ការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពស្កលរបស្់ Visa

កាលបរិច្ឆេទឆូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 3 ខែមិងុនា ឆ្នំ 2020
ច្ៅ Visa ច្បស្កកមមរបស្់ច្ ងើ ែ្ញំគផ្ឺ តល់ជូនច្ោកអ្នកនូវវិធលី អបំផ្ុតកនងញ ការបង់ប្រាក់ និងទទួលប្រាក់។
ច្ ើងែ្ញំច្ធវើប្របតិបតតិការបណ្តតញទូទាត់ធំបំផ្ុតមួ កនងញ ឆំច្ណ្តមបណ្តតញទូទាត់ធំបំផ្ុតនានាច្ៅច្លពើ ិភពច្ោក ច្ ើ ច្ ើងែ្ញំដឹងថា
ច្ ើងែ្ញំប្រតូវខតផ្តល់ជូននូវបទពិច្ោធន៍ទូទាត់ប្របកបច្ោ ស្ុវតថិភាព និងរលូនបំផ្ុត។
ការច្ោរពឯកជនភាពរបស្់ច្ោកអ្នកគឺជាឆំណុឆស្ំខាន់ថ្នច្បស្កកមមរបស្់ច្ ើងែ្ញំ។ Visa មានកមមវិធីឯកជនភាពស្កលច្ដើមបីជួ ធានាថា
ព័ត៌មានរបស្់ច្ោកអ្នកប្រតូវានចាត់ខឆងយ៉ា ងប្រតឹមប្រតូវ ច្ ើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នកប្រតូវានការពារ។
កមមវិធីឯកជនភាពរបស្់ច្ ើងែ្ញំឆលញុះបញ្ច ំងពីភាពរច្ស្ុើបថ្នព័តមា៌ នផ្ទាល់ែនលួ ព័ត៌មាន ិរញ្ញវតថញ និងព័ត៌មានច្ផ្េងច្ទៀតខដលច្ ើងែ្ញំចាត់ខឆង។
កមមវិធីច្នុះក៏ឆលញុះបញ្ច ំងពីតប្រមូវការថ្នឆាប់ស្តីពីឯកជនភាពច្ៅកនញងប្របច្ទស្ និងរដឋទាំងអ្ស្់ខដល Visa ច្ធប្រវើ បតិបតតិការផ្ងខដរ។
កនញងនាមជាប្រកញម ុនបច្ឆចកវិទាទូទាត់ទូទាំងពិភពច្ោក Visa បំច្ពញតួនាទីជាច្ប្រឆើន។
ច្ៅច្ពលខដលច្ ើងែ្ញំច្ដើរតួជាអ្នកផ្តល់ច្ស្វាកមមស្ប្រមាប់ធនាោរច្ឆញប័ណណ និងអ្នកជំនួញរបស្់ Visa ច្ ើងែ្ញំប្រោន់ខតប្របមូល
និងច្ប្របើប្រាស្់ព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួន តាមការអ្នុញ្ញតកនញងកិឆចស្នារបស្់ច្ ងើ ែ្ញំជាមួ អ្តិងិជនរបស្់ច្ ើងខតប៉ាុច្ណ្តណុះ។
ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកមានស្ំណួរអ្ំពីរច្បៀបខដលប្រកញម ុនទាំងច្នុះចាត់ខឆងព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នក
ឬមានបំណងឆង់ច្ប្របើស្ទិ ធិរបស្់ច្ោកអ្នក ស្ូមទាក់ទងពួកច្គច្ោ ផ្ទាល់។ ឧទា រណ៍
ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកានឆុុះច្្មុះស្ប្រមាប់ការផ្តលជ់ ូនោឆ់ប្រាក់ប្រតឡប់មកវិញ ឬការផ្ដលជ់ ូនស្ប្រមាប់អ្តិងិជនមានភកតីភាព
ជាមួ ោថ ប័ន ិរញ្ញវតថញ ឬអ្នកជំនួញ ស្ូមទាក់ទងប្រកញម នុ ច្នាុះស្ប្រមាប់ព័ត៌មានបខនថម។
ការជូនដំណងឹ ស្តីពីឯកជនភាពច្នុះពនយល់ពីរច្បៀបខដល Visa Inc. និងប្រកញម ុនបុប្រតស្មព័នធរបស្់ែលួន ប្របមូល ច្ប្របើ
និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួន។ ប្រកញម ុន និងច្ស្វាកមម Visa មួ ឆំនួនមានការជូនដំណឹងស្តីពឯី កជនភាពច្ផ្េងៗោន
ខដលប្រតូវានផ្តល់ជូនច្ៅច្ពលច្ោកអ្នកច្ប្របើវា។ ច្ ើងែ្ញំកមា៏ នការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពបខនថមមួ ឆំននួ ខដលផ្តល់ព័ត៌មានបខនថមតាម
ឆាប់តប្រមូវ។ ច្ោកអ្នកអាឆខស្វង ល់បខនថម និងអ្នុវតតជច្ប្រមើស្ឯកជនភាពរបស្់ច្ោកអ្នកច្ៅ មជឈមណឌ លឯកជនភាពរបស្់ច្ ងើ ។
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ព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួន

