

• เพื่อเชิญชวนให;ทAานเข;ารAวมกิจกรรมตAาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเข;ารAวมการสัมมนา และเข;ารับการฝsกอบรมตAาง ๆ  

• เพื่อใช;ในการทดลอง และ/หรือทดสอบระบบตAาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อนำไปใช;ในการทดลอง และ/หรือทดสอบเพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอนในระบบคุมอง  

• เพื่อนำภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอของทAานไปแสดงให;บุคลากรของศูนย4คุมองอื่น ๆ เพื่อให;ทราบ เรียนรู; และแลกเปลี่ยนความรู; 

และประสบการณ4เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบคุมอง 

• เพื่อนำภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอของทAานไปแสดงให;บุคลากรของศูนย4คุมองอื่น ๆ เพื่อให;ทราบ และเรียนรู;ถึงวิธีการปฏิบัติงานที่

เหมาะสม และถูกต;อง  

• เพื่อนำภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอของทAานไปแสดงให;บุคลากรของศูนย4คุมองอื่น ๆ หรือบุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมองใน

ระหวAางการฝsกอบรม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค4เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบคุมอง  

• เพื่อใช;ในการติดตAอสื่อสารกับผู;ปกครองของนักเรียน และ/หรือนักเรียนที่เรียนในระบบการเรียนแบบคุมองเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนในระบบคุมอง รวมถึงในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของศูนย4คุมอง 

• เพื่อใช;ในการจัดทำประกันภัยให;แกAศูนย4คุมองในบางกรณี และเพื่อดำเนินการตามคำขอของทAานในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

และประสงค4ที่จะเรียกร;องคAาเสียหายดังกลAาวจากประกันภัยดังกลAาว 

• เพื่อใช;ในการดำเนินการตามคำขอของทAานเกี่ยวกับการใช;เครื่องหมายการค;า หรือทรัพย4สินทางปyญญาอื่นใดของบริษัทฯ  

• เพื่อใช;ข;อมูลสAวนบุคคลของทAานในสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ4 และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ4อื่นใด ทั้งในรูปแบบเอกสาร และผAานชAองทาง

ออนไลน4 ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค4ทางด;านการตลาด 

• ในกรณีที่ทAานได;เข;ามายังสถานประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของทAานซึ่งได;

จากกล;องวงจรปjดที่ติดตั้งอยูAภายในบริเวณเพื่อปzองกัน และระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกAทรัพย4สิน สินทรัพย4 และบุคลากรของ

บริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข;อง นอกจากนี้ ยังอาจใช;ข;อมูลสAวนบุคคลดังกลAาวของทAานเพื่อปzองกัน และตรวจสอบเหตุ

อาชญากรรม 
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(2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของบุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมองเพื่อวัตถุประสงค4 ดังนี ้

• เพื่อลงทะเบียนเข;ารAวมการสัมมนาในกรณีที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมอง 

• เพื่อเชิญให;ทAานเข;ารAวมการสัมมนา และรับการฝsกอบรม  

• เพื่อจัดสAงเอกสารประกอบการสัมมนา และการฝsกอบรมให;แกAทAาน  

• เพื่อจัดทำบันทึกการจัดสAง และการได;รับเอกสารประกอบการฝsกอบรม 

• เพื่อบันทึกการเข;ารับการฝsกอบรมของทAาน และประเมินผลการฝsกอบรม 

• เพื่อใช;ในการติดตAอสื่อสารตAาง ๆ เกี่ยวกับการฝsกอบรม การเปjดศูนย4คุมอง และ/หรือการเรียนการสอนในระบบคุมอง 

• เพื่อใช;ในการติดตAอสื่อสารตAาง ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค4ทางด;านการตลาด 

• เพื่อประเมินคุณสมบัติ ความพร;อม และความเหมาะสมของทAานในการให;บริการเปMนศูนย4คุมองในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการ

ประเมินทางด;านสภาวะสุขภาพ 

• เพื่อใช;เปMนข;อมูลประกอบการพิจารณาคAาใช;จAายอื่นใดซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการฝsกอบรม  

