ประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวทัว่ ไปของ Visa
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มิถุนายน 2020
พันธกิจของ Visa คือการนาเสนอวิธีการชาระเงินและรับชาระเงินที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
เราให้บริ การเครื อข่ายการชาระเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
และเรารู้ดีวา่ เราต้องมอบประสบการณ์การชาระเงินที่ปลอดภัยและราบรื่ นมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
การเคารพในความเป็ นส่วนตัวของคุณคือหัวใจสาคัญของพันธกิจของเรา Visa มีโปรแกรมความเป็ นส่ วนตัวทัว่ ไปที่จะช่วยให้แน่ใจได้วา่
ข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลจัดการอย่างเหมาะสม และจะมีการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โปรแกรมความเป็ นส่วนตัวของเราสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราดูแลจัดการ
โปรแกรมยังมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายความเป็ นส่ วนตัวในทุกประเทศและรัฐที่ Visa ดาเนิ นธุรกิจ
ในฐานะบริ ษทั เทคโนโลยีการชาระเงินระดับโลก Visa มีหลายหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เมื่อเราดาเนินการในลักษณะของผูใ้ ห้บริ การแก่ผอู ้ อกบัตร Visa
และร้านค้า เราจะเก็บและใช้งานข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตในสัญญาที่ทากับลูกค้าของเรา
หากคุณสงสัยว่าบริ ษทั เหล่านี้ จะดูแลจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่างไร หรื อหากต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อพวกเขาโดยตรง
ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนรับข้อเสนอการคืนเงินหรื อการสะสมคะแนนกับสถาบันการเงินของคุณหรื อร้านค้า
โปรดติดต่อบริ ษทั เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ จะอธิ บายวิธีที่ Visa Inc. และบริ ษทั ในเครื อ1 เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั บางแห่งและบริ การบางประเภทของ Visa มีประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวที่ต่างกันออกไป ซึ่งคุณจะได้รับทราบเมื่อใช้งาน
นอกจากนี้เรายังมีประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวฉบับเสริ มที่จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกาหนด
คุณสามารถเรี ยนรู้เพิ่มเติมและใช้สิทธิเกี่ยวกับตัวเลือกในเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวของคุณได้ที่ศูนย์ความเป็ นส่ วนตัวของเรา

ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล คือข้อมูลใดก็ตามที่เราสามารถใช้เพื่อระบุ ค้นหา หรื อติดต่อคุณได้ พร้อมด้วยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ มูลอื่น ๆ
ที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเช่นกัน เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลหลายประเภท รวมถึง:


ข้ อมูลธุรกรรมของบัตร ซึ่ งช่วยให้เราสามารถให้บริ การวีซ่าเน็ต (VisaNet) ซึ่งเป็ นเครื อข่ายการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของเรา
และเพื่อให้บริ การด้านการชาระเงิน เมื่อคุณใช้บตั ร Visa (หรื อผลิตภัณฑ์การชาระเงินอื่น) เราจะได้รับข้อมูลวันที่ เวลา
ตาแหน่งสถานที่ และจานวนเงินของธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า เราอาจจะได้รับข้อมูลการเงินอื่น ๆ อีก
เมื่อประมวลธุรกรรมและให้บริ การแก่ลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสมัครใช้โซลูชนั การชาระเงินที่มีความปลอดภัยของ Visa (เช่น
) เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรชาระเงินที่คุณใช้ซ้ื อของ เช่น วันหมดอายุและรหัสความปลอดภัย (เช่น CVV2
ของบัตรชาระเงินของคุณ) และที่อยูใ่ นการเรี ยกเก็บเงินของคุณ



ข้ อมูลการติดต่ อ ที่ช่วยให้เราสามารถสื่ อสารกับคุณได้ เช่น ชื่อของคุณ ชื่อผูใ้ ช้ ที่อยูท่ างไปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ีเมล
หรื อหรื อชื่อโพรไฟล์ในโซเชียลมีเดีย



