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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
นี่คือเอกสารเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ ปกป้องข้ อมูลของท่ านและการใช้ ข้อมูลดังกล่ าวเพื่อปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ และบริ การของเรา
เพื่อประโยชน์ ของลูกค้ าและผู้ใช้ งานเว็บไซต์ ของเราทุกคน

(แก้ ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2018)

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจของเรา บางครัง้ เราจึงจําเป็ นต้ องใช้ รายละเอียดส่วนตัวของลูกค้ าและผู้ใช้ งานเว็บไซต์ของเรา
ข้ อมูลที่เราได้ เก็บมานั ้นอาจจะเป็ นแค่ชื่อและอีเมล์แอดเดรส แต่ก็ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความสัมพันธ์กบั Pearson ของท่าน
บางทีอาจมีข้อมูลประเภทอื่นที่มากกว่านันด้
้ วย
ข้ อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ เรามา และข้ อมูลการใช้ งานเว็บไซต์ของท่าน ตัวอย่างเช่น สิง่ ที่ทา่ นค้ นหาและการตั ้งค่าที่ทา่ นเลือกไว้
จะช่วยให้ เราเข้ าใจลูกค้ าของเราได้ ดีกว่าเดิม ทั ้งในแง่ของหมู่คณะและตัวบุคคล
ซึง่ จะช่วยให้ เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงกับความต้ องการของท่านได้

เราปกป้องข้ อมูลของท่านอย่างไร
เมื่อท่านเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่านให้ แก่บริ ษัทใดก็ตาม ท่านมีสทิ ธิ์ที่จะคาดหวังได้ วา่ ข้ อมูลดังกล่าวจะได้ รับการจัดการอย่างเป็ นความลับสูงสุด
ความเป็ นส่วนตัวของท่านเป็ นเรื่ องสําคัญอย่างยิง่ สําหรับเรา เรามุง่ มัน่ ที่จะปกป้องข้ อมูลส่วนตัวที่ทา่ นให้ เราไว้
และเราจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทุกประการ
นัน่ หมายความว่า:
● เราจะรับผิดชอบข้ อมูลของท่านอย่างเต็มที่
● เราจะปกป้องความเป็ นส่วนตัวของท่านตลอดเวลา
● เราจะไม่ขายข้ อมูลส่วนตัวของท่าน
ไม่วา่ ท่านจะให้ รายละเอียดส่วนตัวของท่านมาทางอินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ หรื อข้ อความ ทางอีเมล์หรื อจดหมาย
เราจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เราจะใช้ ข้อมูลเหล่านี ้เพือ่ วัตถุประสงค์ที่เราร้ องขอไว้ ในตอนแรก
และจะอธิบายอย่างครบถ้ วนในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้และนโยบายคุกกี ้

เอกสารนี ้จะอธิบายว่าเราจัดการและปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร เช่น::
● เราเก็บข้ อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวท่านบ้ าง
● เราเก็บและใช้ ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร
● เราปกป้องข้ อมูลที่ท่านให้ มาอย่างไร

● สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้ อมูลของท่านที่เราเก็บไว้
● วิธีการแจ้ งการละเมิด
ที่ Pearson เราทราบว่าท่านใส่ใจกับการใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านและเราขอขอบคุณที่ทา่ นวางใจเราให้ ใช้ ข้อมูลของท่านอย่างระมัดระวังและมีเหตุผล
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ท่านเข้ าใจวิธีการที่เราและบริ ษัทอื่นๆ ในกลุม่ บริ ษัทเราเก็บและใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เราต้ องการให้ ทา่ นสามารถตัดสินใจได้ อย่างมีความรู้ เมื่อใช้ เว็บไซต์ของเราและฟั งก์ชนั่ ใดบนเว็บไซต์ อย่างเช่น บริ การการลงทะเบียนและอีคอมเมิร์ส
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้จะมีผลถึงทุกหน้ าของเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมต่อกับประกาศความเป็ นส่วนตัวนี ้และทุกฟั งก์ชนั่ บนเว็บไซต์และอีคอมเมิร์ส
การซื ้อสินค้ า หรื อบริ เวณอืน่ ที่ต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม จะไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา
เราแนะนําว่าท่านควรอ่านประกาศความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี ้เมื่อท่านใช้ งาน เพราะเราจะไม่รับผิดชอบในการใช้ งานเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั ้น
เมื่อเราพูดถึงเว็บไซต์หรื อไซต์ เราหมายถึงเว็บไซต์หรื อแอพของเราที่ทา่ นสามารถเข้ าถึงได้ จากประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
เราได้ ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้ วนว่าเราและบริษัทในกลุม่ ของเรามีใครบ้ างไว้ แล้ วในส่วนท้ ายของประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้