• เพื่อนำภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอของทAานไปแสดงให;บุคลากรของศูนย4คุมองอื่น ๆ หรือบุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมองใน

ระหวAางการฝsกอบรม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค4เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบคุมอง  

• ในกรณีที่ทAานได;เข;ามายังสถานประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของทAานซึ่งได;

จากกล;องวงจรปjดที่ติดตั้งอยูAภายในบริเวณเพื่อปzองกัน และระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกAทรัพย4สิน สินทรัพย4 และบุคลากรของ

บริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข;อง นอกจากนี้ ยังอาจใช;ข;อมูลสAวนบุคคลดังกลAาวของทAานเพื่อปzองกัน และตรวจสอบเหตุ

อาชญากรรม 

(3) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของพนักงานของคุมอง และผู;สมัครงานของคุมองเพื่อวัตถุประสงค4 ดังนี ้

• เพื่อการบริหารและจัดการพนักงาน และธุรกิจ ตลอดจนการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อชAวยบริษัทในการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ เชAน นำเสนอหลักสูตร การพัฒนาระบบการเรียนการสอน หรือการเข;าทำสัญญากับคูAค;า เพื่อการติดตAอสื่อสารอื่น ๆ เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาสินค;าหรือบริการ เพื่อจัดการฝsกอบรม หรือทำการวิเคราะห4เชิงสถิติหรือการวิเคราะห4ตลาด และทำการสำรวจ

ลูกค;า 

• เพื่อการจัดการด;านทรัพยากรบุคคล เชAน การชAวยเหลือพนักงานในการปรับตัวเข;ากับงานใหมA (onboarding) การวางแผนและการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการจ;างพนักงานและการฝsกอบรม การเลื่อนขั้น การย;ายงาน การมอบหมายให;พนักงานไปทำงานที่อื่น การ

วางแผนกำลังคน เปMนต;น 

• เพื่อจัดให;ทAานได;เข;ารAวมการสัมมนา และ/หรือการฝsกอบรม ไมAวAาจะจัดขึ้นโดยคุมอง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 

• เพื่อประโยชน4ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของพนักงานเมื่อเข;าใช;งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตรวจสอบข;อมูลการใช;ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล  

• เพื่อให;การจัดเก็บและประมวลผลข;อมูลเปMนไปด;วยความเรียบร;อยและสอดคล;องกับกฎหมาย หลักเกณฑ4 และระเบียบตAาง ๆ ที่

เกี่ยวข;อง รวมถึงข;อบังคับของบริษัท และกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข;องรวมถึงพระราชบัญญัติวAาด;วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร4 พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช;บังคับในปyจจุบันและที่จะมีการแก;ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

• เพื่อการปฏิบัติตามข;อกำหนดการจAายคAาจ;าง คAาชดเชย ผลประโยชน4 คAาตอบแทน และสวัสดิการที่ทAานพึงได;รับ 

• เพื่อการติดตAอสื่อสารภายใน การแจ;งการนัดหมายแกAบุคคลทั้งภายในและภายนอก ไมAวAาจะเปMนติดตAอผAานทางโทรศัพท4 ข;อความ 

อีเมล หรือไปรษณีย4 สื่ออิเล็กทรอนิกส4อื่น ๆ เชAน แอปพลิเคชันตAาง ๆ ที่สามารถใช;ในการติดตAอได; หรือผAานชAองทางใด ๆ เพื่อเปMน

การสื่อสารให;พนักงานทราบ 

• เพื่อการประเมินใบสมัครงานสำหรับโอกาสในงานใหมAและการตัดสินใจในการจ;างงาน รวมถึงการประเมินการเลื่อนตำแหนAง  

• เพื่อการตรวจสอบข;อร;องเรียนและประเด็นของการประพฤติตัวไมAเหมาะสม หรือเปMนสAวนหนึ่งของกระบวนการทางวินัย รวมถึงการ

ตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก) 

• เพื่อใช;เปMนสื่อประชาสัมพันธ4ของบริษัททั้งภายในและภายนอก  
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• เพื่อจัดทำบันทึกข;อมูลของพนักงานเพื่อสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให;ตามแตAกรณี โดยขึ้นอยูAกับกลุAมประเภทของพนักงานตามสิทธิที่

