
สาํหรบัผู้ปกครอง  

 
 

 

หนังสือแจ้งเรืองการรกัษาข้อมลูส่วนบุคคล 
 

บรษิทั คุมอง (ไทยแลนด์) จํากดั (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัทําหนังสอืแจ้งเรอืงการรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี (“หนังสือฯ”) ใหแ้ก่ท่านซงึเป็น

ผูป้กครองของนักเรยีน (“นักเรยีน”) ทสีมคัรเรยีนในระบบคุมอง (“การเรียนในระบบคมุอง”) ซงึอยูภ่ายใต้การดแูลของบรษิทัฯ และศูนย ์

คมุองทนีักเรยีนสมคัรเรยีน (“ศนูยค์มุอง”) (รวมเรยีกบรษิทัฯ และศนูยค์มุองวา่ “คมุอง”) โดยหนงัสอืฯ ฉบบันี จะอธบิายใหท้่านทราบถงึ

รายละเอยีดเกยีวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืการประมวลผลดว้ยประการอนืใดซงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน และของนักเรยีน 

(รวมเรยีกว่า “การประมวลผล” หรอื “ประมวลผล”) ทงันี เพอืให้เป็นไปตามทพีระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ซงึ

อาจมกีารแกไ้ขเป็นครงัคราว รวมถึงกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกาศใด ๆ ทอีอกภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว (รวมเรยีกว่า 

“พระราชบญัญติัฯ”) ไดก้าํหนดไว ้ทงันี เนืองจากนักเรยีนเป็นบุคคลทยีงัไมบ่รรลุนิตภิาวะตามทกีฎหมายกาํหนด คมุองจงึไดจ้ดัใหห้นังสอื

ฯ ฉบับนีครอบคลุมถึงรายละเอยีดเกียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรยีน เพือให้ท่านได้ทราบ และเข้าใจว่าคุมอง

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของนักเรยีนของท่านอยา่งไร 
 

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน และนักเรียนถกูเกบ็รวบรวมมาจากแหล่งใด 

(ก) ผูป้กครอง 

(1) ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจะถกูเกบ็รวบรวมโดยตรงจากท่าน เมอืท่านไดต้ดิต่อคุมองผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น การตดิต่อผ่านทาง

สอืสงัคมออนไลน์ อเีมล เวบ็ไซต์ โทรศพัท์ แอปพลเิคชนัต่าง ๆ ซงึใชใ้นการตดิต่อสอืสาร เช่น แอปพลเิคชนัไลน์ (LINE) หรอื

เมือท่านได้ทําการสมคัรเรยีนในระบบคุมองให้แก่นักเรยีน หรอืเมอืท่านไดใ้ห้สมัภาษณ์เกยีวกบัการเรยีนในระบบคุมองของ

นักเรยีนของท่าน 

(2) ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจะถกูเกบ็รวบรวมจากศนูยค์มุองโดยบรษิทัฯ 

(ข) นักเรยีน 

(1) ขอ้มลูสว่นบุคคลของนักเรยีนจะถกูเกบ็รวบรวมผา่นท่านซงึเป็นผูป้กครองทไีดท้ําการสมคัรเรยีนในระบบคมุองใหแ้กน่ักเรยีน 

(2) ขอ้มลูสว่นบุคคลของนักเรยีนจะถกูเกบ็รวบรวมจากศูนยค์ุมองโดยบรษิทัฯ 

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักเรยีนจะถูกเกบ็รวบรวมโดยตรงจากนักเรยีน ในกรณีนักเรยีนไดก้รอกเอกสารต่าง ๆ เขา้ร่วมกจิกรรม 

หรอืไดใ้หส้มัภาษณ์เกยีวกบัการเรยีนในระบบคมุอง เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูส่วนบคุคลประเภทใดทีเกียวข้องกบัการประมวลผลโดยคมุอง 

(ก) ผูป้กครอง 

คมุอง เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ดงันี 

• ขอ้มูลประจาํตวั ไดแ้ก่ ชอื นามสกุล ลายมอืชอื ขอ้มูลตามบตัรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง หมายเลขบตัรขา้ราชการ สญัชาต ิวนั

