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นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จ ากัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดท านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) ให้แก่ท่านซึ่งอาจเป็นบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บริหารศูนย์คุมอง ผู้มีอ านาจในการด าเนินการศูนย์คุมอง กรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลซึ่งด าเนินการศูนย์คุมอง หรือตัวแทนผู้มี
อ านาจ หรือบุคคลอื่นใดของศูนย์คุมอง ซึ่งรวมถึงครูผู้สอน ( Instructor) ครูผู้ช่วย (Assistant) และพนักงานหรือลูกจ้างของศูนย์คุมอง 
(รวมเรียกว่า “บุคลากรของศูนย์คุมอง”) รวมถึง บุคคลอื่นใดท่ีประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์คุมอง (“บุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์
คุมอง”) ทั้งนี้ ศูนย์คุมอง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้เป็นศูนย์ให้บริการด้านการเรียนในระบบคุมองแก่
ท่านในประเทศไทย (“การเรียนการสอนในระบบคุมอง”)  

(2) พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพนักงานของบริษัท (รวมเรียกว่า “พนักงานของคุมอง”) 
(3) ผู้สมัครงานของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้สมัครงานของบริษัท (รวมเรียกว่า “ผู้สมัครงานของคุมอง”) 
(4) บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้เป็นผู้ให้บริการ ผู้จัดหาสินค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง ไม่ว่าจะเป็น

บุคคลธรรมดา (“ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา”) หรือจะเป็นบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทบุคคลภายนอก (“ผู้ให้บริการ
ที่เป็นนิติบุคคล”) ซึ่งรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทน กรรมการผู้มีอ านาจ ผู้ได้รับมอบอ านาจ ตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจ และ/หรือ
บุคคลติดต่อของผู้ให้บริการ (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” และให้เรียกว่า ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ให้บริการที่เป็นนิติ
บุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมกันว่า “ผู้ให้บริการภายนอก”) 

 

ในนโยบายฯ ฉบับนี้ จะเรียกบุคลากรของศูนย์คุมอง และ/หรือบุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คุมอง พนักงานของคุมอง และ/หรือผู้ให้บริการที่
ภายนอก ว่า “ท่าน” ทั้งนี้ แล้วแต่บริบท 

โดยนโยบายฯ ฉบับน้ี จะอธิบายให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ น าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร และเพื่ออะไร 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีใช้ระบุตัวท่านได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น อายุ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น 
 

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากที่ไหน 
(1) บุคลากรของศูนย์คุมอง   

• โดยตรงจากท่าน  
• ในกรณีของครูผู้ช่วย พนักงาน หรือลูกจ้างของศูนย์คุมอง บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ๆ ในศูนย์คุมอง 

(2) บุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คุมอง   
• โดยตรงจากท่าน  
• จากบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านการตลาด แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็นสาธารณะ เครื่องมือค้นหา และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ 

(3) พนักงานของคุมอง 
• โดยตรงจากท่าน  
• จากบคุคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านการตลาด แหล่งข้อมูลออนไลน์ท่ีเป็นสาธารณะ เครื่องมือค้นหา และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ 

(4) ผู้สมัครงานของคุมอง 
• โดยตรงจากท่าน  
• จากบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านการตลาด แหล่งข้อมูลออนไลน์ท่ีเป็นสาธารณะ เครื่องมือค้นหา และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ 

(5) ผู้ให้บริการภายนอก 
• โดยตรงจากท่าน  
• จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็นสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ เครื่องมือค้นหา และแพลตฟอร์มต่าง ๆ  
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• ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

(1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของศูนย์คุมอง ดังนี ้
• ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น สัญชาติ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ ค าน าหน้าช่ือ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
• หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่ีอยู่ อีเมล ช่ือบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ  
• ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
• ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านซึ่งได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณบริษัทฯ  
• เสียง บันทึกภาพวิดีโอ และ/หรือภาพถ่าย  
• ลายมือช่ือ 
• ในกรณีของครูผู้สอน บริษัทฯ อาจท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ดังนี้ 