ព័តមា៌ នផ្ទាល់ែនលួ គឺជាព័ត៌មានខដលច្ ើងែ្ញំអាឆច្ប្របប្រើ ាស្់ច្ដមើ បីកំណត់អ្តតស្ញ្ញ ណ កំណត់ទតាី ំង ឬទាក់ទងច្ៅច្ោកអ្នកាន
រួមជាមួ នឹងព័ត៌មានពាក់ព័នធច្ផ្េងច្ទៀត។
វាក៏រួមបញ្ចូលទាំងព័តមា៌ នច្ផ្េងច្ទៀតខដលអាឆពាក់ព័នធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ែនលួ របស្់ច្ោកអ្នកផ្ងខដរ។
ច្ ើងែ្ញំប្របមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនជាច្ប្រឆើនប្របច្ភទ រួមមាន៖
 ទិនន
ន ័ ប្របតិបតតកាិ រប័ណណ ខដលអ្នុញ្ញតឱ្យច្ ើងែ្ញំច្ធវើប្របតិបតតិការ VisaNet បណ្តតញទូទាត់តាមច្អ្ឡិឆប្រតូនឆិ របស្់ច្ ើងែ្ញំ
និងផ្តល់ច្ស្វាកមមទូទាត់។ ច្ៅច្ពលច្ោកអ្នកច្ប្របើបណ
័ ណ Visa (ឬផ្លិតផ្លទូទាត់ច្ផ្េងច្ទៀត) ច្ ើងែ្ញំទទួលានកាលបរិច្ឆេទ
ច្ពលច្វោ ទីតាំង និងឆំនួនទឹកប្រាក់ថ្នប្របតិបតតកាិ រ និងព័ត៌មានអ្ំពីអ្នកជំនួញ។
ច្ ើងែ្ញំអាឆទទួលានព័ត៌មាន រិ ញ្ញវតថញច្ផ្េងច្ទៀត ច្ៅច្ពលដំច្ណើរការប្របតិបតតិការ
និងច្ពលផ្តល់ច្ស្វាកមមដល់អ្តិងិជនរបស្់ច្ ើងែ្ញំ។ ឧទា រណ៍
ច្ៅច្ពលខដលច្ោកអ្នកឆុុះច្្មុះច្ប្របើដំច្ណ្តុះប្រោ ការប្រតួតពិនតិ យច្ឆញច្ោ ស្ុវតថិភាពច្លើ Visa (ដូឆជា )
ច្ ើងែ្ញំក៏អាឆនឹងប្របមូលព័ត៌មានបខនថមអ្ំពីប័ណណទទាូ ត់ខដលច្ោកអ្នកកំពងុ ច្ប្របើច្ដើមបីទិញទំនិញ ដូឆជាកាលបរិច្ឆេទផ្ុតកំណត់
និងច្លែកូដស្ុវតថិភាព (ឧទា រណ៍ CVV2 ថ្នប័ណណទូទាត់របស្់អ្នក) និងអាស្ ោឋ នទូទាត់វិកក បប្រតរបស្់ច្ោកអ្នក។
 ព័តមា
៌ នទំនាក់ទនំ ង ខដលអ្នុញ្ញតឲ្យច្ ើងែ្ញំអាឆប្រាប្រស្័ ទាក់ទងច្ៅច្ោកអ្នក ដូឆជាច្្មុះ ច្្មុះអ្នកច្ប្របើ
អាស្ ោឋ នច្ផ្្ើស្ំបុប្រត ច្លែទូរស្ពា អាស្ ោឋ នអ្ុីខម៉ាល ឬច្្មុះកប្រមងព័ត៌មានប្របព័នធផ្េពវផ្ា ស្ងគមជាច្ដើម។
 ព័តមា
៌ នអ្ំពទី នាំ ក់ទនំ ង ខដលជួ ច្ ើងែ្ញំកនញងការច្ធវើអាជីវកមមជាមួ ច្ោកអ្នក ដូឆជា ព័ត៌មានអ្ំពីការទិញទំនិញ
និងឆំណង់ឆណ
ំ ូ លឆិតទត ូទាត់របស្់អ្នក ប្រពមទាំងព័ត៌មានច្ផ្េងច្ទៀតខដលអាឆជួ ឲ្យច្ ើងែ្ញំ ល់អ្ពំ ីច្ោកអ្នក
និងផ្តល់ឱ្យច្ោកអ្នកនូវែលឹមោរខដលមានលកៈណ្ផ្ទាល់ែលួន។
 ព័ត៌មានអ្ំពីអ្នតរកមមរបស្់ច្ោកអ្នកជាមួ Visa ដូឆជាទិនន
ន ័ ខដលប្របមូលាន ច្ៅច្ពលច្ោកអ្នក៖
ប្រកញម ុនបុប្រតស្មព័នធរបស្់ Visa ជាប្រកញម ុនខដលប្រគប់ប្រគងច្ោ ផ្ទាល់ ឬច្ោ ប្របច្យលរបស្់ Visa U.S.A. Inc. ឬប្រកញម ុនច្មរបស្់ែលួន Visa Inc.
តាមរ ្ភាពជាមាចស្់កមមស្ិទធិដូឆជា Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte ជាច្ដើម។ Limited, Visa Canada
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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.
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ច្ប្របើផ្លិតផ្ល ច្ស្វាកមម ច្គ ទំព័រ ឬកមមវធិ ីរបស្់ច្ ើង រួមទាំងព័ត៌មានខដលប្របមូលច្ោ ការច្ប្របើប្រាស្់ ឃុកឃី
និបច្ឆចកវិទាច្ផ្េងៗច្ទៀតខដលអាឆរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានបតរូ ទីតាំង ប្របវតតិខស្វងរក
និងព័ត៌មានច្ផ្េងៗច្ទៀតខដលមានតាមរ ្ការទាក់ទងឌីជីងល
ព័ត៌មានទាក់ទងជាមួ ច្ ើងែ្ញំ ដូឆជាច្ពលច្ោកអ្នកទាក់ទងមកមជឈមណឌ លច្ស្វាកមមអ្តិងិជនរបស្់ច្ ងើ ែ្ញំ
រួមទាំងការងតស្ំច្ឡងច្ពលច្ៅទូរស្ពាឆូលកនញងច្ោលបំណងស្ិកាពីគណ
ុ ភាព និងការបណតញ ុះបណ្តតល
ឆូលរួមកនញងការផ្េពវផ្ា ឬកមមវិធនាី នា
ឆូលរួមប្រពឹតកាតិ រណ៍ខដលឧបតថមភច្ោ Visa
ដូឆជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការច្ធដវើ ំច្ណើរស្ប្រមាប់អ្នកនិងថ្ដគូណ្តមានក់
និងព័ត៌មានណ្តមួ ខដលានប្របមូលច្ៅប្រពឹតតិការណ៍ច្នាុះ ដូឆជារូបងត ឬវីច្ដអ្ូ
ឆូលរួម ឬមិនឆូលរួមកនញងការខស្វងរកទីផ្ារ ឬអ្នុវតតជច្ប្រមស្ើ ច្ផ្េងច្ទៀតរបស្់ច្ោកអ្នក

