
CHÍNH SÁCH QUY?N RIÊNG T?

Tuyên b? v? Quy?n riêng t? c?a

?ây là Tuyên b? v? Quy?n riêng t? c?a trang web http://www.dulux.vn/vi [1] ("Trang web"). Trang này 
???c ?i?u hành và duy trì b?i các ??n v? thu?c AkzoNobel ???c nh?c ??n trong ph?n "Ch? s? h?u Trang web" 
c?a trang web này (sau ?ây g?i là "DULUX" ho?c "chúng tôi"). là bên ki?m soát vi?c x? lý t?t c? các d? li?u 
cá nhân ???c thu th?p thông qua trang web này.

Chúng tôi mu?n mang ??n cho b?n các tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t có th? v? Dulux. Chúng tôi s? d?ng các 
thông tin mà b?n chia s? v?i chúng tôi ?? giúp d?ch v? c?a chúng tôi và tr?i nghi?m c?a b?n tr? nên t?t h?n. 
Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này nh?m m?c ?ích giúp b?n hi?u rõ v? cách chúng tôi có th? s? d?ng d? li?u cá 
nhân c?a b?n, n? l?c c?a chúng tôi trong vi?c b?o v? d? li?u c?a b?n và các tùy ch?n mà b?n có ?? ki?m soát 
d? li?u cá nhân và b?o v? quy?n riêng t? c?a b?n.

Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này có th? ???c thay ??i theo th?i gian. Ng??i dùng Trang web nên th??ng xuyên 
xem l?i Tuyên b? v? Quy?n riêng t? ?? bi?t nh?ng thay ??i có th? co?. Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này ?ã 
???c thay ??i l?n cu?i vào 20/07/2015.

Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này có th? ???c l?u tr? ho?c in ra b?ng cách s? d?ng các nút phía trên trang này.

Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này ???c áp d?ng khi nào?

Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này ???c áp d?ng ?? x? lý các d? li?u cá nhân c?a ng??i dùng thông qua Trang 
web này.

Chúng tôi x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n nh?m m?c ?ích gì?

Chúng tôi s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n cho m?t s? m?c ?ích khác nhau. B?n s? th?y n?i dung t?ng quan 
v? các lo?i d? li?u cá nhân và các m?c ?ích s? d?ng d??i ?ây.

?? cung c?p Trang web ho?c ?ng d?ng cho b?n và qu?n lý k? thu?t và ch?c n?ng c?a Trang web 
khi b?n s? d?ng Trang web ho?c ?ng d?ng c?a chúng tôi.
Chúng tôi x? lý các d? li?u k? thu?t nh? ??a ch? IP c?a b?n, trình duy?t internet b?n s? d?ng, các trang 
web ?ã truy c?p, các trang web ?ã truy c?p tr??c ?ó/ti?p theo và th?i gian truy c?p nh?m m?c ?ích cung 
c?p các ch?c n?ng c?a Trang web ?? cho phép tìm ki?m thông tin nhanh chóng và ??n gi?n. Nh?ng d? 
li?u này c?ng ???c s? d?ng ?? gi?i quy?t các khó kh?n v? k? thu?t ho?c ?? c?i thi?n kh? n?ng truy c?p 
??n m?t s? ph?n c?a trang web. ?? ??t ???c m?c ?ích này, chúng tôi c?ng s? d?ng các cookie [??c 
thêm] (/vi/phap-ly)

?? qu?n lý tài kho?n và ??m b?o tính b?o m?t và an ninh c?a vi?c mua hàng khi b?n m? m?t tài 
kho?n Dulux v?i chúng tôi.

M?c ?ích này yêu c?u nh?ng gì?

