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ประกาศความเป็นส่วนตวั 
น่ีคือเอกสารเก่ียวกบัวธีิการที่เราใช้ปกป้องข้อมูลของท่านและการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการของเรา 
เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราทุกคน 

 

(แก้ไขลา่สดุ 20 พ.ค. 2018) 

เน่ืองจากลกัษณะของธรุกิจของเรา บางครัง้เราจงึจําเป็นต้องใช้รายละเอียดสว่นตวัของลกูค้าและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา 

ข้อมลูท่ีเราได้เก็บมานัน้อาจจะเป็นแค่ช่ือและอีเมล์แอดเดรส แตก็่ขึน้อยูก่บัระดบัความสมัพนัธ์กบั Pearson ของท่าน 
บางทีอาจมีข้อมลูประเภทอื่นที่มากกว่านัน้ด้วย 

ข้อมลูสว่นตวัท่ีท่านให้เรามา และข้อมลูการใช้งานเว็บไซต์ของทา่น ตวัอยา่งเชน่ สิง่ท่ีทา่นค้นหาและการตัง้ค่าท่ีทา่นเลอืกไว้ 
จะชว่ยให้เราเข้าใจลกูค้าของเราได้ดีกวา่เดิม ทัง้ในแง่ของหมู่คณะและตวับคุคล 
ซึง่จะชว่ยให้เราสามารถจดัหาผลติภณัฑ์และบริการที่ตรงกบัความต้องการของทา่นได้ 

เราปกป้องข้อมลูของท่านอย่างไร 

เมื่อท่านเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นให้แก่บริษัทใดก็ตาม ท่านมีสทิธ์ิที่จะคาดหวงัได้วา่ข้อมลูดงักลา่วจะได้รับการจดัการอยา่งเป็นความลบัสงูสดุ 

ความเป็นสว่นตวัของท่านเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับเรา เรามุง่มัน่ท่ีจะปกป้องข้อมลูสว่นตวัที่ทา่นให้เราไว้ 
และเราจะปฏิบตัติามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูที่เก่ียวข้องทกุประการ 

นัน่หมายความวา่: 

●  เราจะรับผิดชอบข้อมลูของท่านอยา่งเต็มที่ 

●  เราจะปกป้องความเป็นสว่นตวัของทา่นตลอดเวลา 

●  เราจะไมข่ายข้อมลูสว่นตวัของทา่น 

ไมว่า่ท่านจะให้รายละเอยีดสว่นตวัของท่านมาทางอินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ หรือข้อความ ทางอีเมล์หรือจดหมาย 
เราจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วโดยไม่มีเหตผุลตามกฎหมายอยา่งเด็ดขาด เราจะใช้ข้อมลูเหลา่นีเ้พือ่วตัถปุระสงค์ท่ีเราร้องขอไว้ในตอนแรก 
และจะอธิบายอยา่งครบถ้วนในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีแ้ละนโยบายคกุกี ้

 

เอกสารนีจ้ะอธิบายว่าเราจดัการและปกป้องข้อมลูสว่นตวัของท่านอยา่งไร เช่น:: 

●  เราเก็บข้อมลูอะไรเก่ียวกบัตวัทา่นบ้าง 

●  เราเก็บและใช้ข้อมลูดงักลา่วอยา่งไร 

●  เราปกป้องข้อมลูท่ีท่านให้มาอยา่งไร 
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●  สทิธ์ิของทา่นเก่ียวกบัข้อมลูของท่านท่ีเราเก็บไว้ 

●  วิธีการแจ้งการละเมิด 

ท่ี Pearson เราทราบวา่ท่านใสใ่จกบัการใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่นและเราขอขอบคณุท่ีทา่นวางใจเราให้ใช้ข้อมลูของทา่นอยา่งระมดัระวงัและมีเหตผุล 

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีอ้อกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการท่ีเราและบริษัทอื่นๆ ในกลุม่บริษัทเราเก็บและใช้ข้อมลูสว่นตวัของท่าน 
เราต้องการให้ท่านสามารถตดัสนิใจได้อยา่งมีความรู้เม่ือใช้เว็บไซต์ของเราและฟังก์ชัน่ใดบนเว็บไซต์ อยา่งเช่น บริการการลงทะเบียนและอีคอมเมิร์ส 