រច្បៀបខដលច្ ើងែ្ញំប្របមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួន

ច្ ើងទទួលានទិននន័ ប្របតិបតតកាិ រប័ណណ និងព័ត៌មាន រិ ញ្ញវតថញច្ផ្េងច្ទៀតពីធនាោរច្ឆញប័ណណទូទាត់របស្់ច្ោកអ្នក និងពីអ្នកជំនួញ
ធនាោរច្ឆញមា៉ាស្ុីនឆូតប័ណណ និងភាគីទីបីច្ផ្េងច្ទៀត ច្ៅច្ពលណ្តខដលច្ោកអ្នកច្ប្របើផ្លិតផ្លទូទាត់ខដលមាន ីច្ោ Visa។
ច្ ើងែ្ញំអាឆទទួលានព័ត៌មានបខនថមពីកាបូបឌីជីងលរបស្់ភាគីទីបី និងអ្នកជំនួញ ច្ៅច្ពលខដលច្ោកអ្នកច្ធកាវើ រទិញទំនញិ តាមអ្ុិនធឺច្ណត
ឬពីអ្តិងិជនរបស្់ច្ ើង ច្ៅច្ពលខដលច្ ើងផ្តល់ច្ស្វាកមមដល់ពួកច្គ។
ច្ ើងែ្ញំប្របមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួន ច្ៅច្ពលច្ោកអ្នកឆុុះច្្មុះស្ប្រមាប់ការផ្តល់ជូន ឬកមមវិធីភកតភាី ពជាមួ ោខា ឬអ្តិងិជនរបស្់ច្ ើងែ្ញំ។
ឧទា រណ៍ ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកច្ប្រជស្ើ ច្រីស្ទទួលការផ្តល់ជនូ ជាោឆ់ប្រាក់ប្រតឡប់ ឬភាាប់ប័ណណ
ច្ ើងែ្ញំនឹងដំច្ណើរការទិននន័ ប្របតិបតតិការប័ណណ និងព័តមា៌ នផ្ទាល់ែនលួ ច្ផ្េងច្ទៀត ច្ដើមបីឱ្យច្ោកអ្នកអាឆទទួលានឥណទាន
និងរង្ហវន់នានា។
ច្ ើងអាឆប្របមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ែនលួ ច្ោ ផ្ទាល់ពអ្ី នក ឬភាគីទីបីអាឆប្របមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនពីអ្កន កនញងនាមច្ ងើ ាន។ ឧទា រណ៍
ច្ោកអ្នកអាឆទាក់ទងមកច្ ើងែ្ញំ ឆុុះច្្មុះច្ដើមបីទទួលានកមមវិធីប្របូមស្ូ ិន ឆុុះច្្មុះច្ដើមបីទទួលានោរពីច្ ើងែ្ញំ
ឆូលរួមកនញងប្រពតឹ តិការណ៍ខដលឧបតថមច្ោ Visa ឬឆុុះច្្មុះឆូលកនញងកមមវិធីប្រតួតពិនិតយច្ឆញ ឬឆុឆច្ដើមបីទូទាត់ប្រាក់ជាមួ Visa
( ) កមមវិធីទូទាត់ជីវមាប្រត។
ច្ ើងែ្ញំប្របមូលព័ត៌មាន ច្ៅច្ពលច្ោកអ្នកឆូលច្ៅកាន់ច្គ ទំព័ររបស្់ច្ ើងែ្ញំ ច្ប្របើកមមវិធីរបស្់ច្ ើងែ្ញំ ឬទាក់ទងតាមអ្ុីខម៉ាល
ឬការផ្ា ពាណិជាកមមរបស្់ច្ ងើ ែ្។ញំ ច្ោកអ្នកអាឆខស្វង ល់បខនថមានច្ោ អានការជូនដំណឹងស្តពី ីឃកុ ឃីរបស្់ច្ ងើ ។
ច្ ើងែ្ញំក៏អាឆនឹងចាប់ កលកៈណ្ថ្នឧបករណ៍ដឆូ ជា ការកំណត់ច្ពលច្វោថ្នការឆុឆប្រោប់ឆុឆ
ច្ដើមបីជួ ឱ្យច្ ើងែ្ញំោគល់ប្របតិបតតកាិ រប្រតឹមប្រតូវ និងច្ផ្ាៀងផ្ទាត់ភាពប្រតមឹ ប្រតូវរបស្់ច្ោកអ្នក។
ច្ ើងែ្ញំអាឆនឹងប្របមូលព័ត៌មានខដលច្ោកអ្នកផ្េពវផ្ា ជាោធារណ្ច្លើប្របព័នធផ្េពវផ្ា ស្ងគម។
ច្ ើងែ្ញំក៏អាឆនឹងទទួលានព័តមា៌ នទាក់ទងនឹងអ្នកពីឈ្មួញកណ្តតលទិននន ័
ខដលជួ ច្ ើងបច្ងកើនកំណត់ប្រតារបស្់ច្ ើងជាមួ នឹងទិននន ័ ប្របជាោស្តស្ត និងកំណត់ប្រតាោធារណ្ផ្ងខដរ។ ឧទា រណ៍
ច្ ើងអាឆនឹងទទួលានលកៈណ្ផ្ទាល់ែលួន ឬប្រគួោរ ដូឆជាអា ុ ឬប្រាក់ឆំណូលប្រគោ
ួ រខដលានា៉ា ន់ោមនរបស្់អ្នកជាច្ដើម។
កនញងប្រគប់ករណីទាំងអ្ស្់ ព័ត៌មានខដលច្ ើងែ្ញំប្របមូលគឺអ្នុច្ោមតាមឆាប់ខដលប្រតូវអ្នុវតត និងជច្ប្រមើស្ខដលច្ោកអ្នកអាឆអ្នុវតត។
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រច្បៀបខដលច្ ើងែ្ញំច្ប្របើប្រាស្់ព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួន

ច្ ើងែ្ញំច្ប្របើប្រាស្់ព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនច្ដមើ បី៖
 ច្ធវើប្របតិបតតិការបណ្ត
ត ញទូទាត់តាមច្អ្ឡិឆប្រតូនិឆរបស្់ Visa ច្បើកប្របតិបតតកាិ រទូទាត់របស្់ច្ោកអ្នក
និងស្ប្រមាប់ច្ោលបំណងពាក់ព័នដធ ូឆជា ការច្ផ្ាៀងផ្ទាត់ភាពប្រតឹមប្រតូវ ការច្ោុះប្រោ ជច្មាលុះ ការបង្ហករការខកលងបនលំ និងស្នតិស្ុែ។
 ផ្តល់ជូនច្ោកអ្នកនូវផ្លិតផ្ល ច្ស្វាកមម កមមវិធី ការផ្តល់ជូន ឬព័ត៌មានខដលច្ោកអ្នកច្ស្នើស្ុំពី Visa
និងស្ប្រមាប់ច្ោលបំណងពាក់ព័នដធ ូឆជា ការកំណត់ភាពមានស្ិទធិទទួលាន និងច្ស្វាអ្តិងិជន។
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អា ែុន គឺជានិមិតតស្ញ្ញ ខដលកាន់កាប់ច្ោ និងច្ប្របើច្ោ មានការអ្នុញ្ញតពី EMVCo, LLC។
ការច្នុះរួមមាន ស្កមមភាពដំច្ណើរការស្នូលរបស្់ច្ ើងែ្ញំ ដូឆជាការអ្នុញ្ញត ការស្មាអត និងការទូទាត់ប្របតិបតតិការ និងស្ញ្ញ ស្មាៃត់ជាច្ដើម។
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ផ្តល់ច្ស្វាកមមដល់អ្តិងជិ នរបស្់ច្ ងើ ។ ឧទា រណ៍ ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកឆុុះច្្មុះជាធនាោរច្ឆញប័ណណ
ឬកមមវិធីភកតភាី ពអ្នកជំនញួ ច្ ើងែ្ញំនងឹ ដំច្ណើរការទិននន័ ប្របតិបតតិការប័ណណ ច្ដើមបីគណនារង្ហវន់របស្់ច្ោកអ្នក
និងផ្តល់នូវការផ្តល់ជូនពិច្ស្ស្ខដលានកំណត់ពអ្ី តិងិជនដល់ច្ោកអ្នក។
ច្ធវើប្របតិបតតិការការប្រតួតពិនិតយច្ឆញ Visa ឬឆុឆទូទាត់ជាមួ Visa ( )
ច្ោ រួមបញ្ចលូ ទាំងការឆុុះច្្មុះច្ោកអ្នកច្ៅកនងញ ដំច្ណ្តុះប្រោ
ច្ដើមបីជួ ច្ោកអ្នកឱ្យឆុុះច្្មុះឆូលគណនីច្ៅច្លឧើ បករណ៍របស្់ច្ោកអ្នក (ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកានច្ប្រជើស្ច្រីស្ប្របតិបតតកាិ រច្នុះ)
ច្ដើមបីឱ្យច្ោកអ្នកពិនិតយច្មើលច្ោ ច្ប្របើដំច្ណ្តុះប្រោ ច្ដើមបីបញ្ចលូ ជាមួ កាបូបឌីជីងលច្ផ្េងច្ទៀត
(ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកានច្ប្រជស្
ើ ច្រីស្ច្ធវើប្របតិបតតិការច្នុះ)
ិ
និងច្ដើមបីឆូលរួមកនញងកមមវធីខដលទាក់ទងនឹងការច្ប្របប្រើ ាស្់ដំច្ណ្តុះប្រោ របស្់ច្ោកអ្នក។
ប្រគប់ប្រគងការស្ាង់មតិ កមមវិធីភកតីភាព ការចាប់ច្ឆ្នត ករង្ហវន់ ការប្របកួតប្របខជង និងប្រពឹតតិការណ៍ច្ផ្េងៗ។
ខផ្អកច្លើជច្ប្រមស្ើ របស្់ច្ោកអ្នក ផ្តល់ការទំនាក់ទំនងខផ្នកទីផ្ារ ការផ្តល់ជូនខដលប្រស្បនឹងអ្នក
និងការផ្ា ពាណិជាកមមច្ោ ខផ្អកច្លើឆំណ្តប់អារមមណ៍របស្់ច្ោកអ្នក។
ខស្វង ល់ពីរច្បៀបខដលច្ោកអ្នក និងអ្នកដថ្ទច្ទៀតច្ប្របើប្រាស្់ផ្លិតផ្លរបស្់ច្ ើងែ្ញំ ស្ប្រមាប់ការវភាិ គ និងការច្ធវើគំរូ
ច្ ើ ច្ដើមបីបច្ងកើតភាពឆ្លតថ្វច្លើអាជីវកមម ប្រពមទាំងការ ល់ដឹង និងខស្វង ល់ពីនិនានការច្ស្ដឋកិឆច។
បច្ងកើតស្ំណុំទនិ នន័ ផ្ទាល់ែលួន ខដលានកំណត់អ្តតស្ញ្ញ ណ អ្នាមិក ឬប្របមូលផ្តញំ
ខដលប្រតូវានច្ប្របើស្ប្រមាប់ការអ្ភិវឌឍផ្លិតផ្ល និងការផ្តល់ច្ស្វាពិច្ប្រោុះច្យបល់ដល់អ្តិងិជន។
ោំប្រទដល់ច្ោលបំណងអាជីវកមមប្របចាំថ្ងៃរបស្់ច្ ងើ ែ្ញំ ដូឆជាការប្រគប់ប្រគងគណនី ការប្រគប់ប្រគងគុណភាព ការប្រគប់ប្រគងច្គ ទំព័រ
និរនដរភាពអាជីវកមម និងការោដ រច្ប្រោុះម នតរា ការការពារស្នតិស្ុែ និងការខកលងបនលំ អ្ភិាលកិឆចប្រកមញ ុន ការរា ការណ៍
និងការអ្នុច្ោមតាមឆាប់។

