
 Personal Data Protection Policy 

 for 

 Berkeley International School 
 123 Debaratna Rd, Bang Na, Bangkok 10260 

 02 747 4788 
 https://www.berkeley.ac.th/ 

 Revised: April 2022 

 Next Review: May, 2023 



 BERKELEY INTERNATIONAL SCHOOL 

 Berkeley International School Personal Data Protection Policy 

 Berkeley International School (hereafter referred to as ‘Berkeley’ or ‘the school’), collects, 
 stores, and uses personal data of its students, parents, staff, and other community members for 
 the purpose of supporting normal school operations. All collection, use, processing, and 
 disclosure of personal data collected from any source is done in compliance with Thailand’s 
 Personal Data Protection Act of 2019 (hereafter referred to as the PDPA). 

 The following policy describes what personal information Berkeley collects, how it is used, and 
 your rights under the PDPA: 

 Categories of Data Collected: 

 ●  Personal details and demographic information (name, address, telephone number, 
 gender, nationality, passport or national ID details, etc.) 

 ●  Responses to school surveys 
 ●  Text, images, and film from school-related activities 
 ●  CCTV camera footage 
 ●  Inquiries and comments via the school website and social media 
 ●  Information related to work and work history (references, certifications, degrees attained, 

 etc.) for employees 

 How Data is Used: 

 ●  Provide education services, including tracking progress and making curricular decisions 
 ●  Keep and maintain regular communication channels for communicating student progress 

 and disseminating information regarding school programs 
 ●  Provide for safe and effective intervention in the case of medical or pastoral counseling 

 needs 
 ●  Review and development of school policies, guidelines, and growth plans 
 ●  Maintenance of a safe and secure learning environment 
 ●  Meet regulatory reporting and compliance requirements 
 ●  Market research and development of Berkeley website and other media 
 ●  Make enrollment and placement decisions 
 ●  Provide information in support of college applications and school transfers 
 ●  For hiring and retention of staff 
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 BERKELEY INTERNATIONAL SCHOOL 

 Confidentiality Statement: 

 Only authorized Berkeley staff and data processors will be allowed access to data collected. All 
 data will be collected, stored, and shared only in accordance with the requirements of the PDPA. 
 Unless otherwise allowed or required by law, Berkeley will not share any personal information 
 collected by the school without express consent. 

 Right to Access and to Rectify Personal Data: 

 The PDPA gives everyone the following rights: 

 ●  The right to be informed of how your data is processed 
 ●  The right of access to your data and receive a copy in a common, machine-readable 

 format (except in certain, limited cases) 
 ●  The right to correct your personal data 
 ●  The right to request your data be erased or anonymized when no longer needed or when 

 consent is revoked, with the exception of data the school is required by law to maintain 
 ●  The right to request the restriction of data use in limited cases, and to object to the 

 collection, use, or disclosure of personal data in limited cases 

 Consent already given for collection of personal data may be withdrawn at any time with a 
 written request and reasonable notice. 

 Contact Information: 
 Inquiries regarding the school’s PDPA policy or your personal data may be directed to your 
 student’s division principal or the school office at any time. 

 123 Bangna-Trad Rd. Km. 1 Bangna Bangkok 10260 Thailand  |  Tel. +66 (0) 2747-4788,  +66 (0) 2747-4888 

 Fax. +66 (0) 2747-4988  info@berkeley.ac.th  www.berkeley.ac.th 



 BERKELEY INTERNATIONAL SCHOOL 

 แผนคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 โดย 

 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์
 123 ถนนเทพรัตน, บางนา, กรงุเทพมหานคร 10260 

 02 747 4788 
 https://www.berkeley.ac.th/ 

 ฉบบัปรับปรงุลา่สดุ: เมษายน 2022 

 กําหนดการตรวจทานครั�งตอ่ไป: พฤษภาคม 2023 
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 BERKELEY INTERNATIONAL SCHOOL 

 แผนคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์

 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์(ตอ่จากนี�จะเรยีกวา่ 'เบริค์ลยี'์ หรอื 'โรงเรยีน') จะรวบรวม จัดเกบ็ และใชข้อ้มลู 
 สว่นบคุคลของนักเรยีน ผูป้กครอง บคุลากร และสมาชกิในชมุชนเบริค์ลยีท์า่นอื�น เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการ 
 สนับสนุนการดําเนนิงานตามปกตขิองโรงเรยีน การรวบรวม การใชง้าน การประมวลผล และการเปิดเผยขอ้มลู 
 สว่นบคุคลทั �งหมดที�รวบรวมจากแหลง่ใดกต็าม จะดําเนนิการตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ของประเทศไทยปี 2019 (ตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ PDPA) 

 มาตรการดงัตอ่ไปนี� จะอธบิายถงึขอ้มลูสว่นบคุคลที�โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีร์วบรวม วธิกีารใชข้อ้มลู และ 
 สทิธิ�ของคณุภายใตพ้ระราชบญัญัต ิPDPA: 

 ประเภทของขอ้มลูที�เก็บรวบรวม: 

 ●  รายละเอยีดสว่นบคุคลและขอ้มลูดา้นประชากร (ชื�อ, ที�อยู,่ หมายเลขโทรศพัท,์ เพศ, สญัชาต,ิ ราย 
 ละเอยีดเลขหนังสอืเดนิทางหรอืเลขบตัรประจําตวัประชาชน ฯลฯ) 