▪ ข้อมูลระบุทรัพย์สินของท่าน เช่น ทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดบัญชีธนาคาร 
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของครูผู้สอน รวมถึงใบรับรองแพทย์  
▪ ข้อมูลทางชีวมิติ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ 
▪ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวระบุไว้ ได้แก่ ศาสนา และ/หรือหมู่โลหิต  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนี้ บริษัทฯ 
จึงขอให้ท่านท าการขีดฆ่า หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวออกจากส าเนาบัตรประชาชนของท่านก่อนน าส่ง
ให้แก่บริษัทฯ  หากท่านไม่ได้ด าเนินการขีดฆ่า หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ อาจด าเนินการเช่น
ว่าเอง ท้ังนี้ โดยมิได้มีเจตนาท่ีจะกระท าความผิดทางอาญาแต่อย่างใด  

• ในกรณีของครูผู้ช่วย บริษัทฯ จะมีการจัดการฝึกอบรม และสัมมนาส าหรับครูผู้ช่วย ดังนั้น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
วัน และเวลาที่ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรม และ/หรือการสัมมนาเพิ่มเติม 

(2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คุมอง ดังนี้ 
• ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล อาทิเช่น ช่ือ ที่อยู่ หรือรายละเอียดของสถานที่ติดต่ออื่น เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด 

เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่าน และยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ความเช่ือทางศาสนา ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางร่างกาย  รวมถึงใบรับรอง
แพทย ์ 

• หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่ีอยู่อีเมล ช่ือบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการท างานของท่าน อาทิเช่น ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประวัติการเรียน การ

ทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิง  
• ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าร่วมการสัมมนา และ/หรือเข้ารับการฝึกอบรมของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา และการฝึกอบรมที่จัด

ขึ้นโดยคุมอง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 
• บริษัทฯ อาจท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คุมอง  
• ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านซึ่งได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณบริษัทฯ  
• วัน และเวลาที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
• ลายมือช่ือ 
• บริษัทฯ อาจท าการเก็บรวบรวมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวระบุไว้ ได้แก่ 

ศาสนา และ/หรือหมู่โลหิต  ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ดังกล่าว ดังนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านท าการขีดฆ่า หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวออกจากส าเนาบัตรประชาชน
ของท่านก่อนน าส่งให้แก่บริษัทฯ  หากท่านไม่ได้ด าเนินการขีดฆ่า หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ อาจ
ด าเนินการเช่นว่าเอง ท้ังนี้ โดยมิได้มีเจตนาท่ีจะกระท าความผิดทางอาญาแต่อย่างใด 
 
 



หน้า 3 จากทั้งหมด 8 หน้า 

(3) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของคุมอง ดังนี้ 
• ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล อาทิเช่น ช่ือ ที่อยู่ หรือรายละเอียดของสถานที่ติดต่ออื่น เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง/บัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลระบุทรัพย์สินของท่าน เช่น ทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่าน และยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ความเชื่อ
ทางศาสนา ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางร่างกาย และข้อมูลทางชีวมิติ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ  

• หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่ีอยู่อีเมล ช่ือบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการท างานของท่าน อาทิเช่น ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประวัติการเรียน การ

ทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิง 
• ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าร่วมการสัมมนา และ/หรือเข้ารับการฝึกอบรมของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา และการฝึกอบรมที่จัด

ขึ้นโดยคุมอง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 
• รายละเอียดการท างานพื้นฐาน อาทิเช่น รายละเอียดการติดต่อสถานที่ท างานของท่าน หมายเลขพนักงาน ต าแหน่งงาน 

รายละเอียดของงาน สายการบังคับบัญชา ช่ัวโมงการท างานและระเบียบและเง่ือนไขของการจ้างงาน 
• ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของท่าน อาทิเช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน และหลักฐานอ้างอิง

ต่าง ๆ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าจ้าง อาทิเช่น รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของท่าน ประกัน ประกันสังคม 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษียนอายุ/บ านาญ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ข้อมูลทางภาษี และข้อมูลของบุคคลภายนอกผู้ได้รับผลประโยชน์ 
• ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการท างาน รวมถึง การประเมินผลการท างาน ความเห็นของบริษัทต่อการท างานของพนักงาน ผล