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะมผีลถงึทกุหน้าของเว็บไซต์ของเราที่เช่ือมตอ่กบัประกาศความเป็นสว่นตวันีแ้ละทกุฟังก์ชัน่บนเว็บไซต์และอีคอมเมิร์ส 
การซือ้สนิค้า หรือบริเวณอืน่ที่ต้องลงทะเบยีนบนเว็บไซต์ของเรา อยา่งไรก็ตาม จะไมค่รอบคลมุถงึเว็บไซต์ภายนอกท่ีเช่ือมต่อกบัเว็บไซต์ของเรา 
เราแนะนําวา่ทา่นควรอา่นประกาศความเป็นสว่นตวัของเว็บไซต์ภายนอกเหลา่นีเ้ม่ือท่านใช้งาน เพราะเราจะไม่รับผดิชอบในการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกเหลา่นัน้ 

เมื่อเราพดูถงึเว็บไซต์หรือไซต์ เราหมายถงึเว็บไซต์หรือแอพของเราท่ีทา่นสามารถเข้าถงึได้จากประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

เราได้ระบรุายละเอยีดอยา่งครบถ้วนวา่เราและบริษัทในกลุม่ของเรามีใครบ้างไว้แล้วในสว่นท้ายของประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

 

 

Pearson เก็บข้อมลูใดบ้างเก่ียวกบัตวัท่าน? 

ตวัอยา่งข้อมลูสว่นตวัท่ีเราเก็บได้แก ่ช่ือ รายละเอยีดการติดตอ่ (เบอร์โทร อเีมล์ และท่ีอยู)่ วนัเกิด งาน ข้อมลูหลกัสตูร ความสนใจสว่นตวัของทา่น 
ข้อมลูบตัรเครดติหรือการสง่สนิค้า การเลอืกสนิค้า และข้อมลูเก่ียวกบัหน้าเพจท่ีทา่นแวะชมและกิจกรรมอื่นที่ทา่นทําบนเว็บไซต์ของเรา 
รวมทัง้ข้อมลูสว่นตวัอื่นเก่ียวกบัทา่นท่ีทา่นให้เราไว้ 

บางเว็บไซต์ของเราอาจจะเก็บข้อมลูอื่นท่ีท่านให้เราไว้ อยา่งเช่น ข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษา ทกัษะ 
หรือประสบการณ์การทํางานของทา่นเม่ือเก่ียวข้องกบับริบทของเว็บไซต์หรือบริการท่ีให้ผา่นเว็บไซต์ นอกจากนี ้ยกเว้นจะระบไุว้เป็นอื่นบนเว็บไซต์ ณ 
เวลาสง่ข้อมลูสว่นตวัดงักลา่ว เราจะใช้ข้อมลูของทา่นเพือ่วตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้เวลาท่ีท่านได้สง่ข้อมลูมาให้เราเทา่นัน้ 

Pearson เก็บข้อมลูสว่นตวัของท่านอยา่งไร? 

เราเก็บข้อมลูของทา่นด้วยวิธีการสองอยา่งคือ: 

1. ข้อมลูสว่นตวัท่ีท่านเลอืกทีจ่ะเปิดเผย ตวัอยา่งเชน่ ทา่นอาจให้ข้อมลูของท่านกบัเราเม่ือทา่นโพสบางอยา่งบนเว็บไซต์ของเรา 
เมื่อท่านลงทะเบียนใช้งานฟังก์ชัน่ใดบนเว็บไซต์ของเราท่ีต้องมีการลงทะเบยีน เมื่อท่านติดต่อเรา (ทางออนไลน์หรือออฟไลน์) 
หรือเมื่อทา่นสัง่ซือ้สนิค้าหรือบริการจากเรา 

2. ข้อมลูท่ีเราเก็บได้เวลาท่ีทา่นใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเม่ือทา่นเปิดการสือ่สารทางอีเมล์ของเรา เราจะใช้คกุกี ้(รหสัคอมพิวเตอร์เลก็ๆ 
ท่ีเราเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึง่บนคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เคลือ่นที่ของทา่น) และเทคโนโลยีอื่นในทาํนองเดียวกนัเพ่ือเก็บข้อมลูเหลา่นี ้
ท่านสามารถดรูายละเอยีดเพิ่มเติมได้ท่ีหน้านโยบายคกุกีข้องเรา 

เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการจะเกบ็ข้อมลูสว่นตวัของท่านถ้าเป็นการร้องขอแบบสมคัรใจ รวมทัง้ผลท่ีจะเกิดขึน้ถ้าทา่นไมใ่ห้ข้อมลูสว่นตวัแบบสมคัรใจนี ้

ในการทํางานอตัโนมติัของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีแยกตา่งหาก เราจะเก็บข้อมลูไอพีแอดเดรสของทา่นและชนิดบราวเซอร์ของท่าน รวมทัง้รายละเอียดเว็บไซต์ แอพ 
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หรือการสือ่สารทางอีเมล์ของท่านก่อนท่ีท่านจะเข้ามายงัเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้ข้อมลูเหลา่นีเ้พื่อ: 

●  คํานวณวา่ทา่นแวะชมเว็บไซต์ของเราก่ีครัง้แล้ว 

●  บนัทกึสว่นของเว็บไซต์เราท่ีทา่นแวะชม เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนือ้หาและโครงสร้างของเวบ็ไซต์ได้ 

●  ทําความเข้าใจประสทิธิภาพของการสือ่สารทางอีเมล์ของเรา 

บางครัง้เราอาจจะสง่ข้อมลูเหลา่นีใ้ห้แก่บคุคลภายนอกในรูปแบบไม่เปิดเผยชื่อเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการใช้งานท่ีเก่ียวข้องกบัเว็บไซต์ของเรา 

Pearson ทําอะไรบ้างกบัข้อมลูสว่นตวัของทา่น? 

เราและบริษัทในกลุม่ของเราใช้ข้อมลูสว่นตวัของท่านเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจหลายอยา่งท่ีอยูภ่ายใต้ผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา 
(“วตัถปุระสงค์ทางธุรกจิ”) และ/หรือเพ่ือทําหรือปฏิบติัตามสญัญากบัทา่น (“ทางสญัญา”) และ/หรือตามความยนิยอมของท่าน (“ความยนิยอม”) 
และ/หรืออยา่งสอดคล้องกบัภาระตามกฎหมายของเรา (“เหตผุลทางกฎหมาย”) ตวัอยา่งเช่น เราอาจใช้ข้อมลูสว่นตวัของท่านเพื่อ: 

●  ให้บริการท่ีเก่ียวข้องแก่ท่านผา่นเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวข้องของเรา เพ่ือเหตผุลทางสญัญา 

●  เพ่ือดําเนินการตามการสัง่ซือ้ออนไลน์ของท่าน เพ่ือเหตผุลทางสญัญา 

●  เพ่ือแจ้งทา่นและให้ข้อมลูเพ่ิมเติมแกท่่านเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการของเราและบริษัทในกลุม่ 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจหรือตามความยนิยอมของทา่น 

●  เพ่ือเชิญทา่นให้เข้าร่วมในการสาํรวจ สนทนา และการจบัรางวลั 
และสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบับริการของเราผา่นการสาํรวจออนไลน์และกระทู้สนทนา 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจและ/หรือตามความยินยอมของท่าน 

●  เพ่ือปรับปรุงผลติภณัฑ์และบริการท่ีจะเสนอให้ทา่น เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจของเรา 

●  เพ่ือการตลาดเพื่อวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจและ/หรือตามความยนิยอมของท่าน 

●  เพ่ือเป้าหมายด้านสถิติและการวิเคราะห์ เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจของเรา 

●  เพ่ือตรวจจบั ป้องกนั หรือสอบสวนการละเมิดด้านความปลอดภยัหรือฉ้อโกง เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจและ/หรือเหตผุลทางกฎหมาย 

●  เพ่ือปรับปรุงการตอบสนองความต้องการและความชอบของลกูค้า เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธรุกิจของเรา 

เราจะไมอ่นญุาตให้บคุคลภายนอกทีไ่ม่เกี่ยวข้องใช้งานข้อมลูสว่นตวัของท่านเพ่ือการตลาดโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากทา่นก่อน 
เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ความยินยอมของท่าน ท่านมีสทิธ์ิยกเลกิการยินยอมดงักลา่วเม่ือใดก็ได้ 