พนักงานพึงได; เชAน จัดทำบันทึกข;อมูลของพนักงานเพื่อการทำประกัน แผนประกัน การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให;มี

การตรวจสุขภาพ เปMนต;น 

• เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการทำงานของทAาน รวมถึง การประเมินผลการทำงาน ความเห็นของบริษัทตAอการทำงานของ

พนักงาน ผลตอบรับ ข;อมูลเกี่ยวกับระเบียบข;อบังคับการทำงานหรือการร;องทุกข4 ประวัติวันหยุดประจำปl ประวัติการลาปwวยหรือ

ขาดงาน ประวัติข;อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือข;อมูลที่เกี่ยวข;องกับการทำงานในสถานประกอบการและความปลอดภัย รวมถึงการ

ตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง 

• เพื่อการตรวจสอบการอ;างอิงและประวัติโดยพนักงานใด ๆ ของบริษัท หรือบุคคลอื่น การหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน4 หรือ

หลีกเลี่ยงแนวโน;มที่จะเกิดการขัดกันของผลประโยชน4 การปฏิบัติตามข;อกำหนดข;อบังคับ และเพื่อตรวจสอบข;อตกลงการจ;างของ

บริษัท 

• เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการ กฎหมายและกฎเกณฑ4ที่ใช;บังคับ เปMนการปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล หรือ

หนAวยงานของรัฐที่เกี่ยวข;อง เพื่อประโยชน4แกAการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ;าหน;าที่กฎหมาย เพื่อการให;ความชAวยเหลือเพื่อ

วัตถุประสงค4ของการบังคับใช;กฎหมาย การสืบสวนโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท โดยเจ;าหน;าที่ตำรวจ หรือโดยหนAวยงานรัฐหรือ

หนAวยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  และการดำเนินการตามหน;าที่ในการรายงานและข;อกำหนดตAาง ๆ 

ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหนAวยงานรัฐหรือหนAวยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการ

ปกครองใด ๆ รวมถึงตรวจสอบ ปzองกัน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการฝwาฝ�นกฎหมาย ปzองกันความเสี่ยง กรณีมีเหตุอันควรสงสัย

วAาอาจมีการฉ;อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณีที่มีผลตAอความมั่นคงของประเทศ กรณีที่มิชอบด;วยกฎหมาย หรือมีเหตุอัน

สมควรเชื่อได;วAาเปMนการกระทำที่มิชอบด;วยกฎหมาย หรือกรณีที่อาจกระทบตAอความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรือรAางกายของ

บุคคลอื่น 

• เพื่อใช;ในการประมวลผลข;อมูลการชำระเงิน การเรียกเก็บเงินหรือจAายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค4ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี 

และการสอบบัญชีของบริษัท หรือการติดตามทวงหนี้ กรณีที่พนักงานมีหนี้ตAอบริษัท 

• เพื่อการรักษาความปลอดภัยแกAบริษัท 

• เพื่อวัตถุประสงค4ในการปรับโครงสร;างองค4กร และการทำธุรกรรมขององค4กร ซึ่งเปMนผลทำให;ข;อมูลสAวนบุคคลของทAานอาจถูกโอน

หรือเปjดเผย โดยเปMนสAวนหนึ่งของการซื้อหรือขายธุรกิจ หรือเปMนสAวนหนึ่งของการเสนอซื้อหรือเสนอขายธุรกิจขององค4กร  

• เพือ่การดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเปMน ซึ่งเกี่ยวข;องโดยตรงกับวัตถุประสงค4ใด ๆ ข;างต;น 

(4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช; และเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของผู;ให;บริการภายนอกเพื่อวัตถุประสงค4 ดังนี ้

• เพื่อเข;าทำสัญญากับทAาน รวมถึงเพื่อใช;ในการประเมินคุณสมบัติของทAาน และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข;องกAอนเข;าทำสัญญา

ดังกลAาว 

• เพื่อดำเนินการ และปฏิบัติตามภาระหน;าที่ตามสัญญา 

• เพื่อชำระคAาบริการ คAาสินค;า หรือคAาใช;จAายอื่นใดที่เกี่ยวข;องกับสัญญา หรือการวAาจ;าง 

