
หนังสือแจ้งเรื่องการรกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ เบรนเฟรนด์ล่ี อคาเดม่ี (เบรนเฟรนด์ล่ี) ได้จัดท า

หนังสือ แจ้งเร่ืองการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (หนังสือฯ) ใหแ้ก่ทา่นซึ่งเปน็ผู้ปกครองของผู้เรียน ท่ี

สมัครเรียนในระบบการเรียนของเบรนเฟรนด์ล่ี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเบรนเฟรนด์ล่ี โดยหนังสือฯ 

ฉบับนีจ้ะอธิบายให้ ท่านทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ การ

ประมวลผลด้วยประการอ่ืนใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของผู้เรียน (การประมวลผล) ท้ังนี้ 

เพื่อให้เปน็ไปตามท่ีพระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจมีการแกไข้เป็นคร้ัง

คราว รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบัง คับ หรือ ประกาศใด ๆ ท่ีออกภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว 

(พระราชบัญญัติฯ) ได้ก าหนดไว้ ท้ังนี้ เนื่องจากผู้เรียนเป็นบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดเบรนเฟรนด์ล่ี จึงได้จัดให้หนังสือฯ ฉบับนี้ครอบคลุมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้รียน เพื่อให้ทา่นได้ทราบ และเข้าใจว่าเบรนเฟรนด์ล่ี ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้เรียนของท่านอย่างไร 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้เรยีนถกูเก็บรวบรวมมาจากแหล่งใด 

ส าหรบัผู้ปกครอง 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากทา่น เม่ือท่านได้ติดต่อเบรนเฟรนด์ล่ี

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อีเมล เว็บไซต์ โทรศัพท์ แอป

พลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และ เฟซบุ๊ก 

(FACEBOOK) เม่ือทา่นได้ท าการสอบถามข้อมูลการในระบบของเบรนเฟรนด์ล่ี และสมัครเรียน

ในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี ใหแ้ก่ผู้เรียน 

ส าหรบัผู้เรยีน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนจะถูกเก็บรวบรวมผ่านท่านซึ่งเป็นผู้ปกครองท่ีได้ท าการสมัคร

เรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ีให้แก่ผู้เรียน 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนจะถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้เรียน ในกรณีผู้เรียนได้กรอก

เอกสารตา่ง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม หรือได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี เป็น

ต้น 

 

 



ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลโดยเบรนเฟรนด์ลี่ 

ส าหรบัผู้ปกครอง 

เบรนเฟรนด์ล่ี เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

- ข้อมูลประจ าตัวได้แก่ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ ความสัมพันธ์ของท่านและผู้เรียน 

- ข้อมูลเก่ียวกับการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่ีอยู่ อีเมล บัญชี

ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน ์บัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) และ เฟซบุ๊ก (FACEBOOK) 

- ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ของท่านซึ่งได้จากบนัทึกภาพวิดีโอ และ/หรือภาพถ่าย ใน

ระหว่างท่ีใช้บริการท่ีเบรนเฟรนด์ล่ี 

- ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคล่ือนไหวของท่าน ซึ่งได้จากกล้องวงจรปิดท่ีติดต้ังอยู่ภายในเบรนเฟรนด์ล่ี 

ส าหรบัผู้เรยีน 

เบรนเฟรนด์ล่ี เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน ดังนี้ 

- ข้อมูลประจ าตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ ค าน าหน้าชื่อ 

ความสัมพันธ์ของผู้เรียนและผู้ปกครอง จ านวนพี่น้อง 

- ข้อมูลเก่ียวกับการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่ีอยู่ อีเมล บัญชี

ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน ์บัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัไลน์ (LINE) และ เฟซบุ๊ก (FACEBOOK) 

- ข้อมูลด้านการศึกษา ได้แก่ ชื่อโรงเรียน ระดับชั้นเรียน ชิ้นงาน แบบฝึกหัด กิจกรรมในหลักสูตร 

ประวัติการได้รับรางวัล การปฏิบัติตนและพฤติกรรมขณะอยู่ท่ีเบรนเฟรนด์ล่ี ข้อมูลเก่ียวกับการ

จบการศึกษาจากการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี 

- ข้อมูลสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกาย การแพ้อาหาร รวมถึง ใบรับรองแพทย์ 

- ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ของผู้เรียนซึ่งได้จากบันทึกภาพวิดีโอ และ/หรือภาพถ่าย ใน

