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นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 

วันท่ีมีผลบังคับใช้: 1 ธันวาคม 2557 

ท่ี อเมริกนั เอ็กซ์เพรส เรามุง่มัน่ท่ีจะปกป้องความเป็นส่วนตวัของทา่น  เราต้องการให้ทา่นทราบถึงวิธีท่ีเรา
รวบรวม น าไปใช้ และจดัเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน รวมไปถึงทางเลือกตา่งๆ ท่ีตวัท่านมี  

เม่ือเรามอบผลิตภณัฑ์หรือบริการของอเมริกนั เอ็กซ์เพรส ให้แก่ทา่น เราอาจให้รายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีเจาะจงวา่
เราจะใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่นอยา่งไร  หากท่านมีผลิตภณัฑ์หรือบริการของอเมริกนั เอ็กซ์เพรส ซึง่มิได้มอบให้
โดยอเมริกนั เอ็กซ์เพรส  (อาทิ บตัรท่ีออกโดยธนาคารพนัธมิตรใดๆ ของเรา) โปรดตรวจสอบข้อประกาศเร่ือง
ความเป็นสว่นตวัท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการดงักลา่ว หรือติดตอ่ผู้มอบผลิตภณัฑ์หรือบริการของทา่น
เพ่ือขอข้อมลูเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัวิา่ด้วยการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัของผู้มอบผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ๆ  

นโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวับนระบบออนไลน์นีใ้ช้ส าหรับเว็บไซต์ของอเมริกนั เอ็กซ์เพรส  ออนไลน์
แอพพลิเคชัน่ท่ีใช้งานผา่นสมาร์ทโฟน  แท็บเลต และอปุกรณ์มือถืออ่ืนๆ (“แอพ”) รวมไปถึง การใช้งาน หรือ 
การเข้าถึงบริการหรือข้อมลูใดๆ ของเราผา่นระบบออนไลน์ท่ีเช่ือมโยงกบันโยบายนี ้อยา่งไรก็ตามนโยบายนีไ้ม่
ครอบคลมุถึงเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวับนระบบออนไลน์เป็นของตวัเอง อาทิ 
เว็บไซต์อเมริกนั เอ็กซ์เพรส เน็ตเวิร์ค (www.amexnetwork.com) 

เว็บไซต์และแอพของเรามิได้มุง่ให้บริการแก่เยาวชนท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี และไมเ่จตนาท่ีจะขอข้อมลู หรือท า
การตลาดผา่นระบบออนไลน์กบัเยาวชนท่ีมีอายตุ ่ากว่า 20 ปี 

เน่ืองจากเราอาจมีการปรับเปล่ียนนโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวับนระบบออนไลน์นี ้เราจงึแนะน าให้ทา่น
ตรวจสอบนโยบายฉบบัปัจจบุนัอยูเ่สมอ หากเราท าการเปล่ียนแปลงนโยบายนี ้เราจะแก้ไข “วนัท่ีมีผลบงัคบั
ใช้" ท่ีระบอุยู่ด้านบนของหน้านี ้

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์นีป้ระกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

นโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวับนระบบออนไลน์นีค้รอบคลมุข้อมลูใดบ้าง                                           
ข้อมลูอะไรท่ีเรารวบรวมผา่นระบบออนไลน์ และเรารวบรวมข้อมลูเหลา่นัน้อย่างไร                                                
เราใช้ข้อมลูท่ีเรารวบรวมเก่ียวกบัท่านอยา่งไร                                                                                            

http://www.amexnetwork.com/
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เราแชร์ข้อมลูของทา่นอยา่งไร                                                                                                                                         
เราปฏิบตัติอ่ข้อมลูส่วนตวัของทา่นอยา่งไร                                                                                                            
เราดแูลกลุม่ข้อมลูรวมและข้อมลูท่ีไมร่ะบตุวัตนอยา่งไร    

