הודעת הפרטיות הגלובלית של Visa
תאריך תוקף 3:ביוני2020 ,
המשימה שלנו ב Visa-היא לספק לכם את הדרך הטובה ביותר לשלם ולקבל תשלומים .אנו מפעילים את אחת מרשתות התשלומים
הגדולות בעולם ואנו יודעים שעלינו לספק חוויית תשלום בטוחה וחלקה ככל האפשר .הכבוד שאנו רוחשים לפרטיות שלכם הוא
מרכיב מרכזי במשימה שלנו Visa.מפעילה תוכנית פרטיות גלובלית כדי לסייע להבטיח שהמידע שלכם מטופל באופן הולם,
ושהמידע האישי שלכם מוגן .תוכנית הפרטיות שלנו משקפת את רגישותו של המידע האישי ,הפיננסי ומידע אחר שבו אנו מטפלים.
היא משקפת גם את דרישותיהם של חוקי הפרטיות בכל הארצות והמדינות שבהן  Visaפועלת.
כחברת טכנולוגיית תשלומים גלובלית Visa ,ממלאת תפקידים רבים .כאשר אנו פועלים כספק שירות עבור מנפיקי כרטיס  Visaובתי
עסק ,אנו אוספים מידע אישי ומשתמשים בו אך ורק במידה המותרת לפי החוזים שלנו מול הלקוחות שלנו .אם יש לכם שאלות
כלשהן בנוגע לאופן שבו החברות הללו מטפלות במידע האישי שלכם ,או שאתם מבקשים לממש את הזכויות המוקנות לכם ,אנא צרו
עימן קשר ישירות .לדוגמה ,אם נרשמתם למבצעי החזר כספי או למועדוני לקוחות אצל המוסד הפיננסי שלכם או אצל בית עסק ,אנא
צרו קשר עם החברה הזאת לקבלת מידע נוסף.
הודעת פרטיות זו מסבירה כיצד חברת  .Visa Incוהחברות השותפות שלה 1אוספות מידע אישי ,משתמשות בו ומעבירות אותו
לאחרים .לחלק מהחברות ומהשירותים של  Visaיש הודעות פרטיות אחרות שיימסרו לכם כאשר תעשו בהם שימוש .יש לנו גם
הודעות פרטיות משלימות המספקות מידע נוסף כפי שנדרש על-פי חוק .תוכלו לקבל מידע נוסף ולממש את הבחירות שלכם בנוגע
לפרטיות במרכז הפרטיות שלנו.

מידע אישי
מידע אישי הוא כל מידע שבו אנו יכולים לעשות שימוש כדי לזהות או לאתר אתכם וכדי ליצור עימכם קשר ,בשילוב עם מידע קשור
נוסף .הוא כולל גם מידע אחר שעשוי להיות קשור למידע האישי שלכם .אנו אוספים מספר סוגים של מידע אישי ,כולל:
•

נתוני עסקאות שבוצעו בכרטיס שמאפשרים לנו להפעיל את  ,VisaNetרשתות התשלומים האלקטרוניים שלנו ,ולספק
שירותי תשלום .כאשר אתם משתמשים בכרטיס ( Visaאו במוצר תשלומים אחר) אנו מקבלים את התאריך ,השעה,
המיקום והסכום של העסקה ומידע בנוגע לבית העסק .אנו עשויים לקבל מידע פיננסי אחר בעת עיבוד עסקאות ואספקת
שירותים ללקוחות שלנו .לדוגמה ,כאשר אתם נרשמים לשימוש בפתרון תשלום מאובטח של ( Visaכגון ) ,אנו עשויים
גם לאסוף מידע נוסף בנוגע לכרטיס התשלום שבאמצעותו אתם מבצעים קניות ,כגון תאריך התפוגה וקוד האבטחה
(למשל מספר ה CVV2-של כרטיס התשלום שלכם) וכתובת החיוב שלכם.