Pearson เก็บข้ อมูลใดบ้ างเกี่ยวกับตัวท่าน?
ตัวอย่างข้ อมูลส่วนตัวที่เราเก็บได้ แก่ ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ (เบอร์ โทร อีเมล์ และที่อยู)่ วันเกิด งาน ข้ อมูลหลักสูตร ความสนใจส่วนตัวของท่าน
ข้ อมูลบัตรเครดิตหรื อการส่งสินค้ า การเลือกสินค้ า และข้ อมูลเกี่ยวกับหน้ าเพจที่ทา่ นแวะชมและกิจกรรมอื่นที่ทา่ นทําบนเว็บไซต์ของเรา
รวมทังข้
้ อมูลส่วนตัวอื่นเกี่ยวกับท่านที่ทา่ นให้ เราไว้
บางเว็บไซต์ของเราอาจจะเก็บข้ อมูลอื่นที่ท่านให้ เราไว้ อย่างเช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ทักษะ
หรื อประสบการณ์การทํางานของท่านเมื่อเกี่ยวข้ องกับบริ บทของเว็บไซต์หรื อบริ การที่ให้ ผา่ นเว็บไซต์ นอกจากนี ้ ยกเว้ นจะระบุไว้ เป็ นอื่นบนเว็บไซต์ ณ
เวลาส่งข้ อมูลส่วนตัวดังกล่าว เราจะใช้ ข้อมูลของท่านเพือ่ วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เวลาที่ท่านได้ สง่ ข้ อมูลมาให้ เราเท่านัน้

Pearson เก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?
เราเก็บข้ อมูลของท่านด้ วยวิธีการสองอย่างคือ:
1. ข้ อมูลส่วนตัวที่ท่านเลือกทีจ่ ะเปิ ดเผย ตัวอย่างเช่น ท่านอาจให้ ข้อมูลของท่านกับเราเมื่อท่านโพสบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา
เมื่อท่านลงทะเบียนใช้ งานฟั งก์ชนั่ ใดบนเว็บไซต์ของเราที่ต้องมีการลงทะเบียน เมื่อท่านติดต่อเรา (ทางออนไลน์หรื อออฟไลน์)
หรื อเมื่อท่านสัง่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจากเรา
2. ข้ อมูลที่เราเก็บได้ เวลาที่ทา่ นใช้ งานเว็บไซต์ของเรา หรื อเมื่อท่านเปิ ดการสือ่ สารทางอีเมล์ของเรา เราจะใช้ คกุ กี ้ (รหัสคอมพิวเตอร์ เล็กๆ
ที่เราเก็บไว้ เป็ นระยะเวลาหนึง่ บนคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เคลือ่ นที่ของท่าน) และเทคโนโลยีอื่นในทํานองเดียวกันเพื่อเก็บข้ อมูลเหล่านี ้
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หน้ านโยบายคุกกี ้ของเรา
เราจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบก่อนการจะเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านถ้ าเป็ นการร้ องขอแบบสมัครใจ รวมทั ้งผลที่จะเกิดขึ ้นถ้ าท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนตัวแบบสมัครใจนี ้
ในการทํางานอัตโนมัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่แยกต่างหาก เราจะเก็บข้ อมูลไอพีแอดเดรสของท่านและชนิดบราวเซอร์ ของท่าน รวมทังรายละเอี
้
ยดเว็บไซต์ แอพ
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หรื อการสือ่ สารทางอีเมล์ของท่านก่อนที่ท่านจะเข้ ามายังเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้ ข้อมูลเหล่านี ้เพื่อ:
● คํานวณว่าท่านแวะชมเว็บไซต์ของเรากี่ครัง้ แล้ ว
● บันทึกส่วนของเว็บไซต์เราที่ทา่ นแวะชม เพื่อให้ เราสามารถปรับปรุ งเนื ้อหาและโครงสร้ างของเว็บไซต์ได้
● ทําความเข้ าใจประสิทธิภาพของการสือ่ สารทางอีเมล์ของเรา
บางครัง้ เราอาจจะส่งข้ อมูลเหล่านี ้ให้ แก่บคุ คลภายนอกในรู ปแบบไม่เปิ ดเผยชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ งานที่เกี่ยวข้ องกับเว็บไซต์ของเรา