ระหว่างท่ีใช้การบริการท่ีเบรนเฟรนด์ล่ี 

- ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคล่ือนไหวของผู้เรียนซึ่ง ได้จากกล้องวงจรปิดท่ีติดต้ังอยู่ภายในบริเวณเบ

รนเฟรนด์ล่ี 

 

 

 



วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้เรยีน 

ส าหรบัผู้ปกครอง 

- เพื่อการจัดท าข้อมูลด้านการตลาด และข้อมูลลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ของเบรนเฟรนด์ล่ี รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- เพื่อการจัดพิมพ์ และจัดส่งจดหมายข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านการตลาด หรือ การส่งเสริม การ

ขายมายังท่านท้ังในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบออนไลน ์

- เพื่อการจัดงาน หรือ การประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเชิญชวนให้เข้าร่วมงาน หรือ 

กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น 

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท าประสบการณ์การเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี (Testimonial) สื่อ

สิ่งพิมพ์ การประชุม และการสัมมนา รวมถึงการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ (ท้ังหนังสือพิมพ์ท่ัวไป 

และหนังสือพิมพ์ออนไลน)์ ในจดหมายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของเบรนเฟรนด์ล่ี และ

แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และ เฟซบุ๊ก (FACEBOOK) 

- เพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการเรียกเก็บเงิน และการช าระเงิน 

- เพื่อรักษา หรือ ปกป้องสทิธิต่าง ๆ ของเบรนเฟรนด์ล่ี ซึ่งรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในการ

เรียกให้ช าระหนี้ค้างช าระแก่เบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อการด าเนินการตามข้อ ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ข้อบังคับใด ๆ ท่ีมีผลใช้

บังคับ 

- เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารภายใน ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบบัญชี การเงิน ภาษี และ

กฎหมาย 

- เพื่อการติดต่อ และการสื่อสารเก่ียวกับผู้เรียนและการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี ตอบข้อ

สงสัย หรือ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียน และมีการด าเนินการท่ีอาจไม่

โปร่งใส 

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการท่ัวไป การเก็บบนัทึก การท ารายงาน และการวิเคราะห์

ข้อมูล 

- เพื่อปกปอ้ง และป้องกันอันตราย หรือ ความเสียหายท่ีอาจเกิด แก่ทรัพย์สิน สินทรัพย์บุคลากร 

และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเบรนเฟรนด์ล่ี 

รวมถึง เพื่อปกป้อง และปอ้งกันอันตรายท่ีอาจเกิดแก่ท่านในขณะท่ีอยู่ในสถานประกอบการ

ของเบรนเฟรนด์ล่ี 



ส าหรบัผู้เรยีน 

- เพื่อการลงทะเบียนผู้เรียนในระบบของเบรนเฟรนด์ล่ี ส าหรับการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาสื่อการเรียน และวิธีการเรียนการสอนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี รวมถึง 

เพื่อใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ และสนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุง และการ

พัฒนาเบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อน าข้อมูล ไปใช้ในการจัดการฝึกอบรม และ/หรือ สัมมนา และให้ความรู้แก่บุคลากรของเบ

รนเฟรนด์ล่ีในด้านต่าง ๆ อันเก่ียวกับการเรียนการสอนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี ท้ังนี้เพื่อให้

บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม รวมถึง 

เพื่อน ามาใช้ในการปรับ และพัฒนาการเรียนการสอนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี เพื่อให้ผู้เรียนนั้น

ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อการจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการดูแลผู้เรียนส าหรับ 

การเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อการสังเกต การติดตาม และการบันทึก พฤติกรรมการเรียน ความก้าวหน้าและพัฒนาการ

ของผู้เรียนในการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อประเมินผลการเรียน การทดสอบ และวัดระดับความรู้ความสามารถส าหรับการเรียนใน

ระบบเบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อการจัดท าข้อมูลด้านการตลาด และข้อมูลลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ของเบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อการจัดพิมพ์ และจัดส่งจดหมายข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านการตลาด หรือ การส่งเสริม การ

ขาย ท้ังในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบออนไลน ์

- เพื่อการจัดงาน หรือ การประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเปน็กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเรียน 

ในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี กิจกรรมท่ีจัดโดยเบรนเฟรนด์ล่ีหรือ กิจกรรมท่ีจัดโดยบุคคลภายนอกอ่ืน 