•

פרטי יצירת קשר שמאפשרים לנו ליצור עימכם קשר ,כגון שם ,שם משתמש ,כתובת למשלוח דואר ,מספר טלפון ,כתובת
דואר אלקטרוני או שמות פרופיל ברשתות חברתיות.

•

פרטים בנוגע לקשר העסקי שמסייעים לנו לנהל עימכם עסקים ,כגון העדפות הרכישה והתשלומים שלכם ומידע אחר
שיכול לסייע לנו להבין אתכם ולהציע לכם תוכן מותאם אישית.

•

מידע בנוגע להתקשרויות שלכם עם  ,Visaכגון המידע שאנו אוספים כשאתם:
 oמשתמשים במוצרים ,בשירותים ,באתרי האינטרנט או באפליקציות שלנו ,כולל מידע שנאסף באמצעות קובצי
Cookieוטכנולוגיות אחרות ,שעשוי לכלול מידע לצורכי איכון ,היסטוריית גלישה ומידע אחר הזמין באמצעות
התקשרויות דיגיטליות
o

יוצרים עימנו קשר ,למשל אם פניתם לאחד ממוקדי שירות הלקוחות שלנו ,כולל הקלטות של שיחות למטרות בקרת
איכות והכשרה

o

משתתפים במבצעים או בתוכניות

o

משתתפים באירועים המתקיימים בחסות  ,Visaכגון מידע הקשור לנסיעות עבורכם ועבור כל נוסע המצטרף
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אליכם ומידע שנאסף באירועים ,כגון תמונות או סרטונים
o

מבקשים להצטרף לתוכניות שיווק או לצאת מהן או מממשים בחירות אחרות שלכם

איך אנו אוספים מידע אישי
אנו מקבלים נתונים על עסקאות שבוצעו בכרטיס ומידע פיננסי אחר ממנפיק כרטיס התשלום שלכם ומבתי עסק ,מסולקים ומצדדים
שלישיים אחרים בכל פעם שאתם משתמשים במוצר תשלום עם מיתוג של  .Visaאנו עשויים לקבל מידע נוסף מארנקים דיגיטליים
של צד שלישי ומבתי עסק כשאתם מבצעים רכישה מקוונת ,או מלקוחותינו ,כשאנו מספקים להם שירותים.
אנו אוספים מידע אישי כשאתם נרשמים למבצעים או למועדוני לקוחות עם החברות השותפות או הלקוחות שלנו .לדוגמה ,אם
תירשמו לקבלת החזרים כספיים או מבצעים שקשורים לכרטיס ,אנו נעבד את נתוני העסקאות שבוצעו בכרטיס ומידע אישי נוסף כדי
לאפשר לכם לקבל את הזיכויים וההטבות.
אנו עשויים לאסוף מידע אישי ישירות מכם ,או שצדדים שלישיים עשויים לאסוף מכם מידע אישי מטעמנו .לדוגמה ,תוכלו ליצור עימנו
קשר ,להירשם למבצעים ,להירשם לקבלת הודעות מאיתנו ,להשתתף באירועים המתקיימים בחסות  Visaאו להירשם לתוכניות
תשלום מאובטח (כגון  Visa Checkoutאו תשלום ב Visa-בלחיצה [ )2 ]Click to Payאו להירשם לתוכניות תשלום באמצעים
ביומטריים.
אנו אוספים מידע כאשר אתם מבקרים באתרי האינטרנט שלנו ,משתמשים באפליקציות שלנו או לוחצים על הודעות הדואר
האלקטרוני ששלחנו או על הפרסומות שאנו מציגים .מידע נוסף זמין בהודעה שלנו בדבר קובצי Cookie.אנו עשויים לתעד גם
מאפייני מכשיר כמו תזמון לחיצה על מקשים כדי לסייע לנו לזהות עסקאות לגיטימיות וכדי לאמת את זהותכם .אנו אוספים מידע
שאתם מפרסמים בציבור ברשתות חברתיות.
אנו עשויים גם להשיג מידע שלכם ממתווכי מידע שמסייעים לנו לשפר את הרשומות שלנו בעזרת נתונים דמוגרפיים ורשומות
ציבוריות .לדוגמה ,אנו עשויים לקבל מידע על המאפיינים האישיים או על מאפייני משק הבית שלכם ,כגון הגיל המשוער שלכם או
ההכנסה המשוערת למשק הבית.
בכל מקרה ,המידע שאנו אוספים כפוף לחוקים החלים ולבחירות שאתם עשויים לממש.