นอกจากนีเ้รายงัใช้ข้อมลูสว่นตวัเพื่อระบกุลุม่ผู้ใช้งาน ตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และชว่ยพฒันาทางกลยทุธ์ของเว็บไซต์เรา เม่ือเราทําเช่นนัน้ 
เราจะลบข้อมลูทีร่ะบตุวับคุคลได้โดยตรงออก 

การเข้าร่วมในการสาํรวจและกระทู้สนทนานัน้ท่านสามารถเลอืกได้ตามความสมคัรใจ ทา่นสามารถยกเลกิรับการติดต่อเพ่ือวตัถปุระสงค์นีเ้ม่ือใดก็ได้ 
ข้อมลูการสาํรวจจะถกูนําไปใช้เพ่ือการวจิยัทางการตลาดเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงบริการของเรา 
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เราจะแสดงช่ือผู้ใช้งานของทา่นบนเนือ้หาท่ีทา่นสง่มาหรือโพสบนเว็บไซต์ของเรา (รวมทัง้การสนทนา เว็บบอร์ด และกระทู้ ต่างๆ) 

Pearson จะเก็บข้อมลูสว่นตวัของทา่นไว้นานเพียงใด? 

เราจะเก็บข้อมลูสว่นตวัของทา่นไว้นานเท่าที่จําเป็นเพ่ือบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีเราประมวลผลข้อมลูสว่นตวัของทา่น 
ยกเว้นกฎหมายจะอนญุาตหรือกําหนดไว้ให้นานกวา่นัน้ ตวัอยา่งเช่น เราอาจจะจาํเป็นต้องเก็บข้อมลูสว่นตวัของทา่นเพ่ือการประกนัคณุภาพบริการท่ีเราให้ 
หรือเราอาจต้องเก็บข้อมลูของท่านไว้เพื่อการตอ่สู้กบัข้อเรียกร้องทางกฎหมายในอนาคต 

การตลาดทางอีเมล์และการไม่เข้าร่วม 

เราจะไมส่ง่อีเมล์การตลาดไปให้ท่านถ้าท่านเลอืกท่ีจะไม่รับอีเมล์ดงักลา่ว อีเมล์การตลาดทกุฉบบัท่ีเราสง่ให้ทา่นจะมีลงิค์ยกเลกิการรับอยูท่ี่สว่นท้ายของอีเมล์ด้วย 

บางเว็บไซต์ของ Pearson จะมีรายละเอียดการติดตอ่ท่ีทา่นสามารถนาํมาใช้ได้ถ้าทา่นต้องการติดตอ่เราทางอีเมล์ ไปรษณีย์ 
หรือโทรศพัท์เพ่ือยกเลกิการรับการตดิต่อ นอกจากนี ้บางเว็บไซต์ของ Pearson จะมีหน้า “แอคเคาท์ของทา่น” 
ท่ีทา่นจะสามารถเลอืกได้วา่จะรับการสื่อสารการตลาดจากเราหรือไม่ 

Pearson เก็บข้อมลูของทา่นอยา่งปลอดภยัได้อยา่งไร? 

เราพยายามปกป้องความปลอดภยัของข้อมลูสว่นตวัทัง้หมดของท่านด้วยการปฏิบติัมาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรท่ีเหมาะสม ตวัอยา่งเชน่ 
ถ้าบราวเซอร์ของทา่นยอมรับ HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol) การเข้ารหสัอยา่งปลอดภยั 
เราพยายามปกป้องข้อมลูการจ่ายเงินของท่านจากการเข้าถงึโดยไม่ได้รับอนญุาตโดยใช้เซร์ิฟเวอร์ปลอดภยั 
เมื่อใดก็ตามที่เราใช้บคุคลภายนอกประมวลผลข้อมลูสว่นตวัของทา่น เรากําหนดวา่พวกเขาต้องประมวลผลข้อมลูของทา่นอยา่งปลอดภยั 