ๆ รวมถึง การติดต่อสื่อสารเก่ียวกับการเข้าร่วมงาน หรือ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น 

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท าประสบการณ์การเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี (Testimonial) สื่อ

สิ่งพิมพ์ การประชุม และการสัมมนา รวมถึงการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ (ท้ังหนังสือพิมพ์ท่ัวไป 

และหนังสือพิมพ์ออนไลน)์ ในจดหมายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของเบรนเฟรนด์ล่ี และ

แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และ เฟซบุ๊ก (FACEBOOK) 



- เพื่อการด าเนินการ และการจัดการรางวัล และของท่ีระลึก ท่ีอาจะมีการใช้รูปถ่าย วิดีโอ และ/

หรือ การบันทึก เสียงของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าประสบการณก์ารเรียนใน

ระบบเบรนเฟรนด์ล่ี (Testimonial) การตลาด และการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเรียน 

- เพื่อการติดต่อ และการสื่อสารเก่ียวกับการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี การตอบข้อสงสัย หรือ 

ข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวมถึง การตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียน และมีการด าเนินการท่ีอาจไม่

โปร่งใส 

- เพื่อการด าเนินการตามข้อ ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ข้อบังคับใด ๆ ท่ีมีผลใช้

บังคับ 

- เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารภายใน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชี การเงิน ภาษี และ

กฎหมาย 

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการท่ัวไป การเก็บบนัทึกการท ารายงาน และการวิเคราะห์

ข้อมูลเก่ียวกับการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี 

- เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการประกอบธุรกิจ และการตลาด 

- เพื่อติดต่อสื่อสาร และรายงานให้ผู้ปกครองของผู้เรียนทราบถึง ผลการเรียน ผลการทดสอบ 

หรือ ข้อมูลอ่ืน ๆ ของผู้เรียนตามท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือฯ ฉบับนี้ให้ผูป้กครองทราบ 

- เพื่อปกปอ้ง และป้องกันอันตราย หรือ ความเสียหายท่ีอาจเกิด แก่ทรัพย์สิน สินทรัพย์ 

บุคลากร และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเบรนเฟรนด์ล่ี รวมถึง เพื่อปกป้อง และป้องกันอันตรายท่ี

อาจเกิด แก่ผู้เรียนในขณะท่ีอยู่ในสถานประกอบการของเบรนเฟรนด์ล่ี 

- ในบางกรณี เบรนเฟรนด์ล่ีอาจท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเพื่อป้องกัน หรือ 

ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพ เช่น กรณีท่ีประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยอย่าง

ร้ายแรง เป็นต้น 

ในกรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ของผูเ้รียนจ าเปน็ต่อการด าเนนิการตามค าขอของท่าน

เพื่อเขาท าสัญญา (เช่น สมัครเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ีให้แก่ผู้เรียน) หรือ ต่อการปฏิบัติ 

หน้าท่ีตามสัญญา หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีเช่นว่า อาจท าให้เบรนเฟรนด์ล่ีไม่

สามารถด าเนินการตามค าขอดังกล่าวของท่าน หรือ ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาได้ นอกจากนี้ ใน

กรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจ าเป็นตอ่การ ปฏิบัติหนา้ท่ีตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูล ส่วน

บุคคลในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เบรนเฟรนด์ล่ี และ/หรือท่านนั้น กระท าผิด หรือ กระท าการ

อัน เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีใช้บังคับได้ 

 



ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้เรยีนจะถูกเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลใด 

เบรนเฟรนด์ล่ีอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของผู้เรียนให้แก่บุคคลดัง ต่อไปนี้ (ท้ังท่ีอยู่ใน 

และนอกราชอาณาจักรไทย) 

- ผู้ให้บริการท่ีให้บริการเก่ียวกับ การด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ ผู้

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการเงิน ผู้ให้บริการด้านการบัญชี ผู้

ให้บริการด้านสถานท่ี ผู้ใหบ้ริการจัดท ารางวัล และประกาศนียบัตร ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ผู้

ตรวจสอบ เป็นต้น 

- เจ้าหนา้ท่ี หรือ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- ส าหรับ ผู้เรียนนั้นเบรนเฟรนด์ล่ีจะท าการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือฯ 

นี้ให้ผู้ปกครองของผู้เรียนทราบ และบุคคลอ่ืนใดท่ีทา่นอนุญาตให้ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลได้ 

นอกจากนี้เบรนเฟรนด์ล่ี อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ของผู้เรียน (ท้ังในและนอก