เดอืนปีเกดิ ความสมัพนัธข์องท่านและนักเรยีน สถานภาพสมรส  

• ขอ้มูลเกยีวกบัการตดิต่อ ไดแ้ก่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื หมายเลขโทรสาร ทอียู ่อเีมล บญัชผีูใ้ชง้านสอืสงัคม

ออนไลน์ บญัชผีูใ้ชง้านแอปพลเิคชนัไลน์  

• ขอ้มลูการทาํงานของท่าน ไดแ้ก ่อาชพี ตาํแหน่ง สถานททีาํงาน ทอียูส่ถานททีาํงาน 

• ขอ้มลูดา้นการเงนิของท่าน ไดแ้ก่ ขอ้มลูบตัรเครดติ รายไดต้อ่เดอืน คา่ใชจ่้ายตอ่เดอืน 

• ภาพนิง หรอืภาพเคลอืนไหวของท่านซงึไดจ้ากกลอ้งวงจรปิดทตีดิตงัอยูภ่ายในบรเิวณคมุอง 

• เสยีง บนัทกึภาพวดิโีอ และ/หรอืภาพถา่ย  

(ข) นักเรยีน 

คมุอง เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของนักเรยีน ดงันี 

• ขอ้มูลประจําตวั ไดแ้ก่ ชอื นามสกุล ชอืเล่น วนัเดอืนปีเกิด เพศ อายุ คํานําหน้าชือ ความสมัพนัธ์ของนักเรยีนและผู้ปกครอง 

จาํนวนพน้ีอง รหสัประจาํตวันกัเรยีน  

• ขอ้มูลเกยีวกบัการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื ทีอยู่ อเีมล บัญชผีูใ้ชง้านสอืสงัคมออนไลน์ บญัชี

ผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนัไลน์  



• ขอ้มูลดา้นการศกึษา ได้แก่ ชอืโรงเรยีน (ประเทศ) ระดบัชนัเรยีน ผลการเรยีน ผลการทดสอบ กิจกรรมในหลกัสตูร ประวตักิาร

ไดร้บัรางวลั ความสามารถทางภาษา วนัทแีละสาเหตุในการออกจากการเรยีนในระบบคุมอง (หากเกยีวขอ้ง) การปฏิบตัตินและ

พฤตกิรรมขณะอยูท่ศีูนยค์มุอง ขอ้มลูเกยีวกบัการจบการศกึษาจากการเรยีนในระบบคมุอง  

• ภาพนิง หรอืภาพเคลอืนไหวของนักเรยีนซงึไดจ้ากกลอ้งวงจรปิดทตีดิตงัอยูภ่ายในบรเิวณคมุอง  

• เสยีง บนัทกึภาพวดิโีอ และ/หรอืภาพถา่ยและ 

• ขอ้มลูสขุภาพจติ และสขุภาพรา่งกาย การแพอ้าหาร รวมถงึใบรบัรองแพทย ์
 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน และนักเรียน 

(ก) ผูป้กครอง 

• เพอืการจดัทําขอ้มูลดา้นการตลาด และขอ้มูลลูกคา้ทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนของคุมอง  รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้ง  

• เพอืการจดัพมิพ ์และจดัสง่จดหมายขา่ว สอืสงิพมิพท์างดา้นการตลาด หรอืการสง่เสรมิการขายมายงัท่านทงัในรปูแบบเอกสาร และ

รปูแบบออนไลน์ 

• เพอืการจดังาน หรอืการประสานงานกจิกรรมตา่ง ๆ รวมถงึการเชญิชวนใหเ้ขา้ร่วมงาน หรอืกจิกรรมต่าง ๆ เหลา่นัน 

• เพอืวตัถุประสงคใ์นการจดัทําประสบการณ์การเรยีนในระบบคมุอง (Testimonial) สอืสงิพมิพ ์การประชุม และการสมัมนา รวมถงึ

การตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพ ์(ทงัหนังสอืพมิพท์วัไป และหนังสอืพมิพอ์อนไลน์) ในจดหมายขา่ว สอืสงัคมออนไลน์ เวบ็ไซตข์องคมุอง 

และแอปพลเิคชนัไลน์ 

• เพอืวตัถุประสงคเ์กยีวกบัการเรยีกเกบ็เงนิ และการชาํระเงนิ 

• เพอืรกัษา หรอืปกป้องสทิธต่ิาง ๆ ของคมุอง ซงึรวมถงึการดาํเนินการใด ๆ ในการเรยีกใหช้าํระหนีคา้งชาํระแก่คุมอง 

• เพอืการตดิต่อ และการสอืสารเกยีวกบันักเรยีนและการเรยีนในระบบคมุอง ตอบขอ้สงสยั หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ รวมถงึตรวจสอบ

กรณมีขีอ้รอ้งเรยีน และมกีารดาํเนินการทอีาจไมโ่ปรง่ใส 

• เพอืการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัใด ๆ ทมีผีลใชบ้งัคบั 

• เพอืวตัถุประสงคด์า้นการบรหิารภายใน ซงึรวมถงึการตรวจสอบบญัช ีการเงนิ ภาษ ีและกฎหมาย  

• เพอืวตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการทวัไป การเกบ็บนัทกึ การทาํรายงาน และการวเิคราะหข์อ้มลู 

• เพอืใชใ้นการพจิารณาคาํขอลดหย่อนคา่เรยีน 

• เพอืปกป้อง และป้องกนัอนัตราย หรอืความเสยีหายทีอาจเกดิแก่ทรพัยส์นิ สนิทรพัย์ บุคลากร และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของคุมอง 

รวมถงึเพอืปกป้อง และป้องกนัอนัตรายทอีาจเกดิแก่ทา่นในขณะทอียูใ่นสถานประกอบการของคมุอง 

(ข) นักเรยีน 

• เพอืการลงทะเบยีนนกัเรยีนในระบบของคุมอง สาํหรบัการเรยีนในระบบคมุอง 

• เพอืนําขอ้มูลมาพฒันาสอืการเรยีน และวธิีการเรยีนการสอนในระบบคุมอง รวมถงึเพอืใชใ้นการประเมนิ วเิคราะห ์และสนับสนุน

ทางดา้นการบรหิารจดัการ การปรบัปรงุ และการพฒันาศนูยค์มุอง 

• เพอืนําขอ้มลูไปใชใ้นการจดัการฝึกอบรม และ/หรอืสมัมนา และใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรของคุมองในดา้นต่าง ๆ อนัเกยีวกบัการเรยีน

การสอนในระบบคมุอง ทงันี เพอืใหบุ้คลากรดงักล่าวมคีวามรูค้วามเขา้ใจในรปูแบบและวธิกีารเรยีนการสอนทเีหมาะสม รวมถงึเพอื

นํามาใชใ้นการปรบัและพฒันาการเรยีนการสอนในระบบคมุอง เพอืใหน้ักเรยีนนนัไดร้บัประโยชน์สงูสุดในการเรยีนในระบบคมุอง 

• เพอืการจดัเตรยีมอปุกรณ์ทจีาํเป็น และสอืการเรยีนการสอน รวมถงึการดแูลนักเรยีนสาํหรบัการเรยีนในระบบคมุอง 

• เพอืการสงัเกต การตดิตาม และการบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีน ความกา้วหน้าและพฒันาการของนักเรยีนในการเรยีนในระบบคมุอง 

• เพอืประเมนิผลการเรยีน การทดสอบ และวดัระดบัความรูค้วามสามารถสาํหรบัการเรยีนในระบบคุมอง 

• เพอืการจดัทาํขอ้มูลดา้นการตลาด และขอ้มลูลกูคา้ทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนของคมุอง  

• เพอืการจดัพมิพ ์และจดัสง่จดหมายขา่ว สอืสงิพมิพท์างดา้นการตลาด หรอืการสง่เสรมิการขาย ทงัในรปูแบบเอกสาร และรปูแบบ