 ●  ขอ้มลูการตอบแบบสํารวจของโรงเรยีน 
 ●  ขอ้ความ รปูภาพ และสื�อภาพยนตรจ์ากกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงเรยีน 
 ●  ภาพจากกลอ้งวงจรปิด 
 ●  คําถามและการแสดงความคดิเห็นผา่นทางเว็บไซตแ์ละสื�อสงัคมออนไลนข์องโรงเรยีน 
 ●  ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการทํางานและประวตักิารทํางานของบคุลากรของโรงเรยีน (ขอ้มลูบคุคลอา้งองิ 

 ประกาศนยีบตัรรับรอง ปรญิญาที�ไดรั้บ ฯลฯ) 

 วธิกีารใชข้อ้มลู: 

 ●  ใหบ้รกิารดา้นการศกึษา รวมทั �งตดิตามความคบืหนา้ทางการศกึษาและตดัสนิใจเกี�ยวกบัหลกัสตูร 
 การเรยีน 

 ●  ใชข้อ้มลูประกอบเพื�อเป็นชอ่งทางการสื�อสารกบัผูป้กครองอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อแจง้ขา่วสารความ 
 กา้วหนา้ของนักเรยีนและเผยแพรข่อ้มลูเกี�ยวกบัหลกัสตูรการสอนของโรงเรยีน 

 ●  ใชข้อ้มลูเพื�อเขา้แทรงแซงอยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ เมื�อเกดิกรณีที�ตอ้งมกีารใหคํ้าปรกึษา 
 ทางการแพทยห์รอืศษิยาภบิาล 

 ●  เพื�อการทบทวนและพัฒนานโยบาย แนวทางปฏบิตั ิและแผนพัฒนาโรงเรยีน 
 ●  เพื�อการบํารงุรักษาสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ี�ปลอดภยัและมั�นคง 
 ●  เพื�อปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นการรายงานและปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
 ●  เพื�อการวจัิยทางการตลาด และเพื�อพัฒนาเว็บไซตแ์ละสื�ออื�นๆ ของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์
 ●  เพื�อการลงทะเบยีนสมคัรเขา้เรยีนและระดบัชั �นที�เขา้เรยีนในโรงเรยีน 
 ●  เพื�อเตรยีมขอ้มลูในการสมคัรเขา้เรยีนตอ่ในระดบัมหาวทิยาลยัและการโอนยา้ยสถานศกึษา 
 ●  เพื�อการสรรหาและจัดจา้งบคุลากร 

 123 Bangna-Trad Rd. Km. 1 Bangna Bangkok 10260 Thailand  |  Tel. +66 (0) 2747-4788,  +66 (0) 2747-4888 

 Fax. +66 (0) 2747-4988  info@berkeley.ac.th  www.berkeley.ac.th 



 BERKELEY INTERNATIONAL SCHOOL 

 กระบวนการรกัษาความลบัของขอ้มลู: 

 จะอนุญาตเฉพาะบคุลากรและผูป้ระมวลผลขอ้มลูที�ไดรั้บอนุญาตจากโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีเ์ทา่นั�นที�จะ 
 ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูที�เกบ็รวบรวมไว ้โดยขอ้มลูทั �งหมดจะถกูรวบรวม จัดเกบ็ และแบง่ปันภายใตข้อ้ 
 กําหนดของ PDPA เทา่นั�น เวน้เสยีแตก่ฎหมายจะอนุญาตหรอืกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น โรงเรยีนนานาชาตเิบริ ์
 คลยีจ์ะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ กต็ามที�เกบ็รวบรวมไวโ้ดยที�ไมไ่ดรั้บความยนิยอมใหเ้ปิดเผย 
 ขอ้มลู 

 สทิธในการเขา้ถงึและแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล: 

 พระราชบญัญัต ิPDPA ใหส้ทิธแิกท่กุคนดงัตอ่ไปนี�: 

 ●  สทิธทิี�จะไดรั้บแจง้ถงึวธิกีารประมวลผลขอ้มลูของคณุ 
 ●  สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูของคณุและขอสําเนาของขอ้มลูนั�น (ยกเวน้ในบางกรณีที�มขีอ้จํากดั) 
 ●  สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
 ●  สทิธใินการขอใหล้บหรอืขอใหไ้มร่ะบตุวัตนในขอ้มลูของคณุ เมื�อไมต่อ้งการใชข้อ้มลูดงักลา่วอกีตอ่ 

 ไปหรอืเมื�อไมใ่หค้วามยนิยอม ยกเวน้ขอ้มลูที�กฎหมายกําหนดใหโ้รงเรยีนตอ้งเกบ็รักษาไว ้
 ●  สทิธใินการขอจํากดัการใชข้อ้มลูในบางกรณี และคดัคา้นการรวบรวม การใช ้หรอืการเปิดเผยขอ้มลู 

 สว่นบคุคลในบางกรณี 

 ความยนิยอมที�อนุญาตใหร้วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถเพกิถอนไดต้ลอดเวลาโดยมคํีาขอเป็นลายลกัษณ ์
 อกัษรและแจง้ใหท้ราบตามสมควร 

 ขอ้มลูตดิตอ่: 
 หากมคํีาถามหรอืขอ้สงัสยัเกี�ยวกบันโยบาย PDPA ของโรงเรยีนหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ สามารถตดิตอ่ 
 สอบถามไดท้ี�คณุครหูวัหนา้ระดบัชั �นของนักเรยีนหรอืสํานักงานของโรงเรยีนไดต้ลอดเวลา 
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