ตอบรับ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการท างานหรือการร้องทุกข์ ประวัติวันหยุดประจ าปี ประวัติการลาป่วยหรือขาดงาน 
ประวัติข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกายและสุขภาพ ซึ่งรวมถึง ใบรับรองแพทย์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานในสถานประกอบการและความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง  

• ข้อมูลภาพหรือเสียงของพนักงาน หากต้องมีการบันทึกเพื่อการด าเนินการกระบวนการทางวินัย เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานการ
สอบสวน 

(4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานของคุมอง ดังนี้ 
• ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล อาทิเช่น ช่ือ ที่อยู่ หรือรายละเอียดของสถานที่ติดต่ออื่น เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง/บัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลระบุทรัพย์สินของท่าน เช่น ทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่าน และยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ความเชื่อ
ทางศาสนา ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางร่างกาย 

• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการท างานของท่าน อาทิเช่น ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประวัติการเรียน การ
ทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิง 

• ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของท่าน อาทิเช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน และหลักฐานอ้างอิง
ต่าง ๆ 

• หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่ีอยู่อีเมล ช่ือบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารอื่น ๆ 
(5) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ ดังน้ี 

• ช่ือ นามสกุล สัญชาติ ต าแหน่ง หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
• หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่ีอยู่สถานประกอบการ สถานประกอบการ อีเมล 
• รายละเอียดบัญชีธนาคาร 
• ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านซึ่งได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณบริษัทฯ  
• ลายมือช่ือ 
• ในกรณีของผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล หรือเอกสารที่ออกให้

โดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ เช่น หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
เป็นต้น 
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• บริษัทฯ อาจท าการเก็บรวบรวมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวระบุไว้ ได้แก่ 
ศาสนา และ/หรือหมู่โลหิต  ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ดังกล่าว ดังนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านท าการขีดฆ่า หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวออกจากส าเนาบัตรประชาชน
ของท่านก่อนน าส่งให้แก่บริษัทฯ  หากท่านไม่ได้ด าเนินการขีดฆ่า หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ อาจ
ด าเนินการเช่นว่าเอง ท้ังนี้ โดยมิได้มีเจตนาท่ีจะกระท าความผิดทางอาญาแต่อย่างใด 

 

เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
(1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของศูนย์คุมองเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

• เพื่อด าเนินการตามค าขอของท่านในการให้บริการเป็นศูนย์คุมองในประเทศไทย รวมถึงเพื่อด าเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาระหว่าง
ท่าน และบริษัทฯ อันเกี่ยวกับการให้บริการเป็นศูนย์คุมอง 

• เพื่อให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนท่ีจ าเป็น และเหมาะสมแก่ท่านในการเปิด การบริหารจัดการ การปรับปรุง และการพัฒนา
ศูนย์คุมอง 

• เพื่อประเมินคุณสมบัติ ความพร้อม และความเหมาะสมของท่านในการให้บริการเป็นศูนย์คุมองในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินทางด้านสภาวะสุขภาพ 

• เพื่อเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลของท่านไว้ในฐานระบบข้อมูลของบริษัทฯ 
• เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของศูนย์คุมองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว   
• เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสาร แบบฝึกหัด สื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบ  

คุมองให้แก่ท่าน 
• เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และสรุปผลการการด าเนินการของศูนย์คุมอง รวมถึงเพื่อจัดท าสถิติในด้านต่าง ๆ ของศูนย์คุมองอัน

เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบคุมอง 
• เพื่อเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นโดยบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา และเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ  
• เพื่อใช้ในการทดลอง และ/หรือทดสอบระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อน าไปใช้ในการทดลอง และ/หรือทดสอบเพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอนในระบบคุมอง  
• เพื่อน าภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอของท่านไปแสดงให้บุคลากรของศูนย์คุมองอื่น ๆ เพื่อให้ทราบ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู ้และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบคุมอง 
• เพื่อน าภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอของท่านไปแสดงให้บุคลากรของศูนย์คุมองอื่น ๆ เพื่อให้ทราบ และเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสม และถูกต้อง  
• เพื่อน าภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอของท่านไปแสดงให้บุคลากรของศูนย์คุมองอื่น ๆ หรือบุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คมุองในระหวา่ง