ออนไลน์ 

• เพอืการจดังาน หรอืการประสานงานกจิกรรมต่าง ๆ ซงึอาจเป็นกจิกรรมทเีกยีวกบัการเรยีนในระบบคมุอง กจิกรรมทจีดัโดยคมุอง 

หรอืกจิกรรมทจีดัโดยบุคคลภายนอกอนื ๆ รวมถงึการตดิต่อสอืสารเกยีวกบัการเขา้ร่วมงาน หรอืกจิกรรมตา่ง ๆ เหลา่นัน  

• เพอืจดัสอบจบระดบัสุดทา้ย และการจดังานมอบรางวลันักเรยีนคุมองดเีดน่ หรอืรางวลัอนื ๆ   

• เพอืวตัถุประสงคใ์นการจดัทําประสบการณ์การเรยีนในระบบคมุอง (Testimonial) สอืสงิพมิพ ์การประชุม และการสมัมนา รวมถงึ

การตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพ ์(ทงัหนังสอืพมิพท์วัไป และหนังสอืพมิพอ์อนไลน์) ในจดหมายขา่ว สอืสงัคมออนไลน์ เวบ็ไซตข์องคมุอง 

และแอปพลเิคชนัไลน์ 



• เพอืการดาํเนินการ และการจดัการรางวลั และของทรีะลกึทอีาจมกีารใชรู้ปถ่าย วดิโีอ และ/หรอืการบนัทกึเสยีงของนักเรยีน โดยมี

วตัถุประสงค์ในการจดัทําประสบการณ์การเรยีนในระบบคุมอง (Testimonial) การตลาด และการส่งเสรมิ และสนับสนุนดา้นการ

เรยีน 

• เพอืดาํเนินการลงทะเบยีนสมาชกิของนักเรยีน (ถา้ม)ี 

• เพอืการตดิต่อ และการสอืสารเกยีวกบัการเรยีนในระบบคุมอง การตอบขอ้สงสยั หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ รวมถงึการตรวจสอบกรณี

มขีอ้รอ้งเรยีน และมกีารดาํเนินการทอีาจไม่โปรง่ใส 

• เพอืการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัใด ๆ ทมีผีลใชบ้งัคบั 

• เพอืวตัถุประสงคด์า้นการบรหิารภายใน ซงึรวมถงึการตรวจสอบบญัช ีการเงนิ ภาษ ีและกฎหมาย  

• เพอืวตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการทวัไป การเกบ็บนัทกึ การทาํรายงาน และการวเิคราะหข์อ้มลูเกยีวกบัการเรยีนในระบบคุมอง  

• เพอืวตัถุประสงคท์างดา้นการประกอบธุรกจิ และการตลาด 

• เพอืตดิตอ่สอืสาร และรายงานใหผู้ป้กครองของนักเรยีนทราบถงึผลการเรยีน ผลการทดสอบ หรอืขอ้มูลอนื ๆ ของนกัเรยีนตามทไีด้

ระบไุวใ้นหนังสอืฯ ฉบบันีใหผู้ป้กครองทราบ 

• เพอืปกป้อง และป้องกนัอนัตราย หรอืความเสยีหายทีอาจเกดิแก่ทรพัยส์นิ สนิทรพัย์ บุคลากร และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของคุมอง 

รวมถงึเพอืปกป้อง และป้องกนัอนัตรายทอีาจเกดิแก่นกัเรยีนในขณะทอียูใ่นสถานประกอบการของคมุอง 

• ในบางกรณี คมุองอาจทําการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของนักเรยีนเพอืป้องกนั หรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสขุภาพ 

เช่น กรณทีปีระสบอบุตัเิหตุ หรอืเจบ็ป่วยอยา่งรา้ยแรง เป็นตน้ 

ในกรณีทขีอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืของนักเรยีนจําเป็นต่อการดาํเนินการตามคาํขอของท่านเพือเขา้ทําสญัญา (เช่น สมคัรเรยีนใน

ระบบคุมองให้แก่นักเรยีน) หรอืต่อการปฏิบตัหิน้าทีตามสญัญา หากท่านไม่ไดใ้ห้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีเช่นว่า อาจทําให้คุมองไม่