เราจดัเก็บและปกป้องข้อมลูของทา่นอยา่งไร                                                                                                           
ทางเลือกของทา่นมีอะไรบ้าง                                                                                                                  
ทา่นมีค าถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายการเก็บรักษาข้อมลูส่วนตวับนระบบออนไลน์หรือไม ่

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์นีค้รอบคลุมข้อมูลใดบ้าง 

นโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวับนระบบออนไลน์นี ้อธิบายถึงวิธีท่ีเรา (และผู้ให้บริการของเรา) อาจ
รวบรวม น าไปใช้ แชร์ หรือเก็บข้อมลูท่ีเราได้เก่ียวกบัทา่นผา่นระบบออนไลน์ เราเก็บรวบรวมข้อมลูออนไลน์ 
หากทา่น: 

 เย่ียมชมหรือเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพของเรา 

 ได้รับหรือตอบกลบัการส่ือสารผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเรา 

 ด ูหรือคลิกโฆษณาหรือเนือ้หาออนไลน์อ่ืนๆ ของเรา และ 

 มีปฏิสมัพนัธ์กบัเราผา่นทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์และแอพอ่ืนๆ 

ในนโยบายนี ้เราได้อธิบายถึงวิธีท่ีเราอาจน าข้อมลูออนไลน์มารวมกบัข้อมลูอ่ืนๆ และวิธีท่ีเราจะใช้ข้อมลูท่ีถกู
รวมเข้าด้วยกนั 

ข้อมูลอะไรท่ีเรารวบรวมผ่านระบบออนไลน์ และเรารวบรวมข้อมูลเหล่านัน้อย่างไร 

ประเภทของข้อมลูท่ีเรารวบรวมขึน้อยู่กบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีท่านใช้ 

ในบางครัง้ท่านเป็นผู้ ท่ีให้ข้อมลูกบัเราโดยตรง (หรือให้แก่ผู้ให้บริการของเรา) ยกตวัอย่างเชน่ ทา่นอาจให้ช่ือ 
หมายเลขบญัชี อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ หรือวนัเกิดของทา่นแก่เรา เม่ือทา่น: 

 กรอกแบบฟอร์มหรือแบบส ารวจบนระบบออนไลน์ รวมถึงเม่ือทา่นส ารองการเดนิทางกบัเรา 

 ลงทะเบียน ลงช่ือเข้าใช้ หรือปรับปรุงการตัง้คา่บนบญัชีบตัรของท่านผา่นบริการออนไลน์ของเรา 

 ลงทะเบียน หรือสมคัรใช้บริการของเรา 
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 เข้าร่วมการแขง่ขนั หรือลงทะเบียนเพ่ือรับข้อเสนอทางการตลาด หรือ 

 ซือ้บางสิ่งบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา 

เรา (และผู้ให้บริการของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบคุคลท่ีสาม) เก็บรวมรวบข้อมลูผา่นคกุกีแ้ละเทคโนโลยี
ท่ีคล้ายคลงึด้วยเชน่กนั คกุกีแ้ละเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึส่วนมากจะเก็บเฉพาะข้อมลูท่ีไมร่ะบตุวัตนเทา่นัน้ อาทิ 
ทา่นเข้าสูเ่ว็บไซต์ของเราได้อยา่งไร หรือข้อมลูทัว่ไปของต าแหนง่ในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตาม คกุกีแ้ละ
เทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึ บางประเภทจะเก็บข้อมลูสว่นตวัของทา่น ยกตวัอยา่งเชน่ หากทา่นคลิก จดจ ำรหสัผูใ้ช้
ของฉนั  เม่ือทา่นลงช่ือเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คกุกีจ้ะท าการจดัเก็บรหสัผู้ใช้งานของทา่น 

เรา (และผู้ให้บริการของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบคุคลท่ีสาม) อาจใช้ คกุกีแ้ละเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึ 
เพ่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั: 

