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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.
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BERKELEY INTERNATIONAL SCHOOL
แผนคุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล
โดย

โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์
123 ถนนเทพรัตน, บางนา, กรุงเทพมหานคร 10260
02 747 4788
https://www.berkeley.ac.th/

ฉบับปรับปรุงล่าสุด: เมษายน 2022
กําหนดการตรวจทานครังต่อไป: พฤษภาคม 2023
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BERKELEY INTERNATIONAL SCHOOL
่ นบุคคลของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
แผนคุม
้ ครองข้อมูลสว
์ ลีย ์
โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ (ต่อจากนีจะเรียกว่า 'เบิรค
์ ลีย'์ หรือ 'โรงเรียน') จะรวบรวม จัดเก็บ และใชข้ ้อมูล
ิ ในชุมชนเบิรค
สว่ นบุคคลของนักเรียน ผู ้ปกครอง บุคลากร และสมาชก
์ ลียท
์ า่ นอืน เพือวัตถุประสงค์ในการ
้
สนับสนุนการดําเนินงานตามปกติของโรงเรียน การรวบรวม การใชงาน
การประมวลผล และการเปิ ดเผยข ้อมูล
่
สวนบุคคลทังหมดทีรวบรวมจากแหล่งใดก็ตาม จะดําเนินการตามพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล
ของประเทศไทยปี 2019 (ต่อไปนีจะเรียกว่า PDPA)
มาตรการดังต่อไปนี จะอธิบายถึงข ้อมูลสว่ นบุคคลทีโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียร์ วบรวม วิธก
ี ารใชข้ ้อมูล และ
ิ
สทธิของคุณภายใต ้พระราชบัญญัต ิ PDPA:
ประเภทของข้อมูลทีเก็บรวบรวม:
●
●
●
●
●
●

ื ทีอยู,่ หมายเลขโทรศพ
ั ท์, เพศ, สญ
ั ชาติ, ราย
รายละเอียดสว่ นบุคคลและข ้อมูลด ้านประชากร (ชอ,
ื เดินทางหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน ฯลฯ)
ละเอียดเลขหนังสอ
ข ้อมูลการตอบแบบสํารวจของโรงเรียน
ื
ข ้อความ รูปภาพ และสอภาพยนตร์
จากกิจกรรมทีเกียวข ้องกับโรงเรียน
ภาพจากกล ้องวงจรปิ ด
ื งั คมออนไลน์ของโรงเรียน
คําถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์และสอส
ข ้อมูลทีเกียวข ้องกับการทํางานและประวัตก
ิ ารทํางานของบุคลากรของโรงเรียน (ข ้อมูลบุคคลอ ้างอิง
ประกาศนียบัตรรับรอง ปริญญาทีได ้รับ ฯลฯ)

้ อ
วิธก
ี ารใชข
้ มูล:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ึ ษา รวมทังติดตามความคืบหน ้าทางการศก
ึ ษาและตัดสน
ิ ใจเกียวกับหลักสูตร
ให ้บริการด ้านการศก
การเรียน
่ งทางการสอสารกั
ื
ใชข้ ้อมูลประกอบเพือเป็ นชอ
บผู ้ปกครองอย่างสมําเสมอ เพือแจ ้งข่าวสารความ
ก ้าวหน ้าของนักเรียนและเผยแพร่ข ้อมูลเกียวกับหลักสูตรการสอนของโรงเรียน
ิ ธิภาพ เมือเกิดกรณีทต
ใชข้ ้อมูลเพือเข ้าแทรงแซงอย่างปลอดภัยและมีประสท
ี ้องมีการให ้คําปรึกษา
ิ
ทางการแพทย์หรือศษยาภิบาล
เพือการทบทวนและพัฒนานโยบาย แนวทางปฏิบต
ั ิ และแผนพัฒนาโรงเรียน
เพือการบํารุงรักษาสภาพแวดล ้อมการเรียนรู ้ทีปลอดภัยและมันคง
เพือปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดด ้านการรายงานและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ
ื นๆ ของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
เพือการวิจัยทางการตลาด และเพือพัฒนาเว็บไซต์และสออื
์ ลีย ์
ั เข ้าเรียนในโรงเรียน
เพือการลงทะเบียนสมัครเข ้าเรียนและระดับชนที
ึ ษา
เพือเตรียมข ้อมูลในการสมัครเข ้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการโอนย ้ายสถานศก
เพือการสรรหาและจัดจ ้างบุคลากร
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BERKELEY INTERNATIONAL SCHOOL
กระบวนการร ักษาความล ับของข้อมูล:
จะอนุญาตเฉพาะบุคลากรและผู ้ประมวลผลข ้อมูลทีได ้รับอนุญาตจากโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียเ์ ท่านันทีจะ
ได ้รับอนุญาตให ้เข ้าถึงข ้อมูลทีเก็บรวบรวมไว ้ โดยข ้อมูลทังหมดจะถูกรวบรวม จัดเก็บ และแบ่งปั นภายใต ้ข ้อ
ี แต่กฎหมายจะอนุญาตหรือกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืน โรงเรียนนานาชาติเบิร ์
กําหนดของ PDPA เท่านัน เว ้นเสย
คลียจ
์ ะไม่มก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูลสว่ นบุคคลใดๆ ก็ตามทีเก็บรวบรวมไว ้โดยทีไม่ได ้รับความยินยอมให ้เปิ ดเผย
ข ้อมูล
ิ ธในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลสว
่ นบุคคล:
สท
ิ ธิแก่ทก
พระราชบัญญัต ิ PDPA ให ้สท
ุ คนดังต่อไปนี:
●
●
●
●
●

ิ ธิทจะได
สท
ี
้รับแจ ้งถึงวิธก
ี ารประมวลผลข ้อมูลของคุณ
ิ ธิในการเข ้าถึงข ้อมูลของคุณและขอสําเนาของข ้อมูลนัน (ยกเว ้นในบางกรณีทมี
สท
ี ข ้อจํากัด)
ิ ธิในการแก ้ไขข ้อมูลสว่ นบุคคลของคุณ
สท
ิ ธิในการขอให ้ลบหรือขอให ้ไม่ระบุตวั ตนในข ้อมูลของคุณ เมือไม่ต ้องการใชข้ ้อมูลดังกล่าวอีกต่อ
สท
ไปหรือเมือไม่ให ้ความยินยอม ยกเว ้นข ้อมูลทีกฎหมายกําหนดให ้โรงเรียนต ้องเก็บรักษาไว ้
ิ ธิในการขอจํากัดการใชข้ ้อมูลในบางกรณี และคัดค ้านการรวบรวม การใช ้ หรือการเปิ ดเผยข ้อมูล
สท
สว่ นบุคคลในบางกรณี

ความยินยอมทีอนุญาตให ้รวบรวมข ้อมูลสว่ นบุคคลสามารถเพิกถอนได ้ตลอดเวลาโดยมีคําขอเป็ นลายลักษณ์
อักษรและแจ ้งให ้ทราบตามสมควร
ข้อมูลติดต่อ:
ั เกียวกับนโยบาย PDPA ของโรงเรียนหรือข ้อมูลสว่ นบุคคลของคุณ สามารถติดต่อ
หากมีคําถามหรือข ้อสงั สย
ั
สอบถามได ้ทีคุณครูหวั หน ้าระดับชนของนั
กเรียนหรือสํานักงานของโรงเรียนได ้ตลอดเวลา
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