ស្ូមឆំណ្តំថា ច្ ើងែ្ញំក៏អាឆច្ប្របើ និងបង្ហាញព័តមា៌ នខដលមិនប្រតូវានកំណត់អ្តតស្ញ្ញ ណជាលកៈណ្ឯកជនផ្ងខដរ។ ឧទា រណ៍
ច្ ើងែ្ញំអាឆនឹងច្ាុះពុមពផ្ា រា ការណ៍ ខដលមានមានទិននន័ ស្រុប ឬស្ថិតិដូឆជា រា ការណ៍ខដលបង្ហាញនិនានការច្ប្របើប្រាស្់
ប័ណណទូទាត់ទូច្ៅ។ រា ការណ៍ទាងំ ច្នុះមិនមានព័តមា៌ នផ្ទាល់ែលួនច្ឡើ ។

ដំច្ណ្តុះប្រោ អ្ំពីការផ្េពវផ្ា ពាណិជាកមមរបស្់ Visa (VAS)

ច្ៅស្ រដឋអាច្មរិក Visa បច្ងកើននិងច្ប្របើប្រាស្់ទនិ នន័ ប្របតិបតតិការប័ណណស្ប្រមាប់ VAS
ខដលជាផ្លិតផ្លទិននន ័ រួមខដលអាឆឱ្យអ្តិងជិ នរបស្់ច្ ើងច្ធវើឱ្យប្របច្ស្ើរច្ឡើងនូវការែិតែំប្របឹងខប្របងខផ្នកទីផ្ារ
ដូឆជាវាស្់ខវងប្របស្ិទភាធ ពថ្ន ុទនាធ ការផ្េពវផ្ា របស្់ពួកច្គ ឬកំណត់អ្តតស្ញ្ញ ណទស្េនិកជនស្ប្រមាប់ ទុ ធនាការរបស្់ពួកច្គ។
ផ្លិតផ្ល VAS មិនបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនច្ឡើ ។ ឧទា រណ៍ រា ការណ៍ទីផ្ារ VAS
ប្របខ លជាអាឆបង្ហាញដល់អ្តិងិជនរបស្់ច្ ើងថា
អ្តិងិជនច្ៅកនងញ តំបន់ភមូ ិោស្តស្មត ួ មានទំច្នារឆំណ្ត ច្ប្រឆើនច្ៅោងលក់ច្ប្រគឿងបនាលស្់រង នតច្ប្រឆើនជាងអ្តិងិជនច្ៅតំបន់ភូមិោស្តស្តមួ
ច្ផ្េងច្ទៀត។
មាចស្់ប័ណណអាច្មរិឆអាឆច្ឆញពី Visa ច្ោ ច្ប្របើទនិ នន័ ប្របតិបតតិការប័ណណរបស្់ពួកច្គស្ប្រមាប់ VAS។
ការចាកច្ឆញច្នុះនឹងមិនកំណត់ការច្ប្របើប្រាស្់ទិននន ័ របស្់ច្ ើងច្ៅកនងញ ទិដឋភាពច្ផ្េងៗច្ទៀតថ្នអាជីវកមមរបស្់ Visa ច្ទ
រួមទាំងកខនលងខដលការច្ប្របើប្រាស្់ចាាំ ឆ់ស្ប្រមាប់ច្ធវើអាជីវកមមរបស្់ច្ ងើ ខដលប្រតូវានតប្រមូវច្ោ ឆាប់
ឬកនញងការបច្ងតកើ និងប្របតិបតតិការផ្លិតផ្លនិងច្ស្វាកមមច្ផ្េងច្ទៀតខដលមិនទាក់ទងនឹង VAS។

មូលច្ តុខដលព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនប្រតូវានបង្ហាញដល់អ្នកដថ្ទ