 อปุกรณ์ท่ีทา่นใช้ในการเรียกดเูว็บไซต์ของเรา หรือในการใช้แอพของเรา (ยกตวัอยา่งเชน่ เราอาจ
รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัระบบปฏิบตัิการ หรือเวอร์ชัน่ของเบราวเซอร์ และประเภทของอปุกรณ์ท่ีทา่นใช้
เปิดการส่ือสารผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเรา) 

 หมายเลขไอพี (IP Address) และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัหมายเลขไอพี (อาทิ ข้อมลูของโดเมน              
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทของท่าน และต าแหนง่ทางภมูิศาสตร์ของท่าน) 

 ประวตัิการเรียกดขู้อมลูบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา (อาทิ สิ่งท่ีทา่นท าการค้นหา หน้าเว็บไซต์ท่ีท่านด ู
ระยะเวลาท่ีทา่นใช้งาน และทา่นกลบัมาใช้งานบอ่ยเพียงใด) 

 ทา่นค้นหาเว็บไซต์และแอพของเราได้อยา่งไร ทา่นเข้ามาจากเว็บไซต์หรือแอพใด และเว็บไซต์ใดของ
พนัธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีทา่นเข้าไปเย่ียมชม 

 โฆษณาหรือเนือ้หาออนไลน์ใดของเรา หรือของพนัธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีท่านอ่าน เข้าถึง หรือคลิก 

 ทา่นเปิดการส่ือสารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ของเราหรือไม ่และสว่นใดของเนือ้หาท่ีท่านคลิก 

 ต าแหนง่ท่ีตัง้ของอปุกรณ์มือถือของทา่น (ยกตวัอยา่งเชน่ เพ่ือป้องกนัการทจุริต หรือเม่ือทา่น
ลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอพของเราเพ่ือรับข้อมลูท่ีขึน้อยูก่บัการระบตุ าแหนง่) 

เรา (และผู้ให้บริการของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบคุคลท่ีสาม) อาจรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นสาธารณะผา่น
แพลทฟอร์มของบคุคลท่ีสาม (อาทิ แพลทฟอร์มของโซเชียลมีเดียบนระบบออนไลน์) ผา่นฐานข้อมลู หรือ
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รายช่ือออนไลน์ หรือได้มาโดยทางอ่ืนใดท่ีชอบด้วยกฏหมาย การเก็บรวบรวมข้อมลูเหลา่นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนด
ในการใช้งาน และ/หรือนโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัของบคุคลท่ีสาม 

เราใช้ข้อมูลท่ีเรารวบรวมเก่ียวกับท่านอย่างไร 

เราอาจใช้ข้อมลูออนไลน์ ท่ีเรารวบรวมเก่ียวกบัท่านเพียงอยา่งเดียว หรืออาจน าไปรวมกบัข้อมลูอ่ืนๆ เพ่ือ: 

 สง่มอบผลิตภณัฑ์และบริการ รวมไปถึงเพ่ือให้เรา: 
o จดจ าทา่นได้เม่ือทา่นกลบัมายงัเว็บไซต์ของเรา หรือใช้แอพของเราอีกครัง้ 
o ท ารายการให้ส าเร็จเสร็จสิน้ 
o บอกทา่นเก่ียวกบัข้อมลูบญัชีบตัร ผลิตภณัฑ์ หรือบริการลา่สดุ 
o แจ้งข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการใช้งาน และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ   
o ตอบค าถามและตอบสนองค าร้องของท่านผา่นทางเว็บไซต์หรือแอพ และผา่นทางเว็บไซต์ของ

บคุคลท่ีสาม (รวมถึงโซเชียลมีเดีย) 
o ใช้ต าแหนง่ท่ีตัง้ของอปุกรณ์มือถือของทา่นส าหรับการให้บริการตามต าแหนง่ท่ีตัง้ท่ีทา่นอาจ

ร้องขอ 
o ชว่ยในการตดัสินใจวา่เราจะมอบบริการแก่ทา่น และบริหารจดัการบญัชีของทา่นให้ดีท่ีสดุได้