สามารถดาํเนินการตามคาํขอดงักล่าวของท่าน หรอืปฏบิตัิหน้าทตีามสญัญาได ้นอกจากนี ในกรณีทขีอ้มูลส่วนบุคคลนนัจําเป็นต่อการ

ปฏบิตัหิน้าทตีามกฎหมาย หากท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลในกรณีดงักล่าวอาจสง่ผลใหคุ้มอง และ/หรอืท่านนันกระทําผดิ หรอืกระทาํการ

อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทใีชบ้งัคบัได ้
 

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน และนักเรียนจะถกูเปิดเผยให้แก่บคุคลใด 

คมุองอาจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่น และของนกัเรยีนใหแ้กบุ่คคลดงัต่อไปนี (ทงัทอียูใ่น และนอกราชอาณาจกัรไทย) 

• ผูใ้ห้บรกิารทีให้บรกิารเกยีวกบัการดําเนินการตามวตัถุประสงค์ทีกล่าวไวข้า้งต้น ได้แก่ ผูใ้ห้บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผู้

ใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการบญัช ีผูใ้หบ้รกิารดา้นสถานท ีผูใ้หบ้รกิารจดัทาํรางวลั และประกาศนียบตัร ผูใ้หบ้รกิารดา้น

กฎหมาย ผูต้รวจสอบ เป็นตน้ 

• เจา้หน้าทหีรอืหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

• ผูร้บัโอนสทิธ ิหรอืผูท้คีาดวา่จะเป็นผูร้บัโอนสทิธขิองคุมอง ผูซ้อืกจิการ หรอืผูท้คีาดว่าจะเป็นผูซ้อืกจิการคุมอง และผูส้บืกรรมสทิธิ

ของคมุอง  

• บรษิทัในเครอืของบรษิัทฯ (ทงัทอียู่ใน และนอกราชอาณาจกัรไทย) รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะ Kumon Regional Support Office ซงึ

ตงัอยูท่ปีระเทศสงิคโปร ์และ Kumon Institute of Education Company Limited ซงึตงัอยูท่ปีระเทศญปีุ่ น 

• สาํหรบันักเรยีนนนั คมุองจะทําการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามทไีดร้ะบุไวใ้นหนังสอืฯ นีใหผู้ป้กครองของนักเรยีนทราบ และบุคคล

อนืใดททีา่นอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลได ้

นอกจากนี คุมอง อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรอืของนักเรยีน (ทงัในและนอกราชอาณาจกัรไทย) ในกรณีที (1) คุมอง 

ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของรฐั หน่วยงานทมีหีน้าทบีงัคบัใชก้ฎหมาย และหน่วยงานใด ๆ ทกีํากบัดแูลคุมอง หรอืตามคาํสงัใด ๆ ของ

ศาล หรอื (2) ตอ้งเปิดเผยเนืองดว้ยกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ทเีกยีวขอ้ง หรอื (3) ในกรณีทกีฎหมายกําหนด หรอืกฎหมายอนุญาต

ใหก้ระทาํได ้ 

ทังนี ประเทศปลายทางซึงบุคคลภายนอกดังกล่าวซึงอยู่อาจไม่ได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเหมาะสมตามที

พระราชบญัญตัฯิ ไดก้ําหนดไว ้อย่างไรกต็าม คุมองจะดาํเนินการใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน และนักเรยีนไป

นอกราชอาณาจกัรไทยนันจะเป็นไปตามทพีระราชบญัญตัฯิ ไดก้าํหนดไว ้
 

สิทธิในข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน และของนักเรียน 

ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ทา่นมสีทิธติา่ง ๆ ในขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตพ้ระราชบญัญตัฯิ ดงันี 

(ก) สิทธิในการเข้าถึง  เพอืขอเขา้ถงึ หรอืขอรบัสําเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านซงึคุมอง มอียู่ในครอบครอง หรอืขอใหท้ําการเปิดเผย