สาํหรับข้อมลูสว่นตวัใดๆ ที่ท่านโพสโดยสมคัรใจไว้บนพืน้ที่สาธารณะของเว็บไซต์เรา อยา่งเชน่ บนเว็บบอร์ดหรือกระทู้ 
หรือบริเวณอินเทอร์แอคทีฟท่ีต้องมีการลงทะเบยีนและ/หรือสมคัรสมาชิก อาจจะถกูผู้ใช้งานคนอืน่เก็บข้อมลูและเอาไปใช้ได้ 
กรุณาระมดัระวงัเวลาท่ีทา่นเปิดเผยข้อมลูด้วยวิธีนี ้ท่านต้องเข้าใจวา่เราไมส่ามารถควบคมุการกระทําของผู้ใช้งานคนอ่ืนได้ 

Pearson จะเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นให้บคุคลอ่ืนหรือไม ่

เราจะไมข่ายข้อมลูสว่นตวัของทา่นอยา่งเด็ดขาด แตเ่ราอาจจะเปิดเผยและแบง่ปันข้อมลูสว่นตวัของทา่นให้แก่: 

●  บริษัทในกลุม่บริษัทของเรา 

●  องค์กรท่ีซือ้สว่นหนึง่ของธรุกิจของเรา 

●  ผู้ให้บริการของเรา (ตวัอยา่งเช่น หนว่ยงานตรวจสอบเครดิตและผู้ดําเนินการจา่ยเงิน ตวัแทน/ผู้จดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ของเรา 
ซพัพลายเออร์ท่ีสร้างหรือโฮสเว็บไซต์ของเรา) 

●  เซิร์จเอ็นจินภายนอกที่อาจจะทําดชันีหน้าประวติัผู้ใช้และช่ือผู้ใช้งานเป็นสว่นหนึง่ของ URL 
ของหน้าประวติัผู้ใช้งานเป็นคา่เร่ิมต้นได้ถ้ากฎหมายกําหนดหรืออนญุาตไว้ 

●  บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง (อยา่งเชน่ นายจ้างของทา่น โรงเรียนของทา่น ผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ตของทา่น หนว่ยงานรักษากฎหมาย) 
เม่ือเรามีเหตอุนัควรท่ีจะเช่ือวา่ท่านอาจทําผิดกฎหมาย (เช่น ถ้าทา่นโพสเนือ้หาหม่ินประมาทลงบนเว็บไซต์ของเรา) 
หรือเมื่อเราต้องปฏิบติัตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
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●  บคุคลภายนอกอื่นเม่ือได้รับความยินยอมจากท่าน 

Pearson จะสง่ข้อมลูสว่นตวัของทา่นไปยงัประเทศอ่ืนหรือไม?่ 

เราอาจจะสง่ข้อมลูสว่นตวัของท่านไปยงัประเทศอ่ืนได้ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป (“EEA”) ด้วย 
ซึง่ประเทศเหลา่นัน้อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูท่ีแตกตา่งไปจากประเทศทีท่่านพาํนกัอยูเ่วลาใช้งานเว็บไซต์ของเรา 
เมื่อใดก็ตามที่มีการสง่ข้อมลูสว่นตวัของทา่นออกนอก EEA 
เราจะดําเนินตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือยืนยนัวา่ข้อมลูสว่นตวัของท่านจะได้รับความคุ้มครองในระดบัเดียวกนักบัทีร่ะบไุว้ในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

 
เราได้ทําสญัญาการประมวลผลข้อมลูระหวา่งบริษัทโดยใช้ข้อสญัญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยโุรป (เม่ือไมมี่การตดัสนิใจความเพียงพอ) 
สาํหรับการสง่ข้อมลูไปยงับริษัทในกลุม่ของเราท่ีตัง้อยูน่อก EEA เรายดึถือตาม “การตดัสนิใจความเพียงพอ” 
หรือกลไกการสง่ข้อมลูอยา่งเพียงพอที่คณะกรรมาธิการยโุรปหรือหน่วยงานกํากบัเลอืกใช้ในการสง่ข้อมลูไปยงับคุคลภายนอกท่ีตัง้อยูน่อก UK หรือ EEA 

ทา่นมีสิทธ์ิใดบ้าง? 