อยา่งไร อาทิ ช่องทางและชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุในการติดตอ่ท่าน 
o ปรับปรุงเว็บไซต์และแอพของเรา และท าให้ง่ายตอ่การใช้งานมากย่ิงขึน้ 

 โฆษณาและท าการตลาดให้แก่ผลิตภณัฑ์และบริการของเราและของพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึง่รวมไปถึง 
o การน าเสนอเนือ้หาท่ีปรับให้ตรงตามความสนใจของทา่น รวมถึงส่ือโฆษณาท่ีเจาะ

กลุม่เป้าหมาย 
o การสง่หรือน าเสนอโฆษณา รายการสง่เสริมการขาย หรือข้อเสนอตา่งๆ ให้แก่ท่าน 
o การวิเคราะห์วา่โฆษณา รายการสง่เสริมการขาย และข้อเสนอตา่งๆ ของเรานัน้มีประสิทธิภาพ

หรือไม ่
o ชว่ยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้วา่ท่านอาจให้ความสนใจในผลิตภณัฑ์หรือบริการใหมข่องเรา

หรือไม ่

 จดัท าการวิจยัและการวิเคราะห์ ซึง่รวมถึง: 
o เข้าใจลกูค้าของเรา รวมถึงผู้ ท่ีใช้บริการเว็บไซต์และแอพของเราดียิ่งขึน้ 
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o เปิดชอ่งทางให้ทา่นสามารถแสดงความคิดเห็นโดยให้คะแนนและวิจารณ์ผลิตภณัฑ์และ
บริการของเรา และของพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา 

o จดัท าผลวิเคราะห์ข้อมลู การค้นคว้าทางสถิต ิและรายงานตา่งๆ 
o ทบทวนและปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์และบริการของเรา 

 บริหารจดัการการทจุริตและความเส่ียงด้านความปลอดภยั ซึง่รวมถึง: 
o ตรวจจบัและป้องกนัการทจุริตหรือการกระท าท่ีเป็นความผิดทางอาญา 
o ดแูลความปลอดภยัของข้อมลูของทา่น 

 ประเมินความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของเรา ซึง่รวมถึง: 
o การประเมินผลและด าเนินการเร่ืองใบสมคัรของทา่นส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการของเรา และ

การบริหารจดัการบญัชีปัจจบุนัของท่าน และ 

 ใช้ข้อมลูในลกัษณะอ่ืนๆ ตามท่ีถกูร้องขอ หรือเห็นชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากทา่น 

เราแชร์ข้อมูลของท่านอย่างไร 

ข้อมลูออนไลน์บางสว่นนัน้เป็นข้อมลูส่วนตวั  

เราปฏิบัตต่ิอข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร 

เราจะไมแ่ชร์ข้อมลูสว่นตวัให้แก่ผู้ใดเว้นแตก่รณีท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้เราอาจแชร์ข้อมลูส่วนตวัตามท่ีถกูร้องขอ
หรือได้รับอนญุาตในทางกฏหมาย อาทิ: 

 แก่บริษัทข้อมลูเครดิตหรือสถาบนัท่ีคล้ายคลงึ เพื่อรายงานหรือสอบถามเก่ียวกบัสถานะทางการเงิน
ของทา่น รวมถึงการรายงานและเรียกเก็บหนีท่ี้ทา่นคงค้าง 

 แกเ่จ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุกฎระเบียบ ศาล หรือหนว่ยงานของรัฐ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ทางกฎหมาย บท
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบั และค าร้องขอจากรัฐ 

 แกผู่้ให้บริการของเรา เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุกฎระเบียบ หนว่ยงานของรัฐ เพ่ือตรวจจบัและป้องกนัการ
ทจุริตหรือการกระท าท่ีเป็นความผิดทางอาญา และเพ่ือปกป้องสิทธ์ิของอเมริกนั เอ็กซ์เพรส และผู้ อ่ืน 