ច្ ើងែ្ញំអាឆបង្ហាញព័តមា៌ នផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នកច្ៅកាន់៖
 ធនាោរច្ឆញប័ណណ Visa (ឬផ្លិតផ្លទូទាត់) របស្់ច្ោកអ្នក
 អ្នកជំនួញ ោថ ប័ន ិរញ្ញវតថញ និងភាគីទីបីខដលប្រតូវការច្ដើមបីដំច្ណើរការការទូទាត់របស្់ច្ោកអ្នក
ប្របតិបតតិការបណ្តតញទូទាត់របស្់ច្ ងើ ែ្ញំ ោំប្រទបទពិច្ោធន៍ថ្នដំច្ណ្តុះប្រោ ការពិនតិ យច្ឆញប្របកបច្ោ ស្ុវតថិភាពរបស្់ Visa
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ប្របស្ិនច្បើមាន) ប្រគប់ប្រគងការខកលងបនលំ ការអ្នុច្ោមតាមឆាប់ និងស្ប្រមាប់ច្ោលបំណងប្រស្ច្ដៀងោន
ដូឆជាច្ស្ុើបអ្ច្ងកតការច្ចាទប្របកាន់ខដលមានជច្មាលុះ)
 ោខារបស្់ច្ ើងែ្ញំអាឆច្ប្របើព័ត៌មានរបស្់ច្ោកអ្នកស្ប្រមាប់ខតច្ោលបំណងខដលានពណ៌នាច្ៅកនញងការជូនដំណឹងច្នុះប៉ាុច្ណ្តណុះ
និង
 អ្នកផ្តល់ច្ស្វាកមមរបស្់ច្ ើងែ្ញំ ខដលច្ប្របើព័ត៌មានរបស្់ច្ោកអ្នកច្ដើមបីផ្ល
ត ច្់ ស្វាកមមដល់ច្ ើងែ្ញំ ច្ ើ ប្រតូវានតប្រមូវឲ្យការពារវា
ច្ោ មានការ ល់ប្រពមពីច្ោកអ្នក ច្ ើងអាឆបង្ហាញព័តមា៌ នរបស្់ច្ោកអ្នកដល់អ្នកជំនួញ បណ្តតញផ្តល់រង្ហវន់ និងថ្ដគូដថ្ទច្ទៀត
ដូឆជាច្ៅច្ពលខដលច្ោកអ្នកឆូលច្ៅកាន់កមមវិធីខដលមានស្ ីច្ោ ឬការផ្េពវផ្ា ។ កនញងករណីមួ ឆំនួន Visa
ច្ធវើប្របតិបតតិការជាអ្នកផ្តល់ច្ស្វាកមមច្ៅកាន់ប្រកញម ុនខដលផ្តល់ជូនកមមវិធីខដលផ្តល់ជាោឆ់ប្រាក់ និងរង្ហវន់
ច្ ើ ច្ ើងអាឆបង្ហាញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងច្ោកអ្នក និងប្របតិបតតកាិ រទូទាត់របស្់ច្ោកអ្នក
ច្ោ ខផ្អកច្លកាើ រប្រពមច្ប្រពៀងខដលអ្នកានផ្តល់ឱ្យប្រកញម ុនច្ដើមបីផ្តលជ់ ូននូវរង្ហវន់នានា។ ឧទា រណ៍
ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកឆុុះច្្មុះច្ដើមបីទទួលានការផ្តល់ជូនពីថ្ដគូច្ធវើដំច្ណើរតាមរ ្ Visa
ច្នាុះច្ ើងែ្ញំអាឆខឆករំខលកព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នកជាមួ ថ្ដគូច្នាុះតាមការចាំាឆ់ច្ដើមបីប្របតិបតតិការកមមវិធី
ច្ធវើស្ុពលភាពដល់ការខណនាំ និងវាស្់ខវងភាពច្ជាគជ័ ថ្នការផ្េពវផ្ា ច្នាុះ។
ច្ ើងែ្ញំអាឆខឆករំខលកព័ត៌មានរបស្់ច្ោកអ្នកជាមួ ភាគីទីបីដថ្ទច្ទៀតខដលប្រតូវានអ្នុញ្ញតច្ោ ឆាប់ ដូឆជាច្ៅច្ពលខដលច្ ើងលក់
ឬច្ផ្ារប្រទពយស្មបតតិជំនញួ ពប្រងឹងកិឆស្ច នារបស្់ច្ ងើ ែ្ញំ ការពារប្រទពយស្មបតតិរបស្់ច្ ងើ ែ្ញំ ឬស្ិទធិ ប្រទពយស្មបតតិ ឬស្ុវតថិភាពរបស្់អ្នកដថ្ទ
ឬតាមតប្រមូវការស្ប្រមាប់ស្វនកមម ការអ្នុច្ោមតាមឆាប់ និងអ្ភិាលកិឆចកនញងប្រកញម នុ ។
ច្ ើងែ្ញំក៏នឹងបង្ហាញព័តមា៌ នផ្ទាល់ែលួនច្ៅច្ពលប្រតូវានតប្រមូវច្ោ ឆាប់ ដូឆជាច្ៅកនញងការច្ឆលើ តបច្ៅនឹងដីកា រួមទាំងភានក់ង្ហរអ្នុវតតឆាប់
និ ័តករ និងតុោការច្ៅស្ រដឋអាច្មរិឆ និងបណ្តតប្របច្ទស្ដថ្ទច្ទៀតខដលច្ ើងែ្ញំច្ធវើប្របតិបតតកាិ រ។
(
(