ถงึการไดม้าซงึขอ้มลูส่วนบุคคลในกรณทีที่านไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 



(ข) สิทธิในการขอให้ส่งข้อมูล  เพอืขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรปูแบบทใีชง้าน หรอืสามารถอ่านไดโ้ดยทวัไปดว้ยเครอืงมอื 

หรอือปุกรณ์ททีาํงานไดโ้ดยอตัโนมตั ิ(หากม)ี รวมถงึขอใหส้ง่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านในรปูแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่น

บุคคลรายอนื 

(ค) สิทธิในการคดัค้าน  เพอืคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น  

(ง) สิทธิในการขอให้ดาํเนินการลบ  เพอืขอใหด้ําเนินการลบ หรอืทําลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่านเป็นขอ้มลูทไีมส่ามารถระบุตวับุคคลทเีป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได ้ 

(จ) สิทธิในการขอให้ระงบั  เพอืขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(ฉ) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลให้ถกูต้อง  เพอืขอใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านนันไดร้บัการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง หรอืทําให้

เป็นปัจจบุนั ทงันี คมุองอาจรอ้งขอเอกสารหลกัฐานเพมิเตมิจากท่านในการดาํเนินการตามคาํรอ้งขอดงักลา่ว 

(ช) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม  ในกรณีทกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาศยัฐานความยนิยอม ท่านอาจขอ

เพกิถอนความยนิยอมเมอืใดกไ็ด ้เวน้แตก่ฎหมายทใีชบ้งัคบัจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอนื  

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน  หากท่านเห็นว่าการจดัการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยคุมองนันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัฯิ ท่านอาจรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในราชอาณาจกัรไทยได ้ทงันี คุมอง

สนบัสนุนใหท้า่นตดิต่อเราเพอืแกไ้ขปัญหาใด ๆ ก่อนทจีะดาํเนินการรอ้งเรยีนดงักล่าว 

การใชส้ทิธใิด ๆ ในขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวขา้งตน้นนัเป็นไปตามขอ้จาํกดั และเงอืนไขของพระราชบญัญตัฯิ 
 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบคุคลของท่านและนักเรียน 

คมุองจะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาทนีักเรยีนยงัคงเป็นนักเรยีนในระบบคุมอง และภายหลงัจากนันต่อไปอกีเป็น

ระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี เวน้แต่กรณีทกีฎหมายไดก้ําหนดไวเ้ป็นอนื หรอืคุมองมฐีานอนัชอบดว้ยกฎหมายประการอนืใดในการเกบ็รกัษา

ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่วไว ้
 

ขอ้มลูติดต่อ 

หากท่านตอ้งการสอบถาม หรอืรอ้งเรยีน หรอืประสงคจ์ะใชส้ทิธใิด ๆ ในขอ้มลูส่วนบุคคล สามารถตดิต่อไดท้ ี

• คุณครูประจําศูนย์คุมองทีนักเรียนเรียนอยู่ โดยท่านสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์คุมองได้จากเว็บไซต์คุมอง 

http://th.kumonglobal.com  

• บรษิทั คมุอง (ไทยแลนด)์ จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์0-2626-6555 หรอืสง่อเีมลมายงั privacy@kumon.co.th 
 

การแกไ้ขเปลียนแปลงหนังสือฯ ฉบบันี 

คมุองอาจทําการแกไ้ขเปลยีนแปลงหนังสอืฯ ฉบบันีเป็นครงัคราว โดยอาจแจง้ใหท้่านทราบผ่านทางช่องทางทเีหมาะสม ทงันี ในกรณีที

การแกไ้ขเปลยีนแปลงใด ๆ ดงักล่าวเป็นการแก้ไขเปลยีนแปลงอนัมนีัยสาํคญั และตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากท่าน  คุมองจะแจง้ใหท้่าน

ทราบถงึการแกไ้ขเปลยีนแปลงดงักล่าว และดาํเนินการเพอืใหไ้ดร้บัความยนิยอมจากท่านก่อนทกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงนนัจะมผีลใชบ้งัคบั 