כיצד אנו משתמשים במידע האישי
אנו משתמשים במידע האישי כדי:
•

להפעיל את רשתות התשלומים האלקטרוניים של  ,Visaלאפשר לכם לבצע עסקאות תשלום וכן למטרות קשורות
נוספות ,כגון אימות זהות ,יישוב מחלוקות ,מניעת הונאה ואבטחה.

•

לספק לכם את המוצרים ,השירותים ,התוכניות ,המבצעים או המידע שביקשתם לקבל מ ,Visa-וכן למטרות קשורות כגון
קביעת זכאות ושירות לקוחות.
לספק שירותים ללקוחותינו .לדוגמה ,אם תירשמו למועדון לקוחות של מנפיק כרטיס או בית עסק ,אנו נעבד נתוני עסקאות
שבוצעו בכרטיס כדי לחשב את ההטבות המגיעות לכם ולספק לכם הצעות ממוקדות מהלקוח.

•

להפעיל את  Visa Checkoutאו תשלום ב Visa-בלחיצה ( ,( ) )Click to Payובכלל זה כדי לרשום אתכם לפתרון,
לאפשר לכם להישאר מחוברים במכשיר שלכם (אם בחרתם באפשרות זו) ,לאפשר לכם לבצע תשלום באמצעות הפתרון,
לאפשר אינטגרציה עם ארנקים דיגיטליים אחרים (אם בחרתם בכך) וכדי לאפשר לכם לקחת חלק בתוכניות הקשורות
לשימוש שלכם בפתרון.

•

לקיים סקרים ,מועדוני לקוחות ,הגרלות ,תחרויות ואירועים.

•

על סמך הבחירות שלכם ,לספק לכם הודעות שיווקיות ,הצעות מותאמות אישית ופרסומות מבוססות עניין.

•

להבין כיצד אתם ואחרים משתמשים במוצרים שלנו ,למטרות ניתוח נתונים ויצירת מודלים וכדי להפיק מודיעין עסקי
ותובנות ולהבין מגמות כלכליות.

•

2
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היא סימן מסחרי בבעלות  EMVCo, LLCוהשימוש בה נעשה ברשותה.
הצלמית
כולל פעילויות העיבוד המרכזיות שלנו כגון הרשאה ,סליקה ויישוב עסקאות וטוקניזציה.

•

להפיק מערכי נתונים שמכילים נתונים ללא מידע אישי ,ללא מידע מזהה ,שעברו אנונימיזציה או מצרפיים ,שמשמשים
לפיתוח מוצרים ולאספקת שירותי ייעוץ ללקוחות.

•

לתמוך במטרות העסקיות היומיומיות שלנו ,כגון ניהול חשבונות ,בקרת איכות ,ניהול אתר האינטרנט שלנו ,המשכיות
עסקית והתאוששות מאסון ,אבטחה ומניעת הונאה ,ממשל תאגידי ,דיווח וציות לחוק.

לתשומת ליבכם ,אנו עשויים גם להשתמש במידע שאינו מאפשר זיהוי אישי שלכם ולהעביר אותו לאחרים .לדוגמה ,אנו עשויים
לפרסם דוחות שמכילים נתונים מצרפיים או סטטיסטיים ,כגון דוחות שמציגים מגמות כלליות של שימוש בכרטיסי תשלום .דוחות אלה
אינם מכילים מידע אישי.