• เพื่อเก็บรวบรวม และบันทึกข;อมูลของทAานไว;ในฐานระบบข;อมูลของบริษัทฯ 

• เพื่อใช;ในการติดตAอสื่อสารกับทAานเกี่ยวกับวัตถุประสงค4ที่ได;ระบุไว;ในนโยบายฯ ฉบับนี ้

• เพื่อตรวจหา ปzองกัน และตรวจสอบการฉ;อฉล และ/หรือการกระทำความผิดทางอาญา 

• เพื่อกAอตั้ง ปฏิบัติตาม ใช; หรือปกปzองสิทธิเรียกร;องที่บริษัทฯ มีตามกฎหมาย 

• เพื่อปฏิบัติตามหน;าที่ตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับภาษี รวมถึง แตAไมAจำกัดอยูAเพียงการเปjดเผยข;อมูลให;แกAองค4กร หรือ

หนAวยงานของรัฐบาล อันได;แกA กรมสรรพากร ในกรณีที่กฎหมาย หรือระเบียบที่ใช;บังคับได;กำหนดไว; 

• ในกรณีที่ทAานได;เข;ามายังสถานประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของทAานซึ่งได;

จากกล;องวงจรปjดที่ติดตั้งอยูAภายในบริเวณเพื่อปzองกัน และระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกAทรัพย4สิน สินทรัพย4 และบุคลากรของ

บริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข;อง นอกจากนี้ ยังอาจใช;ข;อมูลสAวนบุคคลดังกลAาวของทAานเพื่อปzองกัน และตรวจสอบเหตุ

อาชญากรรม 
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ในกรณีที่ข;อมูลสAวนบุคคลของทAานจำเปMนสำหรับการดำเนินการตามคำขอของทAานเพื่อเข;าทำสัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อปฏิบัติหน;าที่ตาม

สัญญา หากทAานไมAได;ให;ข;อมูลสAวนบุคคลของทAานในกรณีดังกลAาว ก็อาจทำให;บริษัทฯ ไมAสามารถดำเนินการตามคำขอของทAาน หรือปฏิบัติหน;าที่

ตามสัญญาได; ไมAวAาทั้งหมด หรือแตAบางสAวน นอกจากนี้ ในกรณีที่ข;อมูลสAวนบุคคลจำเปMนตAอการปฏิบัติตามกฎหมาย หากทAานไมAให;ข;อมูลสAวน

บุคคล ก็อาจทำให;บริษัทฯ และ/หรือทAานกระทำผิดกฎหมายได; 
 

บริษัทฯ จะทำการเป>ดเผยขCอมูลสJวนบุคคลของทJานใหCแกJผูCใด 

บริษัทฯ จะเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของทAานให;กับบุคคลเหลAานี้ ทั้งที่อยูAในประเทศไทย และตAางประเทศ 

• ผู;ให;บริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค4ข;างต;น ได;แกA ผู;ให;บริการด;านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู;ให;บริการด;านการเงิน ผู;ให;บริการด;านการบัญชี ผู;

ให;บริการด;านกฎหมาย ผู;ตรวจสอบ เปMนต;น 

• เจ;าหน;าที่หรือหนAวยงานราชการตAาง ๆ ที่เกี่ยวข;อง 

• ผู;รับโอนสิทธิ หรือผู;ที่คาดวAาจะเปMนผู;รับโอนสิทธิของบริษัทฯ ผู;ซื้อกิจการ หรือผู;ที่คาดวAาจะเปMนผู;ซื้อกิจการบริษัทฯ และผู;สืบกรรมสิทธิ์

ของบริษัทฯ  

• บริษัทในเครือของบริษัทฯ (ทั้งที่อยูAใน และนอกราชอาณาจักรไทย) รวมถึงแตAไมAจำกัดเฉพาะ Kumon Regional Support Office ซึ่ง

ตั้งอยูAที่ประเทศสิงคโปร4 และ Kumon Institute of Education Company Limited ซึ่งตั้งอยูAที่ประเทศญี่ปุwน 