ឯកជនភាពតាមអ្ុិនធឺណិត

ច្ៅច្ពលច្ោកអ្នកឆូលច្ៅកាន់ច្គ ទំព័ររបស្់ច្ ងើើ់ ែ្ញំ ច្ប្របើកមមវធិ ីទូរស្័ពារបស្់ច្ ើងែ្ញំ ឬឆូលរួមជាមួ ការផ្ា ពាណិជាកមមតាមអ្ុីនធឺណិត
ឬអ្ុីខម៉ាលរបស្់ច្ ើងែ្ញំ ច្នាុះច្ ើងែ្អាញំ ឆនឹងប្របមូលព័ត៌មានច្ោ មច្ធាា ស្វ័ ប្របវតតិ ច្ោ ច្ប្របើបច្ឆកច វិទាដូឆជា ឃុកឃី
ោល កភីកខស្ល កមមវិធីវិភាគរុករក កំណត់ច្ តុមា៉ាស្ុីនច្ម និងប៊ីែុនវិបជាច្ដើម។
កនញងករណីមួ ឆំនួន ព័ត៌មានខដលច្ ើងែ្ញំប្របមូលប្រតូវានច្ប្របើខតតាមរច្បៀបខដលមិនអាឆកំណត់អ្តតស្ញ្ញ ណានប៉ាុច្ណ្តណុះ។ ឧទា រណ៍
ច្ ើងែ្ញំច្ប្របើព័តមា៌ នខដលច្ ើងែ្ញំប្របមូលអ្ំពីអ្នកច្ប្របើច្គ ទំព័រទាំងអ្ស្់ ច្ដើមបីបច្ងកើនប្របស្ិទធភាពច្គ ទំព័ររបស្់ច្ ើងែ្ញំ
និងខស្វង ល់អ្ំពីគំរូឆរាឆររបស្់ច្គ ទំព័រ។ ច្ ើងមិនច្ប្របពើ ័ត៌មានច្នុះច្ដើមបីប្រស្ង់ព័តមា៌ នពីអ្នក
ឬកំណត់ច្ោលច្ៅផ្ា ពាណិជកា មមរបស្់ច្ ើងែ្ញំច្ឡើ ។
កនញងករណីច្ផ្េងច្ទៀត ច្ ើងែ្ញំអាឆច្ប្របើព័ត៌មានតាមរច្បៀបខដលអាឆកំណត់ាន។ ឧទា រណ៍
ច្ ើងែ្ញំអាឆនឹងច្ផ្ាៀងផ្ទាត់ភាពប្រតឹមប្រតវូ របស្់ច្ោកអ្្នក ឬឧបករណ៍របស្់ច្ោកអ្នក ខឆកចា ែលមឹ ោរផ្ទាល់ែនលួ
ឬច្ប្របើព័ត៌មានស្ប្រមាប់ការវិភាគ ការខស្វងរកការខកលងបនលំ និងស្ុវតថភាិ ព។
ច្ ើងែ្ញំក៏អាឆនឹងច្ប្របើព័តមា៌ នស្ប្រមាប់កំណត់ច្ោលច្ៅផ្ា ពាណិជាកមមតាមអ្ុិនធឺច្ណតផ្ងខដរ។ ការជូនដំណឹងស្តីពីឃកុ ឃី របស្់ច្ ើងែ្ញំ
ផ្តល់នូវព័ត៌មានបខនថមអ្ំពីបច្ឆចកវិទាប្របមូលទិននន័ តាមអ្ុិនធឺច្ណត និងជច្ប្រមើស្របស្់ច្ោកអ្នក។
ដូឆខដលានច្រៀបរាប់ច្ៅកនញងការជូនដំណឹងស្តីពឃី ុកឃីរបស្់ច្ ើងែ្ញំ ច្ ើងែ្ញំមានទំនាក់ទំនងជាមួ ប្រកញម នុ ផ្ា ពាណិជាកមមភាគីទីបី។
ភាគីទីបីទាំងច្នុះអាឆនឹងតាមោនអ្នក កមមវិធីរុករករបស្់ច្ោកអ្នក ឬឧបករណ៍របស្់ច្ោកអ្នកច្ៅច្លើច្គ ទំព័រ និងកមមវិធីច្ផ្េងៗោន ។
ច្យងតាមការកំណត់របស្់ច្ោកអ្នក ច្ ើងែ្ញំអាឆនឹងោក់ឃុកឃី ឬោល កច្ៅច្លើកុំពយូទរ័ របស្់ច្ោកអ្នក
ច្ៅច្ពលខដលច្ោកអ្នកឆូលច្ៅកាន់ច្គ ទំព័ររបស្់ច្ ើងែ្ញំ
ច្ដើមបីឲ្យពួកច្គអាឆបង្ហាញការផ្ា ពាណិជាកមមខដលានកំណត់ដល់ច្ោកអ្នកច្ៅច្លើច្គ ទំពរ័ ច្ផ្េងច្ទៀត។
ការច្ប្របើប្រាស្់ទិននន័ របស្់ច្ោកអ្នកច្ោ ប្រកញម នុ ទាំងច្នុះ គឺអ្នុច្ោមតាមច្ោលការណ៍ឯកជនភាពផ្ទាល់ែលួនរបស្់ពួកច្គ។
ច្គ ទំព័រ Visa ជាច្ប្រឆើនោក់ខតឃុកឃីច្ធវើទីផ្ារ កំណត់ឱ្យប្រស្បតាមបុគគល និងផ្ា ពាណិជាកមមប៉ាុច្ណ្តណុះ
ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកប្រពមទទួល កឃុកឃីទាំងច្នុះ ច្ោ ឆុឆ “ទទួល កឃុកឃីទាំងអ្ស្់”
ច្ៅច្ពលខដលច្ោកអ្នកឆូលច្ៅកាន់ច្គ ទំព័រដំបងូ ។ ការជូនដំណងឹ ស្តពី ីឃុកឃី
របស្់ច្ ើងែ្ញំពនយល់ពីរច្បៀបប្រគប់ប្រគងឆំណូលឆិតតរបស្់ច្ោកអ្នក និងរច្បៀបបិទឃុកឃីខដលានទទួល កពីមនុ ។
ច្គ ទំព័ររបស្់ច្ ើងែ្អាញំ ឆជួ ច្ោកអ្នកទាក់ទងមកច្ ើងែ្ញំ និងអ្នកដថ្ទតាមរ ្ប្របព័នធផ្េពវផ្ា ស្ងគម។
ច្ ើងែ្ញំប្របមូលព័ត៌មានពីកមមវិធីទាងំ ច្នុះ ដូឆខដលានអ្នុញ្ញតច្ោ លកៈែណឌ ផ្លូវឆាប់របស្់ច្គ ទំព័រខដរ។
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ច្ ើងែ្ញំអាឆបង្ហាញការផ្ា ពាណិជកា មមខដលខផ្អកច្លើឆំណ្តប់អារមមណ៍ដល់ច្ោកអ្នក ច្ៅច្ពលច្ោកអ្នកកំពងុ កមមវិធីទាំងច្នុះ។
ប្របព័នធទាំងច្នុះអ្នុញ្ញតឱ្យច្ ើងែ្ញំច្រៀបឆំការផ្ា ពាណិជាកមមជាលកៈណ្ផ្ទាល់ែលួនខដលបង្ហាញដល់ច្ោកអ្នក
ច្ ើ ពួកច្គអាឆនឹងទទួលានការ ល់ដឹងអ្ំពបី ុគគលខដលច្ឆលើ តបនឹងការផ្ា ពាណិជាកមមខដលច្ ើងែ្ផ្ញំ ា ។

កមមវិធីច្លើទូរស្ពា

ច្ៅច្ពលច្ោកអ្នកទាញ កកមមវធិ ីច្លើទូរស្ពារបស្់ច្ ើងែ្ញំ
ច្ោកអ្នកអាឆនឹងអ្នុញ្ញតឲ្យច្ ើងែ្ទញំ ទួលានទីតាំងជាក់ោក់របស្់ច្ោកអ្នកពីឧបករណ៍ឆល័តរបស្់ច្ោកអ្នកខដរ។
ច្ ើងែ្ញំច្ប្របើព័តមា៌ នច្នុះច្ដើមបីផ្លត ់ែលឹមោរជាលកៈណ្ផ្ទាល់ែលួន និងស្ប្រមាប់ការវិភាគ។ ច្ ើងែ្ញំក៏អាឆនឹងផ្តលកា់ រជូនដំណងឹ (“ការជំរុញ”)
ច្ោ ស្វ័ ប្របវតតិផ្ងខដរ។ ច្ ើងែ្ញំនងឹ ផ្តល់ជូនការជំរុញការជូនដំណងឹ ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកឆូលរួមច្ដើមបីទទួលពួកច្គ។
ច្ោកអ្នកមិនចាំាឆ់ផ្លត ់ព័ត៌មានអ្ំពទី ីតាំង ឬច្បើកការជូនដំណឹងច្ដមើ បីច្ប្របើកមមវិធីទូរស្ពារបស្់ច្ ើងែ្ញំច្ទ។