 ภายในบริษัทในเครือของอเมริกนั เอ็กซ์เพรส 

 แกผู่้ให้บริการของเราท่ีด าเนินการให้บริการแทนเราและชว่ยดแูลจดัการธุรกิจของเรา (เราก าหนดให้
ผู้ให้บริการต้องปกป้องข้อมลูสว่นตวัและใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่นเพ่ือจดุประสงค์ท่ีเราก าหนดเทา่นัน้) 
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 แก่สถาบนัทางการเงิน หรือพนัธมิตรผู้ออกบตัรร่วม ท่ีเราร่วมมอบหรือพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ 
(แตส่ถาบนัหรือพนัธมิตรเหล่านีอ้าจไมไ่ด้ใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่น - โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอีเมลของทา่น 
เพ่ือแนะน าผลิตภณัฑ์หรือบริการของพวกเราให้แก่ทา่นโดยปราศจากความยินยอมจากทา่น) 

 เพ่ือใช้ในการขายบริษัทในเครือของอเมริกนั เอ็กซ์เพรส หรือทรัพย์สินทัง้หมดหรือเพียงแคบ่างสว่น 
หรือ 

 ส าหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการหนึง่ใด ท่ีท่านได้ให้ความยินยอม 

เราอาจโอนย้ายข้อมลูสว่นตวัไปยงัผู้ให้บริการหรือบริษัทท่ีอยูภ่ายใต้บริษัทในเครือบริษัทของอเมริกนั เอ็กซ์
เพรส ทัว่โลก ยกตวัอยา่งเชน่ เพ่ือด าเนินธุรกรรมและเพ่ือมอบผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่ทา่น แตไ่มว่า่เราจะใช้
ข้อมลูของทา่นท่ีใด เราจะท าการปกป้องข้อมลูของทา่นตามวิธีการท่ีเราได้แจกแจงไว้ในนโยบายการเก็บรักษา
ข้อมลูสว่นตวับนระบบออนไลน์ฉบบันี ้อีกทัง้จะเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 

 เราดูแลกลุ่มข้อมูลรวมและข้อมูลท่ีไม่ระบุตัวตนอย่างไร 

กลุม่ข้อมลูรวมหรือข้อมลูท่ีไมร่ะบตุวัตน จะไมไ่ด้ระบตุวัทา่นเป็นรายบคุคล ข้อมลูเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เราสามารถ
วิเคราะห์รูปแบบตา่งๆ ของกลุม่บคุคล เราอาจแชร์กลุม่ข้อมลูรวม หรือข้อมลูท่ีไมร่ะบตุวัตนในหลากหลายทาง 
ยกตวัอย่างเชน่: 

 ภายใต้เหตผุลเดียวกบัท่ีเราท าการอาจแชร์ข้อมลูสว่นตวั 

 กบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีชว่ยเราพฒันา หรือท าการตลาดให้กบัผลิตภณัฑ์และบริการ และเพ่ือชว่ย
น าเสนอเนือ้หาท่ีตรงตอ่กลุม่เป้าหมาย รวมถึงการท าโฆษณาท่ีเจาะกลุม่เป้าหมาย 

 กบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีท าการวิเคราะห์หรือวิจยัเก่ียวกบัลกูค้า ผู้ ใช้งานเว็บไซต์และแอพ หรือ 

 กบัเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบคุคลท่ีสามเพ่ือลงโฆษณา (รวมถึงโฆษณาของพนัธมิตรทางธุรกิจ) บน
เว็บไซต์และแอพตา่งๆ และเพ่ือวิเคราะห์ผลของโฆษณาเหลา่นัน้ 