Pearson ทําอะไรบ้ างกับข้ อมูลส่วนตัวของท่าน?
เราและบริ ษัทในกลุม่ ของเราใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลายอย่างที่อยูภ่ ายใต้ ผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา
(“วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ”) และ/หรื อเพื่อทําหรื อปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (“ทางสัญญา”) และ/หรื อตามความยินยอมของท่าน (“ความยินยอม”)
และ/หรื ออย่างสอดคล้ องกับภาระตามกฎหมายของเรา (“เหตุผลทางกฎหมาย”) ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ:
● ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องแก่ท่านผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องของเรา เพื่อเหตุผลทางสัญญา
● เพื่อดําเนินการตามการสัง่ ซื ้อออนไลน์ของท่าน เพื่อเหตุผลทางสัญญา
● เพื่อแจ้ งท่านและให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเราและบริ ษัทในกลุม่
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อตามความยินยอมของท่าน
● เพื่อเชิญท่านให้ เข้ าร่ วมในการสํารวจ สนทนา และการจับรางวัล
และสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับบริ การของเราผ่านการสํารวจออนไลน์และกระทู้สนทนา
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ/หรื อตามความยินยอมของท่าน
● เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริ การที่จะเสนอให้ ทา่ น เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา
● เพื่อการตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ/หรื อตามความยินยอมของท่าน
● เพื่อเป้าหมายด้ านสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา
● เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรื อสอบสวนการละเมิดด้ านความปลอดภัยหรื อฉ้ อโกง เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ/หรื อเหตุผลทางกฎหมาย
● เพื่อปรับปรุงการตอบสนองความต้ องการและความชอบของลูกค้ า เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา
เราจะไม่อนุญาตให้ บคุ คลภายนอกทีไ่ ม่เกี่ยวข้ องใช้ งานข้ อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการตลาดโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากท่านก่อน
เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ ความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิ ธิ์ยกเลิกการยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้
นอกจากนี ้เรายังใช้ ข้อมูลส่วนตัวเพื่อระบุกลุม่ ผู้ใช้ งาน ตรวจสอบการใช้ งานเว็บไซต์ของเรา และช่วยพัฒนาทางกลยุทธ์ของเว็บไซต์เรา เมื่อเราทําเช่นนั ้น
เราจะลบข้ อมูลทีร่ ะบุตวั บุคคลได้ โดยตรงออก
การเข้ าร่วมในการสํารวจและกระทู้สนทนานันท่
้ านสามารถเลือกได้ ตามความสมัครใจ ท่านสามารถยกเลิกรับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์นี ้เมื่อใดก็ได้
ข้ อมูลการสํารวจจะถูกนําไปใช้ เพื่อการวิจยั ทางการตลาดเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงบริ การของเรา
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เราจะแสดงชื่อผู้ใช้ งานของท่านบนเนื ้อหาที่ทา่ นส่งมาหรื อโพสบนเว็บไซต์ของเรา (รวมทังการสนทนา
้
เว็บบอร์ ด และกระทู้ตา่ งๆ)

Pearson จะเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านไว้ นานเพียงใด?
เราจะเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านไว้ นานเท่าที่จําเป็ นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้ อมูลส่วนตัวของท่าน
ยกเว้ นกฎหมายจะอนุญาตหรื อกําหนดไว้ ให้ นานกว่านั ้น ตัวอย่างเช่น เราอาจจะจําเป็ นต้ องเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการประกันคุณภาพบริ การที่เราให้
หรื อเราอาจต้ องเก็บข้ อมูลของท่านไว้ เพื่อการต่อสู้กบั ข้ อเรี ยกร้ องทางกฎหมายในอนาคต

การตลาดทางอีเมล์และการไม่เข้ าร่วม
เราจะไม่สง่ อีเมล์การตลาดไปให้ ท่านถ้ าท่านเลือกที่จะไม่รับอีเมล์ดงั กล่าว อีเมล์การตลาดทุกฉบับที่เราส่งให้ ทา่ นจะมีลงิ ค์ยกเลิกการรับอยูท่ ี่สว่ นท้ ายของอีเมล์ด้วย
บางเว็บไซต์ของ Pearson จะมีรายละเอียดการติดต่อที่ทา่ นสามารถนํามาใช้ ได้ ถ้าท่านต้ องการติดต่อเราทางอีเมล์ ไปรษณีย์
หรื อโทรศัพท์เพื่อยกเลิกการรับการติดต่อ นอกจากนี ้ บางเว็บไซต์ของ Pearson จะมีหน้ า “แอคเคาท์ของท่าน”
ที่ทา่ นจะสามารถเลือกได้ วา่ จะรับการสื่อสารการตลาดจากเราหรื อไม่

