
นโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
จีเนียส สคูล ไทยแลนด์

บริษัท จีเนียส สคูล ไทยแลนด์ ("บริษัท") เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของ จีเนียส สคูล ไทยแลนด์ ซึ่งถือเป็นบริการ หนึ่งของบริษัท 
("บริการ") เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งานของบริษัทผา่น จีเนียส สคูล ไทยแลนด์ ท่านจะถือว่าเป็น ผู้ใช้บริการของบริษัท ("ผู้ใช้บริการ") 
และในการให้บริการแก่ท่าน บริษัทมีความ จำาเป็นต้องประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น 
บริษัทจึงมีจุดประสงค์ประกาศนโยบาย คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้ง เก่ียวกับ สิทธิและหน้าท่ี รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ 
อันเก่ียว เนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล สว่นบุคคลท่ีบริษัท จะดำาเนินการให้ผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ

นโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ไมม่ีผลใช้บังคับ กับ 
แอปพลิเคชั่นและบริการหรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีอาจมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ท่ีบริษัทไมม่ี อำานาจ ควบคุม 
และเป็นสว่นท่ีผู้ใช้บริการต้องทำาความตกลง และศึกษาเก่ียวกับนโยบายข้อมูลสว่น บุคคล สำาหรับ การใช้แอปพลิเคชั่น บริการ 
หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ใช้บริการไมต่กลงตามเง่ือนไขของนโยบายข้อมูลสว่นบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอ่ืนๆ บริษัท สงวนสิทธิท่ีจะห้าม 
หรือไมอ่นุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการของบริษัท เนื่องจากการประมวล ผลข้อมูลสว่นบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ 
มีความผลจำาเป็นโดยตรงต่อ การปฏิบัติตามหน้าท่ีให้ บริการโดยบริษัทแก่ ผู้ใช้บริการ  ท้ังนี้ 
การท่ีผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของบริษัทอยู ่ผู้ใช้บริการ ดังกล่าว จะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ 
บริการทราบถึงการเปล่ียนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหมใ่ห้ผู้ใช้บริกาทราบ โดย นโยบาย 
นั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทได้ประกาศ

ลักษณะข้อมูลสว่นบุคคลทีบ่รษัิทประมวลผลในการใหบ้รกิารของบรษัิท
ในการให้บริการ บริษัทจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล จากการท่ีผู้ใช้บริการดำาเนิน การผา่นระบบการให้บริการ 
ดังต่อไปนี้

ข้อมูลท่ีบง่ชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด1. 
ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ท่ีอยู ่สถานท่ีติดต่อ เบอร์โทร อีเมล2. 
ข้อมูลการชำาระเงิน อาทิ รายละเอียดการชำาระเงิน บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร3. 
ข้อมูลการใช้บริการ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผา่น ประวัติการทำาธุรกรรมต่างๆ ท่ีผู้ใช้บริการ ดำาเนินการ รวมถึง 4. 
ความสนใจของต่างๆของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำาแหนง่คอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งาน 5. 
การต้ังค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ท่ีผู้ใช้บริการ ใช้ในการใช้ บริการของบริษัท

วัตถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทมีความจำาเป็นเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการท่ี 1. 
กำาหนดและระบุไว้สำาหรับแต่ละเง่ือนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึง เพื่อการยืนยันตัว 
ตนและติดตามในการทำาธุรกรรมต่างๆของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเง่ือนไขการชำาระเงิน ค่าบริการ 
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น



บริษัทมีความจำาเป็นเก็บและใช้ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจ ของผู้ใช้บริการ 2. 
เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผู้ใช้ บริการได้มากขึ้น หรือ 
เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ
บริษัทมีความจำาเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ให้บริการสนับสนุนอ่ืนๆ เชน่ 3. 
การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การสง่คำาร้องต่างๆ
บริษัทมีความจำาเป็นจัดเก็บข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และ ระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เชน่ 4. 
การจัดทำาเอกสารภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย หรือการดำาเนินการอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกำาหนด

ท้ังนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าท่ีผู้ใช้ 
บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู ่และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลัง 
จากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิต่างๆของบริษัท เว้น แต่ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกำาหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีเก็บข้อมูลสว่นบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอ่ืน บริษัทอาจมี 
ความจำาเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาท่ียาวนานกว่า 3 ปี

การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล
เพื่อการให้บริการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ บริษัทอาจมีความ จำาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ ใช้บริการ ในกรณี ดังนี้

บริษัทอาจมีความจำาเป็นเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ท่ีได้รับการว่าจ้างจาก 1. 
บริษัทให้ชว่ยเหลือสนับสนุนการให้บริการของบริษัท เชน่ ท่ีปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับ จ้างขนสง่ 
รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกท่ีให้บริการประเมินการบริการของบริษัท เชน่ Google Analytics 
ท้ังนี้บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าท่ีจำาเป็นเท่านั้น
บริษัทอาจเปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลสว่นบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้บริการ ได้แก่ 2. 
ต้ังเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูล ด้วยความจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิของบริษัท 3. 
หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำาผิดท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการของบริษัท โดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่างๆ 
โดยบริษัทจะดำาเนินการดังกล่าวเท่าท่ีจำาเป็น เท่านั้น
ในกรณีท่ีบริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมาย หรืออยูภ่ายใต้บังคับคำาพิพากษา หรือคำาคำาสั่งของ หนว่ยงานราชการ 4. 
บริษัทอาจมีความจำาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หนว่ยงานดังกล่าว เพื่อ เป็นการปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีมีตามกฎหมาย

Cookies ทีบ่รษัิทใช้ในการใหบ้รกิาร
Cookies คือ text files ท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การ ใช้งานอินเตอร์เน็ต 
หรือพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ท้ังนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพใน การให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ 
บริษัทมีความจำาเป็นต้องใช้คุกก้ีหลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ ต่างกันไป ตังท่ีระบุต่อไปนี้

Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำาสิ่งท่ีผู้ใช้บริการเลือก หรือต้ังค่าบนแพลตฟอร์ม เชน่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ 1. 
และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำาเสนอข้อมูลท่ีตรงความต้องการ เฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น 
ตามการต้ังค่าต่างท่ีเลือกไว้
Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำาสิ่งท่ีท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลักษณะการใช้ บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำาเสนอสินค้า 2. 
หรือบริการท่ีเก่ียวข้องและตรงกับความสนใจของ ผู้ใช้บริการ 
และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของระบบ
Strictly Necessary Cookies เป็นคุกก้ีประเภทท่ีมีความจำาเป็นอยา่งมากต่อการทำางานเพื่อ การให้บริการของบริษัท 3. 
เพื่อมีความจำาเป็นเพื่อให้การใช้บริการโดยผู้ใช้งานสามารถทำาได้ อยา่งท่ัวถึงและปลอดภัย



แม้ว่าการใช้คุกก้ีจะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำางานให้บริการ ของบริษัท 
แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการต้ังค่าคุกก้ีบน Browser ของตน เองได้ แต่อยา่งไรก็ตาม 
ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำาเนินการดังกล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อประ สิทธิภาพในการทำางานให้บริการของบริษัทได้ในบางสว่น 
ตามจุดประสงค์การทำางานของคุกก้ีท่ีระบุไว้

คำารบัประกันการดำาเนินมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลทีเ่หมาะสม
บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปล่ียนแปลง 
การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลโดยปราศจากอำานาจหรือโดย มิชอบ นอกจากนี้ 
บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำาหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูล สว่นบุคคลของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 
เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ท้ังนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม 
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

สทิธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลสว่นบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ 
สิทธิ ดังนี้

สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำาเนาข้อมูลสว่นบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง1. 
สิทธิขอรับข้อมูลสว่นบุคคล ในกรณีท่ีบริษัททำาให้ข้อมูลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้ 2. 
งานโดยท่ัวไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทำางานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้สง่หรือ โอน 
ข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลอ่ืน
สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล3. 
สิทธิขอให้ลบหรือทำาลาย หรือทำาให้ข้อมูลสว่นบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไมส่ามารถระบุตัวบุคคลได้ 4. 
เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำาเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลถอนความยินยอม
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลสว่นบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลสว่นบุคคลท่ีต้องลบ หรือ 5. 
เมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำาเป็น
สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลท่ีผู้ใช้บริการเคยให้ไว้6. 

ท้ังนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อท่ี บริษัทได้กำาหนดไว้ 
โดยไมต้่องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการ ขอใช้สิทธิ ให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเราได้รับคำาร้องขอดังกล่าว
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