เราจัดเก็บและปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร 

เราใช้มาตรการเฉพาะทางท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบและมีการรักษาความปลอดภยัท่ีชดัเจนในการดแูล
ข้อมลูสว่นตวัของทา่น มาตรการเหลา่นีร้วมถึงการป้องกนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมถึงไฟล์และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ี
ถกูจดัเก็บอยา่งปลอดภยั เรามีขัน้ตอนท่ีสมเหตสุมผลในการท าลายหรือท าให้ข้อมลูสว่นตวัไมส่ามารถระบุ
ตวัตนได้อยา่งถาวรเม่ือเราไมต้่องการข้อมลูเหลา่นัน้อีกตอ่ไป เราจะเก็บรักษาข้อมลูออนไลน์ของทา่นตราบ
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เทา่ท่ีเราจ าเป็นต้องสง่มอบผลิตภณัฑ์หรือบริการเทา่นัน้ เว้นแตถ่กูก าหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบั 
หรือเพ่ือส าหรับการด าเนินคดีและการตรวจสอบท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบ ให้เราต้องท าการเก็บข้อมลูไว้ 

ทางเลือกของท่านมีอะไรบ้าง 

ทา่นมีสิทธ์ิท่ีจะเข้าถึง ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขข้อมลูสว่นตวัของท่าน หากทา่นต้องการท่ีจะท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึง่ท่ีกลา่วมา หรือหากทา่นมีค าถามเก่ียวกบัวา่เราจดัการกบัข้อมลูสว่นตวัของทา่นอย่างไร กรุณาเข้าไป
ยงัลิงค์ท่ีอยู่บนหน้าถดัไป หรือ คลิกท่ีน่ี 

ทา่นมีทางเลือกเก่ียวกบัการให้อเมริกนั เอ็กซ์เพรส น าข้อมลูของทา่นไปใช้ อาทิ เราจะท าการตลาดถึงทา่นได้
อยา่งไรบ้าง หรือเราจดัการกบัคกุกีแ้ละเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึอยา่งไรบ้าง 

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเก่ียวกับวิธีที่เราจะท าการตลาดถงึท่าน 

ทา่นสามารถเลือกได้วา่ท่านต้องการรับการส่ือสารทางการตลาดโดยวิธีใด รวมถึงการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) – วา่เราสามารถส่ือสารกบัทา่นผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล เอสเอ็มเอส และ/หรือโทรศพัท์ หากท่าน
เลือกท่ีจะไมรั่บการส่ือสารทางการตลาดจากเรา เราจะให้เกียรตติอ่การตดัสินใจของทา่น ทัง้นีโ้ปรดรับทราบวา่
การท่ีทา่นเลือกท่ีจะไมรั่บการส่ือสารนัน้ๆ อาจมีผลกระทบตอ่ข้อเสนอบางอย่างท่ีถกูแนบไปพร้อมกบั
ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีทา่นเลือก อยา่งไรก็ตามเราจะยงัส่ือสารกบัทา่นในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการบน
บญัชีบตัรของท่าน การตอบสนองค าร้องของท่าน หรือการดแูลจดัการรายการสง่เสริมการขายหรือรายการใดๆ 
ท่ีทา่นได้ท าการเลือกท่ีจะเข้าร่วม 

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ รวมถึงการบริหารจดัการการท าการตลาด โฆษณาท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย หรือการแชร์
กลุม่ข้อมลูรวม และข้อมลูท่ีไมร่ะบตุวัตน กบัพนัธมิตรทางธุรกิจของเราเพ่ือการวิเคราะห์ วิจยั และเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ทางการตลาด กรุณาคลิกท่ีน่ี 

หากท่านมีค าถามเก่ียวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ 

หากทา่นมีค าถามเก่ียวกบันโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวับนระบบออนไลน์ของเรา กรุณาโทรตดิตอ่เราท่ี
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีระบไุว้ด้านหลงัของบตัรของทา่น หรือตามหมายเลขด้านลา่งนี :้ 

 

http://www.americanexpress.com/thailand/th/cust_svce/contactingus.shtml
http://www.americanexpress.com/thailand/th/cust_svce/contactingus.shtml
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หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับสมาชิกบัตร 