פתרונות הפרסום של )VAS( Visa
בארצות הברית Visa ,משפרת ומשתמשת בנתוני עסקאות שבוצעו בכרטיס עבור  ,VASחבילה של מוצרי נתונים מצרפיים
המאפשרים ללקוחותינו לשפר את פעולות השיווק שלהם ,למשל כדי למדוד את יעילות מסעות הפרסום שלהם או כדי לזהות קהלי
יעד עבור מסעות הפרסום שלהם .מוצרי  VASאינם כוללים העברה של מידע אישי .לדוגמה ,דוח שיווק של  VASעשוי להראות
ללקוחותינו כי הצרכנים באזור גיאוגרפי מסוים נוטים להוציא סכומים גדולים יותר בחנויות חלקי חילוף לרכב מאשר צרכנים באזור
גיאוגרפי אחר.
מחזיקי כרטיס בארה"ב יכולים לסרב לכך ש Visa-תעשה שימוש בנתוני העסקאות שבוצעו בכרטיס שלהם עבור VAS.סירוב זה לא
ימנע את השימוש שאנו עושים בנתונים בהיבטים אחרים של פעילותה העסקית של  ,Visaלרבות כאשר השימוש הכרחי לפעילותנו
העסקית ,נדרש על-פי חוק ,או לשם תכנון והפעלה של מוצרים ושירותים אחרים שאינם קשורים ל.VAS-

מדוע מידע אישי מועבר לאחרים
אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם לגורמים הבאים:
•

מנפיק כרטיס ה( Visa-או מוצר התשלומים) שלכם

•

בתי עסק ,מוסדות פיננסיים וצדדים שלישיים במידה הנחוצה כדי לאפשר לכם לבצע תשלומים ,להפעיל את רשת
התשלומים שלנו ,לתמוך בחוויית פתרון התשלום המאובטח של ( Visaאם רלוונטי) ,לטפל בהונאה ,ציות ותלונות,
ולמטרות דומות אחרות (כגון חקירת חיובים במחלוקת)

•

החברות השותפות שלנו ,שיכולות להשתמש במידע שלכם אך ורק לטובת המטרות המפורטות בהודעה זו ,וכן

•

ספקי השירות שלנו ,שמשתמשים במידע שלכם כדי לספק לנו שירותים ונדרשים להגן עליו

בהסכמתכם ,אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם לבתי עסק ,לרשתות הטבות ולשותפים אחרים ,למשל כאשר אתם
מבקשים להצטרף לתוכנית מבצעים או לתוכנית במיתוג משותף .במקרים מסוימים Visa ,פועלת כספק שירות של חברות שמציעות
תוכניות של החזרים כספיים והטבות ,ואנו עשויים להעביר מידע שקשור אליכם ואל עסקאות התשלום שלכם על סמך ההסכמה
שהענקתם לחברת ההטבות כדי לאפשר לה לספק לכם את ההטבות .לדוגמה ,אם תירשמו לקבל הצעות משותף בתחום הנסיעות
דרך  ,Visaאנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלכם עם אותו שותף במידה הנדרשת כדי להפעיל את התוכנית ,לאמת הפניות
ולמדוד את הצלחתם של אותם מבצעים.
אנו עשויים לחלוק את המידע שלכם עם צדדים שלישיים אחרים במידה המותרת על פי חוק ,למשל כאשר אנו מוכרים או מעבירים
נכסים עסקיים שלנו ,אוכפים חוזים ,מגינים על הרכוש או הזכויות שלנו ,על הרכוש או הביטחון של אחרים ,או במידה הדרושה
לטובת ביקורות ,עמידה בדרישות וממשל תאגידי.
כמו כן אנו נעביר מידע אישי כאשר אנו נדרשים לעשות כן על פי חוק ,למשל בתגובה לזימון ,לרבות בפני סוכנויות אכיפת החוק,
רגולטורים ובתי המשפט בארה"ב ובמדינות אחרות שבהן אנו פועלים.