การฝึกอบรม ท้ังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบคุมอง  
• เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน และ/หรือนักเรียนที่เรียนในระบบการเรียนแบบคุมองเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนในระบบคุมอง รวมถึงในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของศูนย์คุมอง 
• เพื่อใช้ในการจัดท าประกันภัยให้แก่ศูนย์คุมองในบางกรณี และเพื่อด าเนินการตามค าขอของท่านในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

และประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากประกันภัยดังกล่าว 
• เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริษัทฯ  
• เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนใด ทั้งในรูปแบบเอกสาร และผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด 
• ในกรณีที่ท่านได้เข้ามายังสถานประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการเก็บรวบรวมภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านซึ่งได้

จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณเพื่อป้องกัน และระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบุคลากรของ
บริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านเพื่อป้องกัน และตรวจสอบเหตุ
อาชญากรรม 
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(2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คุมองเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
• เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในกรณีที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คุมอง 
• เพื่อเชิญให้ท่านเข้าร่วมการสัมมนา และรับการฝึกอบรม  
• เพื่อจัดส่งเอกสารประกอบการสัมมนา และการฝึกอบรมให้แก่ท่าน  
• เพื่อจัดท าบันทึกการจัดส่ง และการได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
• เพื่อบันทึกการเข้ารับการฝึกอบรมของท่าน และประเมินผลการฝึกอบรม 
• เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม การเปิดศูนย์คุมอง และ/หรือการเรียนการสอนในระบบคุมอง 
• เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด 
• เพื่อประเมินคุณสมบัติ ความพร้อม และความเหมาะสมของท่านในการให้บริการเป็นศูนย์คุมองในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการ

ประเมินทางด้านสภาวะสุขภาพ 
• เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม  
• เพื่อน าภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอของท่านไปแสดงให้บุคลากรของศูนย์คุมองอื่น ๆ หรือบุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คมุองในระหวา่ง

การฝึกอบรม ท้ังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบคุมอง  
• ในกรณีที่ท่านได้เข้ามายังสถานประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการเก็บรวบรวมภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านซึ่งได้

จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณเพื่อป้องกัน และระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบุคลากรของ
บริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านเพื่ อป้องกัน และตรวจสอบเหตุ
อาชญากรรม 

(3) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของคุมอง และผู้สมัครงานของคุมองเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
• เพื่อการบริหารและจัดการพนักงาน และธุรกิจ ตลอดจนการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อช่วยบริษัทในการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ เช่น น าเสนอหลักสูตร การพัฒนาระบบการเรียนการสอน หรือการเข้าท าสัญญากับคู่ค้า เพื่อการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อจัดการฝึกอบรม หรือท าการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และท าการส ารวจ
ลูกค้า 

• เพื่อการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การช่วยเหลือพนักงานในการปรับตัวเข้ากับงานใหม่ (onboarding) การวางแผนและการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานและการฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การย้ายงาน การมอบหมายให้พนักงานไปท างานที่อื่น การ
วางแผนก าลังคน เป็นต้น 

• เพื่อจัดให้ท่านได้เข้าร่วมการสัมมนา และ/หรือการฝึกอบรม ไม่ว่าจะจัดขึ้นโดยคุมอง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 
• เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของพนักงานเมื่อเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล  
• เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท้ังที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

• เพื่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ท่านพึงได้รับ 
• เพื่อการติดต่อสื่อสารภายใน การแจ้งการนัดหมายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ 

อีเมล หรือไปรษณีย์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการติดต่อได้ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อเป็น
การสื่อสารให้พนักงานทราบ 

• เพื่อการประเมินใบสมัครงานส าหรับโอกาสในงานใหม่และการตัดสินใจในการจ้างงาน รวมถึงการประเมินการเลื่อนต าแหน่ง  
• เพื่อการตรวจสอบข้อร้องเรยีนและประเด็นของการประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางวินัย รวมถึงการ