บตัรอเมริกนั เอ็กซ์เพรส®     0 2273 5544 
บตัรทองอเมริกนั เอ็กซ์เพรส®               0 2273 5555 
บตัรแพลทินมัอเมริกนั เอ็กซ์เพรส®   0 2273 5599 
บตัรเครดิตแพลทินมั การบนิไทย อเมริกนั เอ็กซ์เพรส 0 2273 5005 
บตัรองค์กรอเมริกนั เอ็กซ์เพรส®    0 2273 5566 

หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับการให้บริการ 
บริการบญัชีบตัร      0 2273 5050 
ศนูย์บริการสถานธุรกิจ     0 2273 5100 
บริการเช็คเดินทาง     0 2273 5296 
บริการให้ค าแนะน า Global Assist   0 2273 5222 

ค านิยาม 

กลุ่มข้อมูลรวม – ข้อมลูตวัเลขหรือข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลจ านวนมากท่ีถกูน ามาจดัเก็บเข้าด้วยกนั 
หรือถกูน ามารวมกนั ข้อมลูท่ีถกูน ามารวมกนัรวมถึงข้อมลูท่ีเราสร้างขึน้มาหรือเก็บรวบรวมมาจากหลากหลาย
แหลง่ ซึง่รวมไปถึงการท ารายการผา่นบตัรหรือข้อมลูจ าเพาะจากคกุกีแ้ละเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึ 

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (พวกเรา ของเรา เรา) - บริษัท อเมริกนั เอ็กซ์เพรส ตามท่ีได้ระบไุว้ตอนต้นของ
นโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวับนระบบออนไลน์ฉบบันี ้

กลุ่มบริษัทในเครืออเมริกัน เอ็กซ์เพรส – บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย และบริษัทใดๆ ท่ีเป็นของ หรือถกู
ควบคมุกิจการโดยบริษัท อเมริกนั เอ็กซ์เพรส 

พันธมิตรทางธุรกิจ – บคุคลท่ีสามใดๆ ท่ีเราด าเนินธุรกิจและมีสญัญาผกูพนั อาทิ ธุรกิจท่ีรับบตัรอเมริกนั 
เอ็กซ์เพรส 

พันธมิตรผู้ออกบัตรร่วม – ธุรกิจท่ีเราร่วมเป็นพนัธมิตรเพ่ือให้บริการบตัรท่ีมีโลโก้ของทัง้สองฝ่าย 
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คุกกีแ้ละเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง – คกุกีคื้อไฟล์ข้อมลูขนาดเล็กท่ีเว็บไซต์สง่มายงัฮาร์ดไดร์ฟในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของทา่น เราอาจท าการใส่คกุกีเ้ม่ือทา่นเข้ามาเย่ียมชมเว็บไซต์ของเรา หรือของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีมี
โฆษณาของเราปรากฏอยู่ หรือเม่ือทา่นท าการซือ้ ร้องขอ หรือสร้างข้อมลูเฉพาะตวั หรือลงทะเบียนเพ่ือรับ
บริการใดบริการหนึง่ หากทา่นยอมรับคกุกีท่ี้ถกูใช้บนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ท่ีถกู “ด าเนินการโดย” บริษัทอ่ืน
ในนามของเรา หรือเว็บไซต์ท่ีโฆษณาของเราปรากฏ อาจเป็นการเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าถึงข้อมลูด้าน
ความสนใจของทา่น และเราอาจใช้ข้อมลูเหล่านีใ้นการมอบประสบการณ์ท่ีตรงตอ่ความต้องการของท่าน 
เทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึ ได้แก่ เว็บบีคอนส์ (web beacons) พิกเซลล์ (pixels) กิฟส์ (gifs) และแทกส์  (tags) 
ตา่งท างานในรูปแบบเดียวกนั เราใช้ค าวา่คกุกีแ้ละเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึ ในนโยบายฉบบันีเ้พ่ืออ้างอิงถึง
เทคโนโลยีทัง้หมดท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูในลกัษณะเดียวกนั 

ข้อมูลท่ีไม่ระบุตัวตน – สถิตหิรือข้อมลูท่ีถกูน าไปใช้โดยไมร่ะบตุวัตนของท่านตอ่บคุคลท่ีสาม บอ่ยครัง้ท่ีเรา
ได้รับข้อมลูท่ีไมร่ะบตุวัตนจากข้อมูลสว่นตวั ข้อมลูเหลา่นีร้วมไปถึงข้อมลูท่ีเรารวบรวมมาจากหลากหลาย
แหลง่ อาทิ การท ารายการบนบตัร หรือข้อมลูจ าเพาะจากคกุกีแ้ละเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลงึ 

หมายเลขไอพี (IP Address) – หมายเลขท่ีถกูก าหนดให้แก่อปุกรณ์เม่ือเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

ข้อมูลออนไลน์ – สถิติหรือข้อมลูท่ีถกูรวบรวมบนเว็บไซต์หรือแอพอเมริกนั เอ็กซ์เพรส รวมไปถึงบนเว็บไซต์
และแอพของบคุคลท่ีสามท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อธุรกิจของเรา ซึง่อาจจะมีข้อมลูส่วนตวั กลุม่ข้อมลูรวม และข้อมลู
ท่ีไมร่ะบตุวัตนอยูด้่วย 

ข้อมูลอ่ืนๆ – ข้อมลูภายในของอเมริกนั เอ็กซ์เพรส (ยกตวัอยา่งเชน่ ข้อมลูการท ารายการผา่นบตัร) ข้อมลู
ภายนอกท่ีบริษัทการเงินใช้ในการพิจารณาใบสมคัรและท ารายการให้เสร็จสิน้ และข้อมลูออนไลน์และออฟไลน์
อ่ืนๆ ท่ีเรารวบรวมจากทา่นหรือเก่ียวกบัทา่น 

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว – ส าหรับส าเนานโยบายการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัของอเมริกนั เอ็กซ์
เพรส กรุณาคลิกท่ีน่ี 

ข้อมูลส่วนตัว – ข้อมลูท่ีสามารถระบตุวัตน อาทิ ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ และอีเมลได้ 
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ผู้ให้บริการ – ผู้ รับจ้างวาน บคุคลท่ีสาม และหรือบริษัทท่ีด าเนินการทางธุรกิจในนามของเรา อาทิ การ
จดัพิมพ์ การสง่ไปรษณีย์ และบริการด้านการส่ือสารอ่ืนๆ (อีเมล การสง่ข้อมลูขา่วสารโดยตรงทางไปรษณีย์ 
และอ่ืนๆ) การตลาด การประมวลข้อมลู การให้บริการ การเก็บรวบรวม หรือการบริหารจดัการส่ือโฆษณา 

ส่ือโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย – โฆษณาท่ีเรา หรือผู้ให้บริการของเรา ลงบนเว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีมิได้อยูใ่น
เครือบริษัทอเมริกนั เอ็กซ์เพรส โดยอ้างอิงจากความช่ืนชอบ หรือความสนใจท่ีสรุปได้จากข้อมลูท่ีเรารวบรวมได้
จากพฤติกรรมตา่งๆ ในการเปิดอา่นเว็บในแตล่ะชว่งเวลา และการเข้าสูเ่ว็บไซต์ท่ีตา่งๆ กนับนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อนัใดอนัหนึง่ 

เซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สาม – บริษัทท่ีให้บริการเทคโนโลยีในการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ (และแอพ) 
และตดิตามผลของโฆษณาได้วา่เป็นอยา่งไร บริษัทเหลา่นีอ้าจวางหรือเข้าถึงคกุกีบ้นอปุกรณ์ของทา่นได้
เชน่กนั ข้อมลูท่ีบริษัทเหลา่นีเ้ก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราจะอยูใ่นรูปแบบท่ีไมส่ามารถระบตุวัตนของทา่นได้  

 

 

 

 