פרטיות ברשת
כאשר אתם מבקרים באתר האינטרנט שלנו ,משתמשים באפליקציות שלנו או לוחצים על הודעות דואר אלקטרוני או פרסומות
מקוונות שלנו ,אנו עשויים לאסוף מידע באמצעים אוטומטיים ,באמצעות טכנולוגיות כמו קובצי  ,Cookieתגי פיקסל ,כלי ניתוח
דפדפן ,יומני פעילות בשרת ומשואות רשת.
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במקרים מסוימים ,אנו משתמשים במידע שאנו אוספים אך ורק באופן שאינו מאפשר זיהוי .לדוגמה ,אנו משתמשים במידע שאנו
אוספים אודות כל המשתמשים באתרי האינטרנט שלנו כדי למטב אתרים אלה ולהבין את דפוסי התנועה בהם .איננו משתמשים
במידע זה ליצירת פרופילים שלכם או לטובת הצגת פרסומות ממוקדות.
במקרים אחרים ,אנו עשויים להשתמש במידע בדרך שמאפשרת זיהוי .לדוגמה ,אנו עשויים לאמת את זהותכם או את זהות המכשיר
שלכם ,להציג לכם תוכן מותאם אישית או להשתמש במידע למטרות ניתוח נתונים ,זיהוי הונאה ואבטחה .אנו עשויים גם להשתמש
במידע לפרסום מקוון ממוקד .ההודעה שלנו בדבר קובצי Cookieמספקת מידע נוסף בנוגע לטכנולוגיות שבהן אנו משתמשים
לאיסוף מידע ברשת ובנוגע לאפשרויות הבחירה שלכם.
כפי שמפורט בהודעה שלנו בדבר קובצי Cookie,אנו מקיימים קשרים עם חברות פרסום מצד שלישי .צדדים שלישיים אלה עשויים
לעקוב אחריכם ,אחר הדפדפן שלכם או אחר המכשיר שלכם באתרי אינטרנט ובאפליקציות שונות.
בכפוף להגדרות שלכם ,אנו עשויים להעביר קובצי  Cookieאו תגים למחשב שלכם כאשר אתם מבקרים באתר האינטרנט שלנו ,כדי
שיוכלו להציג בפניכם פרסומות ממוקדות באתרי אינטרנט אחרים .השימוש במידע שלכם על ידי חברות אלה כפוף למדיניות
הפרטיות של כל אחת מהן.
אתרי אינטרנט רבים של  Visaיעבירו אליכם קובצי  Cookieלשיווק ולהתאמה אישית וקובצי  Cookieפרסומיים רק אם תסכימו
במפורש לקבלת קובצי  Cookieאלה בלחיצה על "( "Accept All Cookiesקבל את כל קובצי ה )Cookie-במהלך הביקור הראשון
שלכם באתר האינטרנט .ההודעה שלנו בדבר קובצי Cookieמסבירה כיצד תוכלו לנהל את העדפותיכם וכיצד להשבית קובצי
 Cookieשהסכמתם לקבל בעבר.
אתרי האינטרנט שלנו עשויים לאפשר לכם להתקשר עימנו ועם אחרים באמצעות פלטפורמות של רשתות חברתיות .אנו אוספים
מידע מפלטפורמות אלו במידה המותרת בהתאם לתנאים המשפטיים של אתרי האינטרנט .אנו עשויים גם להציג בפניכם פרסומות
מבוססות עניין כאשר אתם משתמשים בפלטפורמות אלה .הפלטפורמות מאפשרות לנו להתאים אישית את הפרסומות שאנו מציגים
בפניכם ,והן עשויות להפיק תובנות בנוגע ליחידים שמגיבים לפרסומות שאנו מציגים.

אפליקציות ניידות
כשאתם מורידים את האפליקציות שלנו ,תוכלו לאפשר לנו לקבל את המיקום המדויק שלכם מהמכשיר הנייד שלכם .אנו משתמשים
במידע זה כדי להגיש תוכן מותאם אישית ולמטרות ניתוח נתונים .אנו עשויים גם להציע הודעות אוטומטיות ("דחיפה" או ".)"push
אנו נשלח הודעות דחיפה אך ורק אם תסכימו לקבל אותן .אינכם חייבים לספק מידע בנוגע למיקומכם או לאפשר הודעות דחיפה כדי
להשתמש באפליקציות שלנו.