Pearson เก็บข้ อมูลของท่านอย่างปลอดภัยได้ อย่างไร?
เราพยายามปกป้องความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนตัวทั ้งหมดของท่านด้ วยการปฏิบตั ิมาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
ถ้ าบราวเซอร์ ของท่านยอมรับ HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol) การเข้ ารหัสอย่างปลอดภัย
เราพยายามปกป้องข้ อมูลการจ่ายเงินของท่านจากการเข้ าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยใช้ เซิร์ฟเวอร์ ปลอดภัย
เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ บคุ คลภายนอกประมวลผลข้ อมูลส่วนตัวของท่าน เรากําหนดว่าพวกเขาต้ องประมวลผลข้ อมูลของท่านอย่างปลอดภัย
สําหรับข้ อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านโพสโดยสมัครใจไว้ บนพื ้นที่สาธารณะของเว็บไซต์เรา อย่างเช่น บนเว็บบอร์ ดหรื อกระทู้
หรื อบริ เวณอินเทอร์ แอคทีฟที่ต้องมีการลงทะเบียนและ/หรื อสมัครสมาชิก อาจจะถูกผู้ใช้ งานคนอืน่ เก็บข้ อมูลและเอาไปใช้ ได้
กรุณาระมัดระวังเวลาที่ทา่ นเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยวิธีนี ้ ท่านต้ องเข้ าใจว่าเราไม่สามารถควบคุมการกระทําของผู้ใช้ งานคนอื่นได้

Pearson จะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่านให้ บคุ คลอื่นหรื อไม่
เราจะไม่ขายข้ อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเด็ดขาด แต่เราอาจจะเปิ ดเผยและแบ่งปั นข้ อมูลส่วนตัวของท่านให้ แก่:
● บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทของเรา
● องค์กรที่ซื ้อส่วนหนึง่ ของธุรกิจของเรา
● ผู้ให้ บริ การของเรา (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานตรวจสอบเครดิตและผู้ดําเนินการจ่ายเงิน ตัวแทน/ผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
ซัพพลายเออร์ ที่สร้ างหรื อโฮสเว็บไซต์ของเรา)
● เซิร์จเอ็นจินภายนอกที่อาจจะทําดัชนีหน้ าประวัติผ้ ใู ช้ และชื่อผู้ใช้ งานเป็ นส่วนหนึง่ ของ URL
ของหน้ าประวัติผ้ ใู ช้ งานเป็ นค่าเริ่ มต้ นได้ ถ้ากฎหมายกําหนดหรื ออนุญาตไว้
● บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง (อย่างเช่น นายจ้ างของท่าน โรงเรี ยนของท่าน ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตของท่าน หน่วยงานรักษากฎหมาย)
เมื่อเรามีเหตุอนั ควรที่จะเชื่อว่าท่านอาจทําผิดกฎหมาย (เช่น ถ้ าท่านโพสเนื ้อหาหมิ่นประมาทลงบนเว็บไซต์ของเรา)
หรื อเมื่อเราต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
4 of 6

● บุคคลภายนอกอื่นเมื่อได้ รับความยินยอมจากท่าน

Pearson จะส่งข้ อมูลส่วนตัวของท่านไปยังประเทศอื่นหรื อไม่?
เราอาจจะส่งข้ อมูลส่วนตัวของท่านไปยังประเทศอื่นได้ ทวั่ โลก รวมทังประเทศนอกเขตเศรษฐกิ
้
จยุโรป (“EEA”) ด้ วย
ซึง่ ประเทศเหล่านันอาจมี
้
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลที่แตกต่างไปจากประเทศทีท่ ่านพํานักอยูเ่ วลาใช้ งานเว็บไซต์ของเรา
เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งข้ อมูลส่วนตัวของท่านออกนอก EEA
เราจะดําเนินตามขันตอนที
้
่เหมาะสมเพื่อยืนยันว่าข้ อมูลส่วนตัวของท่านจะได้ รับความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับทีร่ ะบุไว้ ในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
เราได้ ทําสัญญาการประมวลผลข้ อมูลระหว่างบริษัทโดยใช้ ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (เมื่อไม่มีการตัดสินใจความเพียงพอ)
สําหรับการส่งข้ อมูลไปยังบริ ษัทในกลุม่ ของเราที่ตั ้งอยูน่ อก EEA เรายึดถือตาม “การตัดสินใจความเพียงพอ”
หรื อกลไกการส่งข้ อมูลอย่างเพียงพอที่คณะกรรมาธิการยุโรปหรื อหน่วยงานกํากับเลือกใช้ ในการส่งข้ อมูลไปยังบุคคลภายนอกที่ตั ้งอยูน่ อก UK หรื อ EEA