ข้ อมูลความสั มพันธ์ ที่ช่วยให้เราทาธุรกิจกับคุณได้ เช่น ข้อมูลความชื่ นชอมในการซื้ อของและการชาระเงินของคุณและข้อมูลอื่น ๆ
ซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจคุณ เสนอเนื้ อหาและข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคลได้



ข้ อมูลเกีย่ วกับการโต้ ตอบกับ Visa เช่ น ข้ อมูลที่รวบรวมเมื่อคุณ:
o
ใช้ผลิตภัณฑ์ บริ การ เว็บไซต์หรื อแอปของเรา รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ
ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลระบุพิกดั ตาแหน่ง ประวัติการเรี ยกดูและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผา่ นการโต้ตอบแบบดิจิทลั
o

o

สื่ อสารกับเรา เช่น ถ้าคุณติดต่อศูนย์บริ การลูกค้าของเรา
รวมถึงการบันทึกการโทรเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพและการฝึ กอบรม
เข้าร่ วมการโปรโมชัน่ หรื อโปรแกรมต่าง ๆ

บริ ษทั ในเครื อของ Visa คือบริ ษทั ที่ Visa U.S.A. Inc. หรื อ Visa Inc. ซึ่งเป็ นบริ ษทั แม่มีอานาจควบคุมโดยตรงผ่านทางความเป็ นเจ้าของ เช่น Visa International Service
Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa
Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation and Verifi,
Inc.
1
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o

o

เข้าร่ วมกิจกรรมที่สนับสนุนโดย Visa เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสาหรับคุณและผูร้ ่ วมเดินทางใด ๆ
และข้อมูลที่รวบรวมได้จากกิจกรรม เช่น รู ปภาพหรื อวิดีโอ
สมัครรับหรื อปฏิเสธข้อมูลการตลาดหรื อใช้สิทธิตวั เลือกอื่น ๆ ของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างไร
เราจะได้รับข้อมูลธุรกรรมของบัตรและข้อมูลการเงินอื่น ๆ จากผูอ้ อกบัตรชาระเงินของคุณ และจากร้านค้า ธนาคารของร้านค้าผูร้ ับบัตร
และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทุกครั้งที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์การชาระเงินภายใต้แบรนด์ Visa
เราอาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ของบุคคลภายนอกและร้านค้าเมื่อคุณทาการซื้ อออนไลน์
หรื อจากลูกค้าของเราเมื่อเราให้บริ การแก่พวกเขา
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อคุณสมัครรับข้อเสนอหรื อโปรแกรมสะสมคะแนนกับบริ ษทั ในเครื อหรื อลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น
หากคุณเลือกรับกระบวนการหรื อข้อเสนอที่ผกู กับบัตร เราจะประมวลข้อมูลธุรกรรมของบัตรและข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น ๆ
เพื่อช่วยให้คุณได้รับเครดิตและรางวัล
เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงหรื อบุคคลที่สามอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากคุณในนามของเรา ตัวอย่างเช่น
คุณอาจติดต่อเรา ลงทะเบียนเข้าร่ วมโปรโมชัน่ สมัครรับข้อความจากเรา เข้าร่ วมกิจกรรมที่สนับสนุนโดย Visa
หรื อลงทะเบียนเข้าร่ วมโปรแกรมการชาระเงินที่มีความปลอดภัย (เช่น Visa เช็คเอาท์ หรื อคลิกเพื่อชาระเงินด้วย Visa ( )2
หรื อโปรแกรมการชาระเงินผ่านข้อมูลไบโอเมตริ กซ์
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ใช้แอปของเรา หรื อตอบสนองต่ออีเมลหรื อโฆษณาของเรา
คุณสามารถเรี ยนรู้เพิ่มเติมได้จากการอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา นอกจากนี้ เราอาจจะเก็บข้อมูลคุณลักษณะต่าง ๆ ของอุปกรณ์ดว้ ยเช่นกัน
อย่างเช่น เวลาการเคาะแป้ นพิมพ์ เพื่อช่วยให้เราทราบเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกต้องและตรวจสอบตัวตนของคุณ
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณโพสต์เป็ นสาธารณะบนโซเชียลมีเดีย
นอกจากนี้
เราอาจจะขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากนายหน้าข้อมูลที่ช่วยให้เราพัฒนาบันทึกข้อมูลของเราตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และบันทึกสาธารณะ
ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลหรื อของครอบครัว เช่น อายุหรื อรายได้ครัวเรื อนโดยประมาณ
ในทุกกรณี ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกที่คุณอาจเลือกใช้สิทธิ์

การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเรา
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้ :
 ให้บริ การเครื อข่ายการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของ Visa3 ช่วยให้คุณสามารถทาธุรกรรมการชาระเงิน
และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การยืนยันตัวตน การระงับข้อพิพาท การป้ องกันการฉ้อโกง และการรักษาความปลอดภัย


นาเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ โปรแกรม ข้อเสนอ หรื อข้อมูลให้แก่คุณตามที่คุณร้องขอจาก Visa และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การพิจารณาเกณฑ์การมีสิทธิและบริ การลูกค้า



ให้บริ การแก่ลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครเข้าร่ วมโปรแกรมสะสมคะแนนของผูอ้ อกบัตรหรื อร้านค้า
เราจะประมวลข้อมูลธุรกรรมของบัตรเพื่อคานวณรางวัลของคุณและจัดหาข้อเสนอให้กบั คุณตามเป้ าหมายของลูกค้า



การให้บริ การ Visa เช็คเอาท์หรื อคลิกเพื่อชาระเงินด้วย Visa ( ) รวมถึงการลงทะเบียนคุณในโซลูชนั
เพื่อช่วยให้คุณยังคงเข้าสู่ระบบงานอุปกรณ์ของคุณได้อย่างต่อเนื่ อง (หากคุณเลือกวิธีน้ ี )
เพื่อช่วยให้คุณสามารถชาระเงินได้โดยใช้โซลูชนั เพื่อรวมการทางานเข้ากับกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์อื่น ๆ (หากคุณเลือกวิธีน้ ี )
และเพื่อเข้าร่ วมในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โซลูชนั ของคุณ



บริ หารจัดการการสารวจ โปรแกรมสะสมคะแนน การชิงรางวัล การประกวด และงานกิจกรรมต่าง ๆ
จากตัวเลือกของคุณ เราจะส่ งมอบการสื่ อสารด้านการตลาด ข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ และโฆษณาตามความสนใจไปให้คุณ



2
3

ไอคอน
เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นของและใช้โดยได้รับอนุญาตจาก EMVCo, LLC
กรณีน้ ี จะรวมถึงกิจกรรมการดาเนิ นงานหลักของเรา เช่น การอนุญาต การหักบัญชี การทารายการธุรกรรม และการใช้โทเค็น
2



ทาความเข้าใจว่าคุณและคนอื่น ๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร เพื่อการวิเคราะห์และสร้างแบบอย่าง
เพื่อสร้างข้อมูลแข่งขันและข้อมูลเชิ งลึกในทางธุรกิจ และเพื่อทาความเข้าใจกระแสแนวโน้มของเศรษฐกิจ



สร้างชุดข้อมูลที่ไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล ไม่มีการระบุตวั ตน ไม่ระบุชื่อ หรื อเป็ นข้อมูลสรุ ปรวม
ซึ่งเราจะใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริ การให้คาปรึ กษาแก่ลูกค้า



สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจประจาวันของเรา เช่น การจัดการบัญชี การควบคุมภายใน การดูแลจัดการเว็บไซต์
ความต่อเนื่องของธุรกิจและการฟื้ นคืนจากภัยพิบตั ิ การรักษาความปลอดภัยและการป้ องกันการฉ้อโกง การกากับดูแลกิจการ
การรายงานและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย

โปรดทราบว่าเรายังอาจใช้และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ ตัวอย่างเช่น
เราอาจเผยแพร่ รายงานที่มีขอ้ มูลทางสถิติแบบสรุ ปรวมที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ เช่น
รายงานที่แสดงแนวโน้มการใช้งานบัตรชาระเงินโดยทัว่ ไป รายงานเหล่านี้ ไม่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลใด ๆ