אפשרויות הבחירה וזכויות הפרטיות שלכם
מרכז הפרטיות Visa :מעמידה בפניכם מגוון אפשרויות בחירה בנוגע לשימוש שאנו עושים במידע שלכם .כמו כן אנו מעמידים
בפניכם אפשרויות בנוגע להתקשרויות שלנו עימכם .במרכז הפרטיות שלנו תוכלו למצוא הסבר בנוגע לאופן שבו תוכלו לממש
בחירות אלה.
אנו מכבדים את זכויותיכם לגשת למידע שלכם ,לתקן אותו ולבקש שנמחק אותו אם איננו זקוקים לו עוד למטרות עסקיות .אם יש
לכם חשבון מקוון ב ,Visa-תוכלו להתחבר לחשבון שלכם כדי לגשת למידע האישי שלכם ,לעדכן אותו ולמחוק אותו .תוכלו גם להגיש
לנו בקשות דרך פורטל הפרטיות או ליצור עימנו קשר לקבלת סיוע.
מסיבות אבטחה ,וכדי למנוע חשיפה בלתי-מורשית של מידע אישי ,על מחזיקי הכרטיסים ליצור קשר עם מנפיקי הכרטיס שלהם כדי
לקבל גישה לנתוני העסקאות שבוצעו בכרטיס שלהם .נוהל זה מסייע להבטיח שהגישה למידע ניתנת אך ורק ליחידים המורשים,
בכפוף להליך אימות הזהות של המנפיק.
בנוסף ,אם יש לכם שאלות בנוגע לאופן שבו המנפיק שלכם ,כל בית עסק או רשת הטבות מטפלים במידע האישי שלכם ,אנא קראו
את הודעות הפרטיות שמסופקות על ידי החברות הללו וצרו עימן קשר ישירות לקבלת סיוע בכל בקשת פרטיות שלכם .כאשר Visa
פועלת כספק שירות (המכונה גם מעבד המידע) עבור הלקוחות שלנו ,אנו מעבדים את המידע שלכם אך ורק בהתאם להוראות
שניתנו על ידי הלקוח שלנו ,כדי לספק את השירותים ולמטרות הולמות אחרות ,כגון שמירת רשומות וציות .אנו סומכים על כך
שלקוחותינו יספקו לכם הודעות פרטיות הולמות וינהלו את זכויות הפרטיות שלכם.
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פתרונות הפרסום של  :)VAS( Visaבארצות הברית Visa ,משפרת ומשתמשת בנתוני עסקאות שבוצעו בכרטיס עבור ,VAS
חבילה של מוצרי נתונים מצרפיים המאפשרים ללקוחותינו לשפר את פעולות השיווק שלהם ,למשל כדי למדוד את יעילות מסעות
הפרסום שלהם או כדי לזהות קהלי יעד עבור מסעות הפרסום שלהם .מוצרי  VASאינם כוללים העברה של מידע אישי .לדוגמה ,דוח
שיווק של  VASעשוי להראות ללקוחותינו כי הצרכנים באזור גיאוגרפי מסוים נוטים להוציא סכומים גדולים יותר בחנויות חלקי חילוף
לרכב מאשר צרכנים באזור גיאוגרפי אחר.
מחזיקי כרטיס בארה"ב יכולים לסרב לכך ש Visa-תעשה שימוש בנתוני העסקאות שבוצעו בכרטיס שלהם עבור VAS.סירוב זה לא
ימנע את השימוש שאנו עושים בנתונים בהיבטים אחרים של פעילותה העסקית של  ,Visaלרבות כאשר השימוש הכרחי לפעילותנו
העסקית ,נדרש על-פי חוק ,או לשם תכנון והפעלה של מוצרים ושירותים אחרים שאינם קשורים ל.VAS-
הודעת פרטיות משלימה :לתושביהן של ארצות ומדינות מסוימות מוקנות זכויות פרטיות נוספות .תוכלו למצוא מידע בנוגע לזכויות
אלה בהודעות הפרטיות המשלימות המפורסמות במרכז הפרטיות.