ในบางภมิูภาค อยา่งเช่น EEA (เขตเศรษฐกิจยโุรป) ทา่นอาจมีสทิธ์ิบางอยา่งเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัของท่าน อาทิเช่น: 

●  การร้องขอการเข้าถงึและรับสาํเนาของข้อมลูสว่นตวัของท่าน 

●  การแก้ไขข้อมลูสว่นตวัของท่านถ้าข้อมลูไมแ่ม่นยาํ 
หรือการลบข้อมลูสว่นตวัของทา่นถ้าการเก็บรักษาไมจํ่าเป็นอีกตอ่ไปแล้วสาํหรับวตัถปุระสงค์ของการเก็บข้อมลูนัน้ 

●  การจํากดัหรือคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นตวัของท่านในบางสถานการณ์ 

●  การพกพาข้อมลู (ถ้าเก่ียวข้อง) 

ถ้าท่านต้องการใช้สทิธ์ิใดของท่านเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวั กรุณาสง่คาํขอมาให้เราโดยใช้รายละเอียดท่ีระบอุยูใ่นหวัข้อ “การติดตอ่ Pearson” ด้านลา่ง 
เราจะพิจารณาและดําเนินการตามคําขอของทา่นอยา่งสอดคล้องกบักฎหมายปกป้องข้อมลูที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ทา่นอาจจะมีสทิธ์ิร้องเรียนไปยงัคณะกรรมาธิการข้อมลู (ถ้าทา่นอาศยัอยูใ่น UK) 
หรือตอ่หน่วยงานกํากบัการปกป้องข้อมลูของท่านถ้าท่านไม่พอใจกบัการปฏิบตังิานด้านความเป็นสว่นตวัของเราตามท่ีแจ้งไว้ในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

เม่ือท่านอายต่ํุากวา่ 16 ปี? 

ถ้าท่านอายต่ํุากวา่ 16 ปี กรุณาสงัเกตว่า Pearson จะไมทํ่าการทดสอบให้ทา่น อยา่งไรก็ตาม ถ้าทา่นอายต่ํุากวา่ 18 ปี ทา่นควรกรอกข้อมลูและสง่คืน [แบบฟอร์ม] 
นีม้ายงั Pearson แล้วทางเราจะติดตอ่ท่านเพ่ือทําการลงทะเบียนการสอบให้เสร็จ 
กรุณาอา่นประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีพ้ร้อมกบัพอ่แม่หรือผู้ปกครองของทา่น แล้วถามคําถามพวกเขาเม่ือท่านไม่เข้าใจ 

การทําผิดระเบียบเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวั 

การเก็บข้อมลูหรือใช้งานข้อมลูสว่นตวัอยา่งไมเ่หมาะสมนัน้จดัวา่เป็นการละเมิดประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีแ้ละประกาศทางกฎหมายหรือเง่ือนไขการใช้งาน 
กรุณาแจ้งทางอีเมล์มายงั dataprivacy@pearson.com 
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ท่านตกลงวา่จะไมใ่ช้ข้อมลูสว่นตวัใดท่ีอยูบ่นเว็บไซต์ของเราอยา่งไม่เหมาะสม หรือรวบรวมข้อมลูหรือใช้บอทหรือสคริปต์อตัโนมตั ิรหสั หรือระบบอื่นใดทําเชน่นัน้ 

เรามีสทิธ์ิระงบัหรือยกเลกิการเข้าถงึเว็บไซต์ของเราได้ทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้าถ้าเราพบวา่ทา่นทําผิดข้อตกลงและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการใช้งา
นหรือประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

การแก้ไขประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

เรามีสทิธ์ิแก้ไขประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีไ้ด้เป็นระยะๆ เราจะแจ้งวนัที่ของเวอร์ชัน่ใหม่ของประกาศนีไ้ว้ทกุครัง้ 
เพื่อให้ท่านทราบวา่มีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเกิดขึน้ 

การติดต่อ Pearson 

ถ้าท่านมีคําถามเก่ียวกบัประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้กรุณาตดิต่อเราได้ทนัทีท่ี: 
 
Data Protection Officer 
Pearson 
80 Strand 
London 
WC2R 0RL 
United Kingdom 
 
หรืออเีมล์มาหาเราที่ dataprivacy@pearson.com 
 
ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีเ้ป็นของบริษัท Pearson plc และบริษัทในกลุม่ ซึง่ก็คือทกุบริษัทท่ีเป็นเจ้าของหรือควบคมุโดย Pearson plc 
(สาํนกังานตามทะเบียนคือ 80 Strand, London, WC2R 0RL, United Kingdom, เลขทะเบียนท่ี 53723) 

 