โซลูชนั การโฆษณาของ Visa (VAS)
ในสหรัฐอเมริ กา Visa จะปรับปรุ งและใช้ขอ้ มูลธุรกรรมของบัตรสาหรับ VAS
ซึ่งเป็ นชุดผลิตภัณฑ์ขอ้ มูลรวมที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถปรับปรุ งความพยายามในการทาการตลาดได้ เช่น
วัดประสิ ทธิภาพของแคมเปญโฆษณา หรื อระบุผรู้ ับสาหรับแคมเปญของตน ผลิตภัณฑ์ VAS จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ตัวอย่างเช่น
รายงานการตลาด VAS
อาจแสดงให้ลูกค้าของเราเห็นว่าผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หนึ่ งมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายที่ร้านอะไหล่ชิ้นส่ วนรถยนต์มากกว่าผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ อื่น
ผูถ้ ือบัตรในสหรัฐอเมริ กาสามารถเลือกไม่ให้ Visa ใช้ขอ้ มูลธุรกรรมบัตรสาหรับ VASการเลือกไม่ให้ใช้น้ ี จะจากัดการใช้ขอ้ มูลของเราในด้านอื่น ๆ
ของธุรกิจ รวมถึงในกรณี ที่การใช้งานข้อมูลดังกล่าวจาเป็ นต่อการดาเนิ นธุรกิ จของเรา กฎหมายกาหนด
หรื อการออกแบบและการให้บริ การผลิตภัณฑ์และบริ การอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ VAS

ทาไมข้อมูลส่ วนบุคคลถูกเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณต่อ:



ผูอ้ อกบัตร Visa ของคุณ (หรื อผลิตภัณฑ์การชาระเงิน)
ร้านค้า สถาบันการเงิน และบุคคลภายนอก ตามความจาเป็ นในการทารายการชาระเงินให้คุณ ให้บริ การเครื อข่ายการชาระเงินของเรา
สนับสนุนประสบการณ์การชาระเงินด้วยโซลูชนั ที่ปลอดภัยของ Visa (หากมี) จัดการการฉ้อโกง
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันอื่น ๆ (เช่น
การตรวจสอบความผิดพลาดที่เป็ นข้อพิพาท)



บริ ษทั ในเครื อของเรา ซึ่ งอาจใช้ขอ้ มูลของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิ บายไว้ในประกาศแจ้งฉบับนี้ และ
ผูใ้ ห้บริ การของเราที่ใช้ขอ้ มูลของคุณเพื่อให้บริ การแก่เราและมีหน้าที่ตอ้ งปกป้ องข้อมูลดังกล่าว



เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลของคุณต่อร้านค้า เครื อข่ายรางวัล และคูค่ า้ อื่น ๆ เช่น
เมื่อคุณเข้าร่ วมโปรแกรมแบรนด์ร่วมหรื อโปรโมชัน่ ในบางกรณี Visa จะทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่บริ ษทั ที่นาเสนอการคืนเงินและแพ็กเกจรางวัล
และเราอาจเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกรรมการชาระเงินของคุณตามความยินยอมที่คุณมอบให้แก่บริ ษทั รางวัล เพื่อให้มีการมอบรางวัล
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอจากคู่คา้ การท่องเที่ยวผ่านทาง Visa
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณกับคู่คา้ เหล่านี้ เท่าที่จาเป็ น เพื่อดาเนิ นการโปรแกรม ตรวจสอบการอ้างอิง
การวัดความสาเร็ จของการโปรโมชัน่ ดังกล่าว
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกรายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น เมื่อเราขายหรื อถ่ายโอนสิ นทรัพย์ของธุรกิจ
บังคับใช้สญ
ั ญาของเรา ปกป้ องทรัพย์สินหรื อสิ ทธิของเราหรื อความปลอดภัยของผูอ้ ื่น หรื อเมื่อมีความจาเป็ นสาหรับการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการกากับดูแลกิจการ
เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น ในการปฏิบตั ิตามหมายศาล รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ผูค้ วบคุมกฎหมาย และศาลในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่น ๆ ที่เราดาเนิ นธุรกิจ
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ความเป็ นส่ วนตัวทางออนไลน์
เมื่อคุณเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเรา ใช้แอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา
หรื อตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์หรื อการสื่ อสารทางอีเมลของเรา เราอาจทาการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยวิธีอตั โนมัติโดยใช้เทคโนโลยีต่าง
ๆ เช่น คุกกี้ แท็กพิกเซล (หรื อเรี ยกว่าเว็บบีคอน) เครื่ องมือวิเคราะห์เบราว์เซอร์ และไฟล์บนั ทึกล็อกของเซิร์ฟเวอร์
ในบางกรณี ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกใช้ในลักษณะที่ไม่มีการระบุตวั ตนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
เราใช้ขอ้ มูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับผูใ้ ช้เว็บไซต์ท้ งั หมดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเว็บไซต์ของเราและเพื่อทาความเข้าใจรู ปแบบการเข้าชมเว็บไซต์
เราจะไม่ใช้ขอ้ มูลนี้ เพื่อทาประวัติยอ่ ของคุณหรื อกาหนดคุณเป็ นเป้ าหมายโฆษณาของเรา
ในกรณี อื่น ๆ เราอาจใช้ขอ้ มูลในลักษณะที่ระบุตวั ตนได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจยืนยันตัวตนของคุณหรื ออุปกรณ์ของคุณ
ส่งมอบเนื้ อหาที่เหมาะสมกับคุณ หรื อใช้ขอ้ มูลเพื่อการวิเคราะห์ การตรวจจับการฉ้อโกง และการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้
เรายังจะใช้ขอ้ มูลเพื่อการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายโฆษณาออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน
ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเราจะอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลออนไลน์ของเราและทางเลือกของคุณ
ดังที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เรามีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั โฆษณาที่เป็ นบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกเหล่านี้ อาจติดตามคุณ
เบราว์เซอร์ของคุณ หรื ออุปกรณ์ของคุณ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ
จากการตั้งค่าของคุณ เราอาจจะติดตั้งคุกกี้หรื อแท็กไว้บนคอมพิวเตอร์ ของคุณ เมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา
เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงโฆษณาตามเป้ าหมายให้คุณเห็ นบนเว็บไซต์อื่น ๆ
การใช้งานข้อมูลโดยบริ ษทั เหล่านี้ อยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของพวกเขา
เว็บไซต์หลายแห่งของ Visa มีการฝังคุกกี้เพื่อการตลาด การกาหนดความเป็ นส่ วนตัว
และการโฆษณาไว้เฉพาะเมื่อคุณได้ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ อย่างชัดแจ้ง โดยการคลิก “ยอมรับคุกกี้ท้งั หมด” เมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์เป็ นครั้งแรก
ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเราจะอธิบายวิธีจดั การการกาหนดลักษณะของคุณและวิธีปิดใช้งานคุกกี้ที่ยอมรับได้ก่อนหน้า
เว็บไซต์ของเราช่วยให้คุณสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั เราและบุคคลอื่น ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์ มโซเชี ยลมีเดีย
เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์ มเหล่านี้ ตามการอนุญาตของข้อกาหนดทางกฎหมายของเว็บไซต์
เราอาจแสดงโฆษณาตามความสนใจของคุณเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ มเหล่านี้
แพลตฟอร์ มจะช่วยให้คุณปรับโฆษณาที่เราแสดงให้เหมาะกับความสนใจของคุณ
และพวกเขาอาจได้รับข้อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ตอบสนองต่อโฆษณาที่เรานาเสนอ

แอปพลิเคชันมือถือ
เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือของเรา คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้เราทราบตาแหน่งที่แน่นอนจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
เราใช้ขอ้ มูลนี้ เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะกับคุณและเพื่อการวิเคราะห์ นอกจากนี้ เรายังอาจเสนอการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (“พุช”)
เราจะส่งการแจ้งเตือนแบบพุชถึงคุณเฉพาะเมื่อคุณได้ทาการสมัครรับข้อมูลเท่านั้น
คุณไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลตาแหน่งที่อยูห่ รื อเปิ ดใช้งานส่ งการแจ้งเตือนเพื่อใช้แอปมือถือของเรา

ตัวเลือกของคุณและสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว
ศูนย์ความเป็ นส่ วนตัวของเรา:Visa เสนอทางเลือกต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลของคุณ นอกจากนี้
เรายังนาเสนอตัวเลือกให้กบั คุณในเรื่ องวิธีการที่เราจะสื่ อสารกับคุณ ศูนย์ความเป็ นส่ วนตัวของเราจะอธิ บายวิธีการใช้ตวั เลือกเหล่านี้
เราเคารพในสิ ทธิของคุณสาหรับการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณ และในการร้องขอให้เราลบข้อมูลของคุณ
หากเราไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิ จอีกต่อไป หากคุณมีบญั ชี ออนไลน์กบั Visa คุณสามารถเข้าสู่ บญั ชี ของคุณเพื่อเข้าถึง
ปรับปรุ ง และข้อมูลของคุณได้ คุณสามารถส่งคาร้ องถึงเราได้ทางพอร์ทลั ความเป็ นส่ วนตัวหรื อติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผูถ้ ือบัตรควรติดต่อผูอ้ อกบัตรชาระเงินของตนในการเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมของบัตรของพวกเขา
ขั้นตอนนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลจะทาได้โดยบุคคลที่ได้รับอนุ ญาตเท่านั้น โดยจะต้องเป็ นไปตามกระบวนการตรวจสอบยืนยันของผูอ้ อก
นอกจากนี้ หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับวิธีการที่ผอู้ อกบัตรของคุณ ร้านค้า หรื อเครื อข่ายรางวัลดูแลจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวของบริ ษทั เหล่านั้น
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และติดต่อพวกเขาโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคาร้องขอด้านความเป็ นส่ วนตัวของคุณ เมื่อ Visa ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
(หรื อที่เรี ยกว่าผูป
้ ระมวลข้อมูล) สาหรับลูกค้าของเรา เราจะประมวลข้อมูลของคุณเฉพาะตามคาสั่งของลูกค้าของเรา
เพื่อให้บริ การและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น การเก็บบันทึกประวัติการใช้งานและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
เราต้องอาศัยลูกค้าของเราให้การแจ้งให้คุณทราบอย่างเหมาะสมเรื่ องความเป็ นส่วนตัว และเพื่อจัดการสิ ทธิ ความเป็ นส่วนตัวของคุณ
โซลูชันการโฆษณาของ Visa (VAS): ในสหรัฐอเมริ กา Visa จะปรับปรุ งและใช้ขอ้ มูลธุรกรรมของบัตรสาหรับ VAS
ซึ่งเป็ นชุดผลิตภัณฑ์ขอ้ มูลรวมที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถปรับปรุ งความพยายามในการทาการตลาดได้ เช่น
วัดประสิ ทธิภาพของแคมเปญโฆษณา หรื อระบุผรู้ ับสาหรับแคมเปญของตน ผลิตภัณฑ์ VAS จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ตัวอย่างเช่น
รายงานการตลาด VAS
อาจแสดงให้ลูกค้าของเราเห็นว่าผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หนึ่ งมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายที่ร้านอะไหล่ชิ้นส่ วนรถยนต์มากกว่าผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ อื่น
ผูถ้ ือบัตรในสหรัฐอเมริ กาสามารถเลือกไม่ให้ Visa ใช้ขอ้ มูลธุรกรรมบัตรสาหรับ VASการเลือกไม่ให้ใช้น้ ี จะจากัดการใช้ขอ้ มูลของเราในด้านอื่น ๆ
ของธุรกิจ รวมถึงในกรณี ที่การใช้งานข้อมูลดังกล่าวจาเป็ นต่อการดาเนิ นธุรกิ จของเรา กฎหมายกาหนด
หรื อการออกแบบและการให้บริ การผลิตภัณฑ์และบริ การอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ VAS
ประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่ วนตัวเพิม่ เติม: ผูท้ ี่มีถิ่นพานักในบางประเทศและรัฐจะมีสิทธิ ในเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิเหล่านี้มีอยูใ่ นประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวฉบับเพิ่มเติมที่เราโพสต์ไว้ในศูนย์ความเป็ นส่ วนตัว