• ผู;ปกครองของนักเรียน และ/หรือนักเรียนที่เข;ารับการศึกษาในระบบการเรียนของคุมอง 

• บุคลากรของศูนย4คุมองของศูนย4คุมองอื่น ๆ และ/หรือบุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมอง ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค4ดังกลAาวข;างต;น 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของทAาน (ทั้งในประเทศไทย และตAางประเทศ) เมื่อบริษัทฯ ต;องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง

ของเจ;าหน;าที่ หรือคำสั่งศาล  การเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลใด ๆ ของทAานนั้น จะเปMนไปตามที่กฎหมายที่ใช;บังคับได;กำหนดไว;  
 

สิทธิในขCอมูลสJวนบุคคลของทJาน 

ทAานมีสิทธิตAาง ๆ ในข;อมูลสAวนบุคคล ดังนี ้

(ก) สิทธิในการเขCาถึง  เพื่อขอเข;าถึง หรือขอรับสำเนาข;อมูลสAวนบุคคลของทAาน หรือขอให;บริษัทฯ ทำการเปjดเผยถึงการได;มาซึ่งข;อมูลสAวน

บุคคลของทAานในกรณีทีท่AานไมAได;ให;ความยินยอม 

(ข) สิทธิในการขอใหCสJงขCอมูล  เพื่อขอรับข;อมูลสAวนบุคคลของทAานในรูปแบบที่ใช;งาน หรือสามารถอAานได;โดยทั่วไปด;วยเครื่องมือ หรือ

อุปกรณ4ที่ทำงานได;โดยอัตโนมัติ (หากมี) รวมถึงขอให;สAงข;อมูลสAวนบุคคลในรูปแบบดังกลAาวไปยังผู;ควบคุมข;อมูลสAวนบุคคลรายอื่น 

(ค) สิทธิในการคัดคCาน  เพื่อคัดค;านการเก็บรวบรวม ใช; หรือเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคล  

(ง) สิทธิในการขอใหCลบ  เพื่อขอให;ลบ หรือทำลายข;อมูลสAวนบุคคล หรือดำเนินการให;ข;อมูลสAวนบุคคลกลายเปMนข;อมูลที่ไมAสามารถระบุ

ตัวตนของทAานได; 

(จ) สิทธใินการขอใหCระงับ  เพื่อขอให;ระงับการเก็บรวบรวม ใช; หรือเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคล 

(ฉ) สิทธิในการขอใหCแกCไขขCอมูลสJวนบุคคลใหCถูกตCอง  เพื่อให;บริษัทฯ แก;ไขข;อมูลสAวนบุคคลให;ถูกต;อง เปMนปyจจุบัน สมบูรณ4 และไมA

กAอให;เกิดความเข;าใจผิด ทั้งนี ้บริษัทฯ อาจขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากทAานในการดำเนินการตามคำขอดังกลAาว 

(ช) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  ในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช; หรือเปjดเผยข;อมูลสAวนบุคคลของทAานนั้นอาศัยฐานความยินยอม ทAาน

จะขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได; 

(ซ) สิทธิในการรCองเรียน  ทAานอาจร;องเรียนตAอหนAวยงานกำกับดูแลด;านการคุ;มครองข;อมูลสAวนบุคคลในประเทศไทยได; อยAางไรก็ตาม 

บริษัทฯ แนะนำให;ทAานติดตAอบริษัทฯ เพื่อแก;ไขปyญหาใด ๆ ดังกลAาวกAอน 
 

ทั้งนี้ การใช;สิทธิใด ๆ ในข;อมูลสAวนบุคคลดังกลAาวข;างต;นนั้นเปMนไปตามข;อจำกัด และเงื่อนไขของกฎหมายที่ใช;บังคับ 
 

บริษัทฯ เก็บรักษาขCอมูลสJวนบุคคลของทJานไวCเปEนระยะเวลาเทJาใด 

(1) บุคลากรของศูนย4คุมอง   

• บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;ตลอดระยะเวลาที่ทAานยังคงเปMนบุคลากรของศูนย4คุมอง และตAอไปอีกเปMน