ท่านมีสิทธิ์ใดบ้ าง?
ในบางภูมิภาค อย่างเช่น EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป) ท่านอาจมีสทิ ธิ์บางอย่างเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิเช่น:
● การร้ องขอการเข้ าถึงและรับสําเนาของข้ อมูลส่วนตัวของท่าน
● การแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวของท่านถ้ าข้ อมูลไม่แม่นยํา
หรื อการลบข้ อมูลส่วนตัวของท่านถ้ าการเก็บรักษาไม่จําเป็ นอีกต่อไปแล้ วสําหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้ อมูลนั ้น
● การจํากัดหรื อคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนตัวของท่านในบางสถานการณ์
● การพกพาข้ อมูล (ถ้ าเกี่ยวข้ อง)
ถ้ าท่านต้ องการใช้ สทิ ธิ์ใดของท่านเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัว กรุ ณาส่งคําขอมาให้ เราโดยใช้ รายละเอียดที่ระบุอยูใ่ นหัวข้ อ “การติดต่อ Pearson” ด้ านล่าง
เราจะพิจารณาและดําเนินการตามคําขอของท่านอย่างสอดคล้ องกับกฎหมายปกป้องข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ท่านอาจจะมีสทิ ธิ์ร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมาธิการข้ อมูล (ถ้ าท่านอาศัยอยูใ่ น UK)
หรื อต่อหน่วยงานกํากับการปกป้องข้ อมูลของท่านถ้ าท่านไม่พอใจกับการปฏิบตั งิ านด้ านความเป็ นส่วนตัวของเราตามที่แจ้ งไว้ ในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้

เมื่อท่านอายุตํ่ากว่า 16 ปี ?
ถ้ าท่านอายุตํ่ากว่า 16 ปี กรุ ณาสังเกตว่า Pearson จะไม่ทําการทดสอบให้ ทา่ น อย่างไรก็ตาม ถ้ าท่านอายุตํ่ากว่า 18 ปี ท่านควรกรอกข้ อมูลและส่งคืน [แบบฟอร์ ม]
นี ้มายัง Pearson แล้ วทางเราจะติดต่อท่านเพื่อทําการลงทะเบียนการสอบให้ เสร็ จ
กรุณาอ่านประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้พร้ อมกับพ่อแม่หรื อผู้ปกครองของท่าน แล้ วถามคําถามพวกเขาเมื่อท่านไม่เข้ าใจ

การทําผิดระเบียบเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัว
การเก็บข้ อมูลหรื อใช้ งานข้ อมูลส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสมนันจั
้ ดว่าเป็ นการละเมิดประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้และประกาศทางกฎหมายหรื อเงื่อนไขการใช้ งาน
กรุณาแจ้ งทางอีเมล์มายัง dataprivacy@pearson.com
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ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้ ข้อมูลส่วนตัวใดที่อยูบ่ นเว็บไซต์ของเราอย่างไม่เหมาะสม หรื อรวบรวมข้ อมูลหรื อใช้ บอทหรื อสคริ ปต์อตั โนมัติ รหัส หรื อระบบอื่นใดทําเช่นนั ้น
เรามีสทิ ธิ์ระงับหรื อยกเลิกการเข้ าถึงเว็บไซต์ของเราได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าถ้ าเราพบว่าท่านทําผิดข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ งา
นหรื อประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้

การแก้ ไขประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
เรามีสทิ ธิ์แก้ ไขประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ได้ เป็ นระยะๆ เราจะแจ้ งวันที่ของเวอร์ ชนั่ ใหม่ของประกาศนี ้ไว้ ทกุ ครัง้
เพื่อให้ ทา่ นทราบว่ามีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเกิดขึ ้น

การติดต่อ Pearson
ถ้ าท่านมีคําถามเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ กรุณาติดต่อเราได้ ทนั ทีที่:
Data Protection Officer
Pearson
80 Strand
London
WC2R 0RL
United Kingdom
หรื ออีเมล์มาหาเราที่ dataprivacy@pearson.com
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้เป็ นของบริ ษัท Pearson plc และบริ ษัทในกลุม่ ซึง่ ก็คือทุกบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของหรื อควบคุมโดย Pearson plc
(สํานักงานตามทะเบียนคือ 80 Strand, London, WC2R 0RL, United Kingdom, เลขทะเบียนที่ 53723)
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