ราชอาณาจักรไทย) ในกรณีท่ี (1) เบรนเฟรนด์ล่ีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของรัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานใด ๆ ท่ีก ากับดูแลเบรนเฟรนด์ล่ี หรือ ตามค าสั่งใด ๆ ของศาล หรือ (2) 

ต้องเปิดเผยเนื่องด้วยกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ (3) ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนด 

หรือ กฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได้ 

ทังนี้ ประเทศปลายทางซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวซี่งอยู่อาจไม่ได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลท่ีเหมาะสมตามท่ีพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เบรนเฟรนด์ล่ีจะด าเนินการให้

แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน และผู้เรียนไป นอกราชอาณาจักรไทยนั้นจะเป็นไป

ตามท่ีพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของผู้เรยีน 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 

(ก) สิทธิในการเข้าถึง เพื่อขอเข้าถึง หรือ ขอรับส าเนาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเบรนเฟรนด์

ล่ี มีอยู่ในครอบครอง หรือ ขอให้ท าการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล ส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่าน

ไม่ได้ให้ความยินยอม 

(ข) สิทธิในการขอให้ส่งข้อมูล เพ่ือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบท่ีใช้งาน หรือ 

สามารถอ่านได้โดยท่ัวไปด้วยเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอัตโนมัติ (หากมี) รวมถึง 

ขอให้ส่งข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกลา่วไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน 



(ค) สิทธิในการคัดค้าน เพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน 

(ง) สิทธิในการขอให้ด าเนนิการลบ เพื่อขอให้ด าเนนิการลบ หรือ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน หรือ ท าให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเปน็ข้อมูล ท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

(จ) สิทธิในการขอให้ระงับ เพื่อขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน 

(ฉ) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เพื่อขอให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านนั้น

ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ ท าให้เป็นปัจจุบัน ท้ังนี้เบรนเฟรนด์ล่ีอาจร้องขอเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติม จากท่านในการด าเนินการตามค าร้องขอดังกล่าว 

(ช) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม ในกรณีท่ีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อาศัยฐานความยินยอม ทา่นอาจขอเพิกถอนความยินยอมเม่ือ ใดก็ได้ เว้นแต่กฎหมายท่ีใช้บัง 

คับจะได้ก าหนดไว้เป็นอ่ืน 

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน หากท่านเห็นว่าการจัด การข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเบรนเฟรนด์ล่ี

นั้นเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญติัฯ ท่านอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ด้านการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทยได้ ท้ังนี้ เบรนเฟรนด์ล่ีสนับสนุนให้ทา่น

ติด ต่อเราเพื่อแก้ไข้ปัญหาใด ๆ ก่อนทีจะด าเนินการร้องเรียนดังกล่าว 

การใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นไปตามข้อจ ากัด และเง่ือนไขของ

พระราชบัญญัติฯ 

 

ระยะเวลาการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้เรยีน 

เบรนเฟรนด์ล่ีจะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาท่ีผู้เรียนยังคงเป็นผู้เรียนใน

ระบบเบรนเฟรนด์ล่ี และภายหลังจากเรียนจบจากการเรียนในระบบเบรนเฟรนด์ล่ี หรือตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

 

ข้อมูลติดต่อ 

หากท่านต้องการสอบถาม หรือ ร้องเรียน หรือ ประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคล สามารถ

ติดต่อได้ท่ี 

สถาบันพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ เบรนเฟรนด์ล่ี อคาเดม่ี 



หมายเลขโทรศัพท์ 081-987-0487 

เว็บไซต์ http://www.brainfriendlyacademy.com 

อีเมล brainfriendlyclub@gmail.com 

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือฯ ฉบับนี้ 

เบรนเฟรนด์ล่ีอาจท าการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือฯ ฉบับนี้เป็นคร้ังคราว โดยอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่าน

ทางช่องทางท่ีเหมาะสม ทังนี้ ในกรณีท่ีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลง

อันมีนัยส าคัญ และต้องได้รับความยินยอมจากทา่นเบรนเฟรนด์ล่ีจะแจ้งให้ทา่นทราบถึง การแก้ไข

เปล่ียนแปลงดังกล่าว และด าเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากทา่นก่อนท่ีการแก้ไขเปล่ียนแปลงนั้น

จะมีผลใช้บังคับ 

 

อัพเดทข้อมูลเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 