Khi b?n l?a ch?n ??ng ký v?i chúng tôi, b?n c?n ph?i cung c?p d? li?u cá nhân nh? tên, ??a ch? email h?p l? 
và b?t k? thông tin nào khác theo yêu c?u, ?? chúng tôi có th? t?o m?t tài kho?n cá nhân cho b?n. Sau khi t?o 
tài kho?n, chúng tôi s? g?i cho b?n các thông tin ??ng nh?p cá nhân. Nh?ng d? li?u cá nhân này cho phép 
chúng tôi qu?n lý tài kho?n c?a b?n và cho phép chúng tôi ??m b?o tính b?o m?t và duy trì an ninh c?a vi?c 
mua hàng. Chúng tôi c?ng x? lý các d? li?u nh? tên hi?n th?, vai trò và d? li?u ??ng nh?p c?a b?n. Ví d?, 
chúng tôi có th? thay ??i m?t kh?u cho b?n. Tuy nhiên chúng tôi s? không th? xem m?t kh?u c?a b?n.

Cho m?c ?ích phát tri?n và c?i ti?n các s?n ph?m và d?ch v?
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Chúng tôi s? d?ng d? li?u cá nhân t?ng h?p ?? phân tích hành vi khách hàng và ?i?u ch?nh s?n ph?m và d?ch 
v? c?a chúng tôi cho phù h?p, ?? ??m b?o r?ng s?n ph?m ho?c d?ch v? có liên quan ??n khách hàng c?a 
chúng tôi. ?i?u này có ngh?a là chúng tôi s? phân tích t?n su?t ??c b?n tin c?a b?n, s? l?n b?n ghé th?m 
Trang web c?a chúng tôi, các trang b?n nh?p vào và nh?ng hàng hóa b?n mua thông qua trang web c?a 
chúng tôi. D?a trên thông tin này, chúng tôi có th? th?c hi?n ?i?u ch?nh v? nh?ng d?ch v? ho?c hàng hóa 
cung c?p, b?n tin ho?c Trang web c?a chúng tôi. Chúng tôi c?ng có th? ?i?u ch?nh các ch??ng trình khuy?n 
mãi c?a chúng tôi trên c? s? các phân tích. Chúng tôi c?ng có th? th?c hi?n nghiên c?u v? xu h??ng th? 
tr??ng thông qua phân tích th?ng kê ?? ?ánh giá và ?i?u ch?nh các s?n ph?m và ti?p th? c?a chúng tôi phù 
h?p v?i nh?ng s? phát tri?n m?i, nh?ng k?t qu? nghiên c?u s? ch? ???c báo cáo trên c? s? t?ng h?p. Chúng tôi 
có th? mua thêm d? li?u t? các ngu?n công c?ng ?? b? sung vào c? s? d? li?u c?a chúng tôi cho các m?c ?ích 
trên.

L?a ch?n c?a b?n

?? qu?n lý s? tham gia c?a b?n n?u b?n tham gia vào các cu?c thi có th??ng, các s? ki?n, các 
cu?c tranh tài, ch??ng trình khuy?n mãi và/ho?c các trò ch?i may r?i.

M?c ?ích này yêu c?u nh?ng gì?

V?i s? ??ng ý c?a b?n, chúng tôi có th? g?i email cho b?n v? các ch??ng trình khuy?n mãi và các l?i m?i 
tham gia vào các cu?c thi có th??ng, các s? ki?n, các cu?c tranh tài ho?c trò ch?i may r?i. N?u b?n ch?n tham 
gia vào m?t trong nh?ng ho?t ??ng này, chúng tôi c?n d? li?u cá nhân c?a b?n ?? có th? công b? và t? ch?c 
các ho?t ??ng này. Ngoài ra, n?u b?n tham gia vào b?t k? ho?t ??ng nào trong s? ?ó, chúng tôi c?n d? li?u cá 
nhân c?a b?n ?? thông báo khi b?n giành chi?n th?ng, ?? trao th??ng và ?? ?o m?c ?? ph?n ?ng ??i v?i các 
cu?c thi có th??ng, các s? ki?n, các cu?c tranh tài, ch??ng trình khuy?n mãi và/ho?c trò ch?i may r?i. ?? làm 
?i?u này, chúng tôi s? x? lý tên, ??a ch?, ??a ch? email và các m?c thông tin b?n nh?p khi tham gia ho?t ??ng

?? g?i cho b?n thông tin ???c cá nhân hóa v? AkzoNobel ch? khi b?n ?ã ??ng ý v?i ?i?u này 
trong quá trình ??ng ký tài kho?n c?a b?n

M?c ?ích này yêu c?u nh?ng gì?