העברות בינלאומיות
מטה החברה של  Visaממוקם בארה"ב ,ולחברה יש חברות שותפות וספקי שירות שפרוסים ברחבי העולם .המידע האישי שלכם
עשוי להיות מועבר לארצות אחרות שחוקי הפרטיות או אבטחת הנתונים החלים בהן עשויים להיות שונים .עם זאת ,אנו נגן תמיד על
המידע שלכם כמפורט בהודעת הפרטיות ,ללא תלות במקום שבו הוא מאוחסן.

אבטחת מידע ושמירת מידע
אנו משתמשים באמצעי הגנה פיזיים ,טכניים ,ארגוניים ומנהליים כדי לסייע להגן על המידע האישי שלכם מפני גישה בלתי-מורשית
או אובדן .לדוגמה ,אנו משתמשים בהצפנה ובכלים אחרים כדי להגן על מידע רגיש .אנו שומרים את המידע האישי שלכם כנדרש
עבור מימוש המטרות הפורטות לעיל וכמותר בחוק.

מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים
הודעת פרטיות זו מסבירה כיצד חברת  .Visa Incוהחברות השותפות שלה מטפלות במידע האישי שלכם .אנא קראו גם את הודעת
הפרטיות של מנפיק כרטיס ה Visa-שלכם למידע נוסף בנוגע לאופן שבו חברה זו מטפלת במידע שלכם .בנוסף ,אם אתם משתתפים
בתוכניות מיוחדות או במבצעים ,אנא קראו את הודעות הפרטיות המפורסמות על ידי בית העסק או רשת ההטבות לפני ההצטרפות.
פלטפורמות רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט אחרים שעשויים להיות נגישים דרך אתרי האינטרנט של  Visaמחזיקים גם הם
במדיניות פרטיות משלהם .אנו ממליצים בפניכם לקרוא את הודעות הפרטיות שמפורסמות על ידי אתרים אלה לפני שתמסרו להם
את המידע שלכם.

מועמדים למשרה
אם הגשתם את מועמדותכם למשרה ב ,Visa-המידע האישי הכלול בהצעת המועמדות שלכם ישמש ויישמר למטרות גיוס ,ציות
ומטרות רגילות אחרות שקשורות למשאבי אנוש .למידע נוסף בנוגע לתוכנית פרטיות משאבי האנוש שלנו ,אנא צרו קשר עימנו.

מידע של ילדים
הפלטפורמות של  Visaאינן מיועדות לילדים ,ו Visa-אוספת מידע מילדים אך ורק לפי המותר בחוק .לדוגמה ,אנו עשויים לאסוף
מידע מילדים בני  16ומעלה שמותר להם לפי חוק להתקשר עם  ,Visaאו כאשר קיבלנו את ההסכמה המתאימה ,למשל כאשר ילדים
מגיעים לאירועים המתקיימים בחסות  Visaעם מטפליהם הבגירים .אם אתם סבורים שאנו מעבדים מידע של ילד באופן בלתי הולם,
אנא צרו קשר עימנו.
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שינויים בהודעת פרטיות זו
אנו עשויים לעדכן את הודעת הפרטיות הזאת מעת לעת .אנו נפרסם הודעה מקוונת אם השינויים יהיו מהותיים .אם השינויים ישפיעו
באופן מהותי על האופן שבו אנו משתמשים במידע מזהה שכבר אספנו ,אנו נודיע לכם על כך.

כיצד ליצור קשר עם משרד הפרטיות של Visa
אם יש לכם שאלות או חששות בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו ,או שאתם זקוקים לסיוע במימוש זכויות הפרטיות שלכם ,אנא צרו קשר
עימנו .תוכלו:
•

לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני אלprivacy@visa.com :

אנא אל תכללו מידע רגיש ,כגון מספר החשבון שלכם ,בהודעות דוא"ל.
•

לשלוח לנו מכתב בדואר:
Visa Global Privacy Office 900 Metro Center Blvd.
Foster City, CA, 94404 USA
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