ตรวจสอบธรุกิจของบริษัท (ท้ังการตรวจสอบภายในและภายนอก) 
• เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทท้ังภายในและภายนอก  
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• เพื่อจัดท าบันทึกข้อมูลของพนักงานเพื่อสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้ตามแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มประเภทของพนักงานตามสิทธิที่
พนักงานพึงได้ เช่น จัดท าบันทึกข้อมูลของพนักงานเพื่อการท าประกัน แผนประกัน การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การจัดให้มี
การตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

• เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการท างานของท่าน รวมถึง การประเมินผลการท างาน ความเห็นของบริษัทต่อการท างานของ
พนักงาน ผลตอบรับ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการท างานหรือการร้องทุกข์ ประวัติวันหยุดประจ าปี ประวัติการลาป่วยหรือ
ขาดงาน ประวัติข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานในสถานประกอบการและความปลอดภัย รวมถึงการ
ตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง 

• เพื่อการตรวจสอบการอ้างอิงและประวัติโดยพนักงานใด ๆ ของบริษัท หรือบุคคลอื่น การหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน์ หรือ
หลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ การปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อบังคับ และเพื่อตรวจสอบข้อตกลงการจ้างของ
บริษัท 

• เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ เป็นการปฏิบัติตามที่กฏหมายก าหนด หรือตามค าสั่งศาล หรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  และการด าเนินการตามหน้าท่ีในการรายงานและข้อก าหนดต่าง ๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการ
ปกครองใด ๆ รวมถึงตรวจสอบ ป้องกัน หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกันความเสี่ยง กรณีมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณีที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ กรณีที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอัน
สมควรเช่ือได้ว่าเป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของ
บุคคลอื่น 

• เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการช าระเงิน การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี 
และการสอบบัญชีของบริษัท หรือการติดตามทวงหนี้ กรณีที่พนักงานมีหนี้ต่อบริษัท 

• เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัท 
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และการท าธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็นผลท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน

หรือเปิดเผย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายธุรกิจ หรือเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอซื้อหรือเสนอขายธุรกิจขององค์กร  
• เพื่อการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น 

(4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
• เพื่อเข้าท าสัญญากับท่าน รวมถึงเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่าน และการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าท าสัญญา

ดังกล่าว 
• เพื่อด าเนินการ และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา 
• เพื่อช าระค่าบริการ ค่าสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญา หรือการว่าจ้าง 
• เพื่อเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลของท่านไว้ในฐานระบบข้อมูลของบริษัทฯ 
• เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับน้ี 
• เพื่อตรวจหา ป้องกนั และตรวจสอบการฉ้อฉล และ/หรือการกระท าความผิดทางอาญา 
• เพื่อก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องที่บริษัทฯ มีตามกฎหมาย 
• เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับภาษี รวมถึง แต่ไม่จ ากัดอยู่เพียงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่องค์กร หรือ

หน่วยงานของรัฐบาล อันได้แก่ กรมสรรพากร ในกรณีที่กฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับได้ก าหนดไว้ 
• ในกรณีที่ท่านได้เข้ามายังสถานประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการเก็บรวบรวมภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านซึ่งได้

จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณเพื่อป้องกัน และระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบุคลากรของ
บริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านเพื่อป้องกัน และตรวจสอบเหตุ
อาชญากรรม 
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ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามค าขอของท่านเพื่อเข้าท าสัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญา หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าว ก็อาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วน
บุคคล ก็อาจท าให้บริษัทฯ และ/หรือท่านกระท าผิดกฎหมายได้ 
 

บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ใด 
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลเหล่านี้ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ 
• ผู้ให้บริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้างต้น ได้แก่ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการเงิน ผู้ให้บริการด้านการบัญชี ผู้

ให้บริการด้านกฎหมาย ผู้ตรวจสอบ เป็นต้น 
• เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• ผู้รับโอนสิทธิ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้รับโอนสิทธิของบริษัทฯ ผู้ซื้อกิจการ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อกิจการบริษัทฯ และผู้สืบกรรมสิทธ์ิ

