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1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

  

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với
chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm
bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật
của thông tin khai báo.

  

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân
thủ nội dung của "Chính sách bảo mật" này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những
thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư
cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật...

  

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án
nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến
hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ
được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

  

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

  

- Website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn
tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

  

- Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới
các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, quý
khách có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về
các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

  

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
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Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng
tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.

  

Thông tin sẽ được lưu trữ vĩnh viễn cho đến kh quý khách không sử dụng dịch vụ của chúng tôi
nữa.

  

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  

CÔNG TY TNHH VINH PHÚ
Địa chỉ: Số 944 Đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

  

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  

Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình
theo các links thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

  

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ
sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị
truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

  

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn
và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn
nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.
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