ระยะเวลาไมAเกิน 10 ปl หลังจากที่ทAานได;สิ้นสุดการเปMนบุคลากรของศูนย4คุมองแล;ว  

• ทั้งนี้ หากกฎหมายกำหนดไว;เปMนอื่น บริษัทฯ อาจทำการเก็บรักษาข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;นานกวAาระยะเวลาดังกลAาวข;างต;น 



หน#า 8 จากท้ังหมด 8 หน#า 

(2) บุคคลที่ประสงค4จะเปjดศูนย4คุมอง 

• ในกรณีที่ทAานได;เข;าทำสัญญากับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเปMนศูนย4คุมอง บริษัทฯ จะเก็บข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;เปMนระยะเวลา

ตามที่ได;ระบุไว;สำหรับบุคลากรของศูนย4คุมองข;างต;น 

• ในกรณีที่ทAานมิได;เข;าทำสัญญากับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเปMนศูนย4คุมอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;เปMน

ระยะเวลาไมAเกิน 1 ปl นับจากวันที่ทAานได;ให;ข;อมูลสAวนบุคคลแกAบริษัทฯ เว;นแตAกฎหมายจะได;ระบุไว;เปMนอื่น 

(3) พนักงานของคุมอง 

• บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;ตลอดระยะเวลาที่ทAานยังคงเปMนพนักงานของคุมอง และตAอไปอีกเปMน

ระยะเวลาไมAเกิน 10 ปl หลังจากที่ทAานได;สิ้นสุดการเปMนพนักงานของคุมองแล;ว  

• ทั้งนี้ หากกฎหมายกำหนดไว;เปMนอื่น บริษัทฯ อาจทำการเก็บรักษาข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;นานกวAาระยะเวลาดังกลAาวข;างต;น 

(4) ผู;สมัครงานของคุมอง 

• ในกรณีที่ทAานได;เข;าทำสัญญากับบริษัทฯ เปMนพนักงานของคุมอง บริษัทฯ จะเก็บข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;เปMนระยะเวลาตามที่

ได;ระบุไว;สำหรับพนักงานของคุมองข;างต;น 

• ในกรณีที่ทAานมิได;เข;าทำสัญญากับบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;เปMนระยะเวลาไมAเกิน 1 ปl นับจากวันที่

สมัครงานกับบริษัทฯ 

(5) ผู;ให;บริการภายนอก 

• บริษัทฯ จะเก็บข;อมูลสAวนบุคคลของทAานไว;ตลอดระยะเวลาที่จำเปMนตAอการปฏิบัติหน;าที่ตามสัญญา และตAอไปอีกเปMนระยะเวลาไมA

เกิน 10 ปl หลังจากที่ความสัมพันธ4เชิงสัญญาระหวAางทAานและบริษัทฯ ได;สิ้นสุดลง หรือหลังจากที่ทAานและบริษัทฯ ได;มีการ

ติดตAอสื่อสารกันเปMนครั้งสุดท;าย ทั้งนี้ เว;นแตAกฎหมายจะได;ระบุไว;เปMนอื่น 
 

ขCอมูลติดตJอ 

หากทAานมีข;อสอบถาม ข;อสงสัย หรือประสงค4ที่จะใช;สิทธิใด ๆ ในข;อมูลสAวนบุคคลของทAาน กรุณาติดตAอ 

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด5) จำกัด  หมายเลขโทรศัพท5 0-2626-6555  หรือสJงอีเมลมายัง privacy@kumon.co.th  
 

การแกCไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี ้

บริษัทฯ อาจแก;ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เปMนครั้งคราว โดยจะแจ;งให;ทAานทราบผAานทางเว็บไซต4 หรือชAองทางการติดตAออื่นใดตามที่

บริษัทฯ เห็นวAาเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่การแก;ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต;องได;รับความยินยอม บริษัทฯ จะแจ;งให;ทAานทราบถึงการแก;ไขเปลี่ยนแปลง

ดังกลAาว และดำเนินการขอความยินยอมจากทAานกAอนทีก่ารแก;ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช;บังคับ 

 

 

วันที่ประกาศ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 

_____________________ 

 Mr. Takahiro Ikarashi  

   ประธานบริษัท คุมอง (ไทยแลนด4) จำกัด 

 