ជច្ប្រមើស្ និងស្ិទធិឯកជនរបស្់ច្ោកអ្នក

មជឈមណឌ លឯកជនភាព៖Visa ផ្តលជ់ ូនច្ោកអ្នកនូវជច្ប្រមើស្ច្ផ្េងៗោន អ្ំពីរច្បៀបច្ប្របើប្រាស្់ព័ត៌មានរបស្់ច្ោកអ្នក។
ច្ ើងែ្ញំក៏ផ្តលជ់ ូនច្ោកអ្នកនូវជច្ប្រមស្ើ អ្ំពីរច្បៀបខដលច្ ើងប្រាប្រស្័ ទាក់ទងជាមួ ច្ោកអ្នក។ មជឈមណឌ លឯកជនភាពរបស្់ច្ ងើ ែ្ញំ
ពនយល់ពីរច្បៀបអ្នុវតតជច្ប្រមើស្ទាំងច្នុះ។
ច្ ើងែ្ញំច្ោរពស្ិទធិរបស្់ច្ោកអ្នកកនញងការទទួល និងខកតប្រមវូ ព័ត៌មានរបស្់ច្ោកអ្នក
ច្ ើ ច្ស្នើស្ុំឱ្យច្ ើងលុបច្ចាលព័តមា៌ នរបស្់ច្ោកអ្នកប្របស្ិនច្បើច្ ងើ ែ្ខញំ លងប្រតូវការវាស្ប្រមាប់ច្ោលបំណងអាជីវកមម។
ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកមានគណនីតាមអ្ុីនធឺណិតជាមួ Visa ច្នាុះច្ោកអ្នកអាឆឆូលគណនីរបស្់ច្ោកអ្នកច្ដើមបីឆូលច្ប្របើ ច្ធវើបឆចញបបននភាព
និងលុបព័តមា៌ នផ្ទាល់ែនលួ របស្់ច្ោកអ្នកាន។ ច្ោកអ្នកក៏អាឆោក់បញ្ានូ ស្ំច្ណើមកច្ ើងែ្ញំានផ្ងខដរតាមរ ្ បណ្តតញឯកជនភាព ឬ
ទាក់ទងមកច្ ើងែ្ញំ ច្ដើមបីទទួលានជំនួ ។
ច្ដើមបីស្ុវតថិភាព និងបង្ហករការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនច្ោ ោម នការអ្នុញ្ញត
មាចស្់ប័ណណគួរខតទាក់ទងធនាោរច្ឆញប័ណណទូទាត់ច្ដើមបីឆលូ ច្ប្របើទិននន័ ប្របតិបតតិការប័ណណរបស្់ពកួ ច្គ។
ការច្ធវើខបបច្នុះជួ ធានាថាការទទួលានព័ត៌មានប្រតូវានផ្តល់ជូនខតបុគគលខដលមានការអ្នុញ្ញតប៉ាុច្ណ្តណុះ
ច្ ើ ស្ថិតច្ប្រកាមដំច្ណើរការច្ផ្ាៀងផ្ទាត់របស្់ធនាោរច្ឆញប័ណណ។
ច្លើស្ពីច្នុះច្ទៀត ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកមានស្ំណួរអ្ំពីរច្បៀបខដលធនាោរច្ឆញប័ណណ អ្នកជំនួញ
ឬបណ្តតញផ្តលរ់ ង្ហវន់ចាត់ខឆងព័តមា៌ នផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នក
ស្ូមពិនិតយច្មលើ ការជូនដំណឹងស្តពី ីឯកជនភាពខដលផ្តល់ច្ោ ប្រកញម នុ ទាំងច្នុះ
រួឆទាក់ទងពួកច្គច្ោ ផ្ទាល់ច្ដើមបីទទួលានជំនួ ជាមួ នឹងស្ំច្ណើឯកជនភាពនានា។ ច្ៅច្ពលខដល Visa ច្ដើរតួជាអ្នកផ្តល់ច្ស្វាកមម
(ក៏ប្រតូវានច្គច្ៅថាអ្នកដំច្ណើរការទិននន័ ) ស្ប្រមាប់អ្តិងិជនរបស្់ច្ ើងែ្ញំ
ច្ ើងែ្ញំដំច្ណើរការខតព័តមា៌ នរបស្់ច្ោកអ្នកដូឆខដលានខណនាំច្ោ អ្តិងិជនរបស្់ច្ ើងែ្ញំ ច្ដើមបីផ្តល់ច្ស្វាកមម
និងកនញងច្ោលបំណងស្មប្រស្បច្ផ្េងច្ទៀត ដូឆជាការកត់ប្រតា និងការអ្នុច្ោមតាមឆាប់ជាច្ដើម។
ច្ ើងែ្ញំពឹងខផ្អកច្លើអ្តិងជិ នរបស្់ច្ ងើ ែ្ញំច្ដើមបីផ្តលជ់ ូនច្ោកអ្នកនូវការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពយ៉ា ងស្មប្រស្ប
និងប្រគប់ប្រគងស្ិទធិឯកជនរបស្់ច្ោកអ្នក។
ដំច្ណ្តុះប្រោ អ្ំពកាី រផ្េពវផ្ា ពាណិជកា មមរបស្់ Visa (VAS)៖ច្ៅស្ រដឋអាច្មរិក Visa
បច្ងកើននិងច្ប្របើប្រាស្់ទិននន ័ ប្របតិបតតកាិ រប័ណណស្ប្រមាប់ VAS
ខដលជាផ្លិតផ្លទិននន ័ រួមខដលអាឆឱ្យអ្តិងជិ នរបស្់ច្ ើងច្ធវើឱ្យប្របច្ស្ើរច្ឡើងនូវការែិតែំប្របឹងខប្របងខផ្នកទីផ្ារដូឆជាវាស្់ខវងប្របស្ិទធភាពថ្ន
ុទធនាការផ្េពវផ្ា របស្់ពួកច្គ ឬកំណត់អ្តតស្ញ្ញ ណទស្េនិកជនស្ប្រមាប់ ុទធនាការរបស្់ពកួ ច្គ។ ផ្លិតផ្ល VAS
មិនបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនច្ឡើ ។ ឧទា រណ៍ រា ការណ៍ទីផ្ារ VAS ប្របខ លជាអាឆបង្ហាញដល់អ្តិងិជនរបស្់ច្ ើងថា
អ្តិងិជនច្ៅកនងញ តំបន់ភមូ ិោស្តស្មត ួ មានទំច្នារឆំណ្ត ច្ប្រឆើនច្ៅោងលក់ច្ប្រគឿងបនាលស្់រង នតច្ប្រឆើនជាងអ្តិងិជនច្ៅតំបន់ភូមិោស្តស្តមួ
ច្ផ្េងច្ទៀត។
មាចស្់ប័ណណអាច្មរិឆអាឆច្ឆញពី Visa ច្ោ ច្ប្របើទិននន័ ប្របតិបតតិការប័ណណរបស្់ពួកច្គស្ប្រមាប់ VAS។
ការចាកច្ឆញច្នុះនឹងមិនកំណត់ការច្ប្របើប្រាស្់ទិននន ័ របស្់ច្ ើងច្ៅកនងញ ទិដឋភាពច្ផ្េងៗច្ទៀតថ្នអាជីវកមមរបស្់ Visa ច្ទ
រួមទាំងកខនលងខដលការច្ប្របើប្រាស្់ចាាំ ឆ់ស្ប្រមាប់ច្ធវើអាជីវកមមរបស្់ច្ ងើ ខដលប្រតូវានតប្រមូវច្ោ ឆាប់
ឬកនញងការបច្ងតកើ និងប្របតិបតតិការផ្លិតផ្លនិងច្ស្វាកមមច្ផ្េងច្ទៀតខដលមិនទាក់ទងនឹង VAS។
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ការជូនដំណងឹ អ្ំពឯី កជនភាពបខនថម៖ និវាស្នជនថ្នប្របច្ទស្ និងរដឋមួ ឆំនួនមានស្ិទធិឯកជនបខនថម។
ព័ត៌មានស្តីពស្ី ិទធិទាំងច្នុះប្រតូវានផ្តល់ជូនច្ៅកនញងការជូនដំណឹងស្តីពឯី កជនភាពបខនថមខដលានឆុុះផ្ា ច្ៅកនញងមជឈមណឌ លឯកជនភាព។

ការច្ផ្ារជាអ្នតរជាតិ

មានទីតាំងស្ថតិ ច្ៅស្ រដឋអាច្មរិក និងមានប្រកញម នុ បុប្រតស្មព័នធ និងអ្នកផ្តល់ច្ស្វាកមម មានទីតាំងច្ៅជុំវិញពិភពច្ោក។
ព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នកអាឆប្រតូវានច្ផ្ារច្ៅប្របច្ទស្ច្ផ្េងច្ទៀត ខដលមិនមានឆាប់ការពារទិននន័ ឬឯកជនភាពប្រស្ច្ដៀងោន ។
ច្ទាុះយ៉ា ងណ្តក៏ច្ោ ច្ ើងែ្ញំនឹងការពារព័ត៌មានរបស្់ច្ោកអ្នកជានិឆដច ូឆខដលានច្រៀបរាប់ច្ៅកនញងការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាព
ច្ទាុះបីជាវាប្រតូវានរកាទុកច្ៅទីណ្តក៏ច្ោ ។
Visa