การโอนระหว่างประเทศ
มีสานักงานใหญ่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาและมีบริ ษทั ในเครื อและผูใ้ ห้บริ การทัว่ โลก ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ๆ ได้
ซึ่งอาจจะมีกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลและความเป็ นส่ วนตัวที่ต่างออกไป อย่างไรก็ตาม
เราจะปกป้ องข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไรก็ตาม
Visa

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล
เราใช้การป้ องกันทางกายภาพ ด้านเทคนิค องค์กร
และการบริ หารในการช่วยปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุ ญาตหรื อการสู ญเสี ย ตัวอย่างเช่น
เราใช้การเข้ารหัสและเครื่ องมืออื่น ๆ เพื่อปกป้ องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
เราเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้นและตามที่กฎหมายอนุ ญาต

นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอก
ประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิ บายว่า Visa Inc. และบริ ษทั ในเครื อดูแลจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างไร
โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวที่ได้รับจากผูอ้ อกบัตร Visa ของคุณด้วยเช่นกัน
เพื่อเรี ยนรู้วา่ บริ ษทั ดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร นอกจากนี้ หากคุณเข้าร่ วมในข้อเสนอหรื อโปรโมชัน่
โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวที่ได้รับจากร้ านค้าหรื อเครื อข่ายรางวัลก่อนที่คุณจะสมัครเข้าร่ วม
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจเข้าถึงได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของ Visa ก็มีนโยบายความเป็ นส่ วนตัวเป็ นของตัวเองด้วยเช่นกัน
เราขอให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่คุณจะมอบข้อมูลของคุณให้พวกเขา

การสมัครงาน
หากคุณเคยสมัครงานกับ Visa ข้อมูลส่วนบุคคลในใบสมัครของคุณจะถูกใช้และเก็บรักษาไว้เพื่อการสรรหาว่าจ้าง การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
และการดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลตามธรรมเนียมปฏิบตั ิอื่น ๆ
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความเป็ นส่ วนตัวด้านทรัพยากรบุคคลของเรา โปรดติดต่อเรา
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ข้อมูลของเด็ก
แพลตฟอร์มของ Visa ไม่ได้จดั เพื่อเด็ก และ Visa จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กที่มีอายุมากกว่า 16 ปี ที่กฎหมายอนุญาตเพื่อติดต่อกับ Visa หรื อหากเราได้รับความยินยอมที่เหมาะสม เช่น
หากเด็กเข้าร่ วมกิจกรรมที่ Visa สนับสนุนพร้อมกับผูด้ ูแลที่เป็ นผูใ้ หญ่ หากคุณเชื่ อว่าเรากาลังประมวลข้อมูลของเด็กอย่างไม่เหมาะสม
โปรดติดต่อเรา

การแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวนี้
เราอาจอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ เป็ นระยะ ๆ เราจะโพสต์การแจ้งเตือนทางออนไลน์หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
หากการเปลี่ยนแปลงจะส่ งผลกระทบที่มีความสาคัญต่อวิธีการที่เราใช้ขอ้ มูลที่ระบุตวั ตนได้ที่เราเก็บรวบรวมไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบ

วิธีติดต่อศูนย์ความเป็ นส่ วนตัวของ Visa
หากคุณมีขอ้ สงสัยหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวของเรา
หรื อหากต้องการความช่วยเหลือในการใช้สิทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเรา คุณสามารถ:



ส่งอีเมลถึงเรา: privacy@visa.com
โปรดอย่ าระบุข้อมูลที่ละเอียดอ่ อนของคุณในอีเมล เช่ น หมายเลขบัญชี
ส่งจดหมายถึงเรา:
Visa Global Privacy Office 900 Metro Center Blvd.
Foster City, CA, 94404 USA

6