ของบริษัทฯ  
• บริษัทในเครือของบริษัทฯ (ทั้งที่อยู่ใน และนอกราชอาณาจักรไทย) รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ Kumon Regional Support Office ซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และ Kumon Institute of Education Company Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น 
• ผู้ปกครองของนักเรียน และ/หรือนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในระบบการเรียนของคุมอง 
• บุคลากรของศูนย์คุมองของศูนย์คุมองอื่น ๆ และ/หรือบุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คุมอง ท้ังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ) เมื่อบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่ง
ของเจ้าหน้าท่ี หรือค าสั่งศาล  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านนั้น จะเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้ก าหนดไว้  
 

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
(ก) สิทธิในการเข้าถึง  เพื่อขอเข้าถึง หรือขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทฯ ท าการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านในกรณีทีท่่านไม่ได้ให้ความยินยอม 
(ข) สิทธิในการขอให้ส่งข้อมูล  เพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่ใช้งาน หรือสามารถอ่านได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรือ

อุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติ (หากมี) รวมถึงขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น 
(ค) สิทธิในการคัดค้าน  เพื่อคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
(ง) สิทธิในการขอให้ลบ  เพื่อขอให้ลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ

ตัวตนของท่านได้ 
(จ) สิทธิในการขอให้ระงับ  เพือ่ขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
(ฉ) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  เพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากท่านในการด าเนินการตามค าขอดังกล่าว 
(ช) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  ในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นอาศัยฐานความยินยอม ท่าน

จะขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ 
(ซ) สิทธิในการร้องเรียน  ท่านอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ แนะน าให้ท่านติดต่อบริษัทฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาใด ๆ ดังกล่าวก่อน 
 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นไปตามข้อจ ากัด และเงื่อนไขของกฎหมายที่ใช้บังคับ 
 

บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าใด 
(1) บุคลากรของศูนย์คุมอง   

• บริษัทฯ จะท าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นบุคลากรของศูนย์คุมอง และต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี หลังจากที่ท่านได้สิ้นสุดการเป็นบุคลากรของศูนย์คุมองแล้ว  

• ทั้งนี้ หากกฎหมายก าหนดไว้เป็นอ่ืน บริษัทฯ อาจท าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น 
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(2) บุคคลที่ประสงค์จะเปิดศูนย์คุมอง 
• ในกรณีที่ท่านได้เข้าท าสัญญากับบริษัทฯ เพื่อด าเนินการเป็นศูนย์คุมอง บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา

ตามที่ได้ระบุไว้ส าหรับบุคลากรของศูนย์คุมองข้างต้น 
• ในกรณีที่ท่านมิได้เข้าท าสัญญากับบริษัทฯ เพื่อด าเนินการเป็นศูนย์คุมอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เว้นแต่กฎหมายจะได้ระบุไว้เป็นอ่ืน 
(3) พนักงานของคุมอง 

• บริษัทฯ จะท าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นพนักงานของคุมอง และต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี หลังจากท่ีท่านได้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของคุมองแล้ว  

• ทั้งนี้ หากกฎหมายก าหนดไว้เป็นอ่ืน บริษัทฯ อาจท าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น 
(4) ผู้สมัครงานของคุมอง 

• ในกรณีที่ท่านได้เข้าท าสัญญากับบริษัทฯ เป็นพนักงานของคุมอง บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่
ได้ระบุไว้ส าหรับพนักงานของคุมองข้างต้น 

• ในกรณีทีท่่านมิได้เข้าท าสัญญากับบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ี
สมัครงานกับบริษัทฯ 

(5) ผู้ให้บริการภายนอก 
• บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่

เกิน 10 ปี หลังจากที่ความสัมพันธ์เชิงสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลง หรือหลังจากที่ท่านและบริษัทฯ ได้มีการ
ติดต่อสื่อสารกันเป็นครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะได้ระบุไว้เป็นอ่ืน 

 

ข้อมูลติดต่อ 
หากท่านมีข้อสอบถาม ข้อสงสัย หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ 

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จ ากัด  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2626-6555  หรือส่งอีเมลมายัง privacy@kumon.co.th  
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ 
บริษัทฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นใดตามที่

บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องได้รับความยินยอม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และด าเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ 

 
 

วันท่ีประกาศ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
_____________________ 
 Mr. Takehiro Ikarashi  

   ประธานบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 