ស្នដិស្ុែព័ត៌មាន និងការរកាទុកទិននន័

ច្ ើងែ្ញំច្ប្របើប្រាស្់ការការពារស្ុវតថភាិ ពខផ្នករូបោប្រស្ត បច្ឆចកច្ទស្
និងការច្រៀបឆំច្ដើមបីជួ ការពារព័តមា៌ នផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នកពីការឆូលច្ប្របើច្ោ ោម នការអ្នុញ្ញត ឬការាត់បង់។ ឧទា រណ៍
ច្ ើងែ្ញំច្ប្របើការបខមលងកូដ និងឧបករណ៍ច្ផ្េងច្ទៀតច្ដើមបីការពារព័ត៌មានរច្ស្ុើប។
ច្ ើងែ្ញំរកាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នកតាមតប្រមូវការកនញងច្ោលបំណងខដលានច្រៀបរាប់ច្ៅខាងច្លើ និងតាម
ការអ្នុញ្ញតច្ោ ឆាប់។

ច្ោលការណ៍ឯកជនភាពរបស្់ភាគីទីបី

ការជូនដំណងឹ ស្តីពីឯកជនភាពច្នុះពនយល់ពីវិធីខដលប្រកញម នុ Visa Inc.

និងប្រកញម ុនបុប្រតស្មព័នធរបស្់ែលួនចាត់ខឆងព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនរបស្់ច្ោកអ្នក។
ស្ូមអានការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពខដលផ្តល់ច្ោ អ្នកច្ឆញប័ណណ Visa របស្់ច្ោកអ្នក

ច្ដើមបីខស្វង ល់ពីរច្បៀបខដលប្រកញម នុ ច្នាុះចាត់ខឆងព័តមា៌ នរបស្់ច្ោកអ្នក។ ច្លើស្ពីច្នុះច្ទៀត ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកឆូលរួមកនញងការផ្តល់ជូន
ឬការផ្េពវផ្ា លក់ ស្ូមអានការជូនដំណឹងស្តីពឯី កជនភាពខដលផ្តល់ច្ោ អ្នកជំនញួ ឬបណ្តតញរង្ហវន់មុនច្ពលច្ោកអ្នកឆុុះច្្មុះ។
ប្របព័នធផ្េពវផ្ា ស្ងគម និងច្គ ទំព័រច្ផ្េងច្ទៀតខដលអាឆឆូលានតាមរ ្ច្គ ទំព័ររបស្់ Visa
ក៏មានច្ោលការណ៍ឯកជនភាពរបស្់ពួកច្គផ្ងខដរ។
ច្ ើងែ្ញំច្លើកទឹកឆិតតឱ្យច្ោកអ្នកអានការជូនដំណងឹ ស្តីពីឯកជនភាពខដលផ្តល់ច្ោ ច្គ ទំព័រទាំងច្នុះ
មុនច្ពលខដលច្ោកអ្នកផ្តល់ព័តមា៌ នរបស្់ច្ោកអ្នកដល់ពួកច្គ។

អ្នកោក់ពាកយស្ុំការង្ហរ

ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកានោក់ពាកយស្ុកាំ រង្ហរច្ៅ Visa ច្នាុះព័ត៌មានផ្ទាល់ែលួនច្ៅកនញងពាកយស្ុំរបស្់ច្ោកអ្នកនឹងប្រតូវានច្ប្របើប្រាស្់
និងរកាទុកស្ប្រមាប់ការច្ប្រជើស្ច្រីស្ ការអ្នុច្ោមតាមឆាប់ និងច្ោលបំណងធនធានមនុស្េតាមទំច្នៀមទមាលប់ច្ផ្េងច្ទៀត។
ស្ប្រមាប់ព័តមា៌ នបខនថមអ្ំពីកមមវិធឯី កជនភាពធនធានមនុស្េរបស្់ច្ ើងែ្ញំ ស្ូមទាក់ទងមកច្ ងើ ែ្។ញំ

ទិននន័ របស្់កុមារ

ច្វទិកា Visa មិនប្រតូវានតប្រមង់ច្ៅច្ៅកុមារច្ទ ច្ ើ Visa ប្របមូលខតព័ត៌មានពីកមាុ រដូឆខដលានអ្នុញ្ញតច្ោ ឆាប់ប៉ាុច្ណ្តណុះ។
ឧទា រណ៍ ច្ ើងអាឆប្របមូលទិននន័ ពីច្កមងអា ុច្លើស្ពី 16 ឆ្នំខដលប្រតូវានអ្នុញ្ញតច្ោ ឆាប់ឱ្យច្ធអ្វើ នតរកមមជាមួ Visa
ឬប្របស្ិនច្បើច្ ងើ មានការ ល់ប្រពមស្មប្រស្ប ដូឆជា ប្របស្ិនច្បកើ ុមារឆូលរួមប្រពឹតតិការណ៍ឧបតថមភច្ោ Visa
ជាមួ អាណ្តពាាលខដលជាមនុស្េច្ពញវ័ របស្់ពួកច្គ។
ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកច្ជឿជាក់ថាច្ ងើ ែ្ញំកំពុងដំច្ណើរការព័តមា៌ នរបស្់កមាុ រច្ោ មិនស្មរមយ ស្ូមទាក់ទងមកច្ ើងែ្។ញំ

ការផ្ទលស្់បដូរឆំច្ពាុះការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពច្នុះ

ច្ ើងែ្ញំអាឆនឹងច្ធវើបឆចញបបននភាពការជូនដំណឹងស្តីពឯី កជនភាពច្នុះពីមួ ច្ពលច្ៅមួ ច្ពល។
ច្ ើងែ្ញំនឹងការប្រាប់ឱ្យដឹងតាមអ្ុនី ធឺណិតប្របស្ិនច្បើមានការផ្ទលស្់បតូរ មានច្ប្រឆើនខាលំង។ ប្របស្ិនច្បើការផ្ទលស្់បតូរនឹងប៉ាុះពាល់យ៉ាងខាលំងច្លើ
រច្បៀបខដលច្ ងើ ែ្ញំអាឆនឹងច្ប្របើប្រាស្់ព័ត៌មាន ខដលច្ ើងែ្ាញំ នប្របមូលរួឆច្ ើ ច្នាុះច្ ើងែ្ញំនឹងជូនដំណឹងដល់ច្ោកអ្នក។
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រច្បៀបទាក់ទងច្ៅការិយល័ ឯកជនភាពរបស្់ Visa

ប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកមានស្ំណួរ ឬមតិច្យបល់អ្ំពកាី រអ្នុវតតឯកជនភាពរបស្់ច្ ើងែ្ញំ
ឬប្របស្ិនច្បើច្ោកអ្នកឆង់ជួ កនញងការអ្នុវតតស្ិទធិឯកជនភាពរបស្់ច្ោកអ្នក ស្ូមទាក់ទងមកច្ ើងែ្ញំ។ ច្ោកអ្នកអាឆ៖
 អ្ុីខម៉ាលមកច្ ង
ើ ែ្ញំ៖ privacy@visa.com
ស្ូមកុំបញ្ចូលព័ត៌មានរច្ស្ុើប ដូឆជាច្លែគណនីរបស្់ច្ោកអ្នកកនញងអ្ុីខម៉ាលជាច្ដើម។
 ច្ផ្្ើស្ំបុប្រតមកច្ ើងែ្ញំតាមរ ្៖
Visa Global Privacy Office 900 Metro Center Blvd.
Foster City, CA, 94404 USA
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