B?n có th? ch?n nh?n thông báo qua?ng ca?o ???c cá nhân hóa, bao g?m b?n tin ???c cá nhân hóa, t? 
AkzoNobel, ???c thi?t k? riêng h??ng t?i s? thích cá nhân c?a b?n. ?? làm ?i?u này, chúng tôi s? t?o các h? s? 
và phân tích các t??ng tác c?a b?n v?i chúng tôi. Chúng tôi s? xem xét các d? li?u cá nhân nh?: - tên, gi?i 
tính, ngày sinh, ??a ch? email, và ??a ch? - s? thích và các m?i quan tâm c?a b?n, ch?ng h?n nh? nh?ng ?i?u 
mà b?n ?ã tích c?c chia s? v?i chúng tôi, nh?ng c?ng có c? nh?ng ?i?u ???c suy lu?n thông qua các t??ng tác 
??ng ký c?a b?n v?i các trang web và các ?ng d?ng c?a AkzoNobel (mà theo ?ó chúng tôi có th? s? d?ng 
cookie); - l?ch s? mua s?m c?a b?n, c? tr?c tuy?n (n?u b?n d?n liên k?t mua hàng vào h? s? c?a b?n) và ngo?i 
tuy?n (khi th?c hi?n m?t giao d?ch mua hàng ngo?i tuy?n); và - các liên k?t b?n nh?p vào trong email c?a 
chúng tôi. B?ng cách này, chúng tôi s? tìm hi?u v? các m?i quan tâm c?a b?n và có th? ??m b?o r?ng chúng 
tôi s? cung c?p cho b?n nh?ng thông tin và ch??ng trình khuy?n mãi mà b?n quan tâm nh?t. Chúng tôi c?ng 
có th? yêu c?u b?n cho ý ki?n v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng tôi. N?u b?n không mu?n nh?n thêm 
b?t k? tin nh?n nào ho?c n?u b?n mu?n ch?n t? ch?i nh?n ho?c xem m?t hình th?c giao ti?p c? th? v?i chúng 
tôi (ví d? nh? tin nh?n SMS, truy?n thông xã h?i, email ho?c th? th??ng), b?n ch? c?n làm theo các b??c 
trong hình th?c giao ti?p c? th? ?ó.

Ai có quy?n truy c?p vào d? li?u c?a b?n?

Chúng tôi x? lý các d? li?u c?a b?n m?t cách th?n tr?ng và b?o m?t c?ng nh? không chia s? d? li?u c?a b?n 
v?i các bên th? ba nào khác ngoài các bên ???c nêu rõ trong Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này.

*V?i các ??n v? khác trong AkzoNobel group



Chúng tôi có th? chia s? thông tin t?ng h?p d??i tên hi?u ho?c ?n danh v? khách hàng c?a chúng tôi v?i các 
thành viên khác c?a AkzoNobel Group, ví d?, ?? s? d?ng trong phân tích xu h??ng. Các thành viên thu?c t?p 
?oàn có liên quan là: Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. và Akzo Nobel Coatings International B.V. 
cùng t?t c? các công ty con tr?c ti?p ho?c gián ti?p ho?t ??ng kinh doanh các lo?i s?n trang trí trên toàn th? 
gi?i thông qua các nhãn hi?u th??ng m?i [Dulux (Valentine), Trimetal, Coral, Flexa, Hammerite, Marshall, 
Sadolin, Alabastina, Astral, Levis, Corona, International Paints].

V?i các nhà cung c?p d?ch v?
Chúng tôi s? d?ng các công ty khác nhau ?? x? lý d? li?u thay m?t chúng tôi, ch?ng h?n nh? các công 
ty l?u tr?, các bên th?c hi?n d?ch v? giao hàng, các bên cung c?p d?ch v? thanh toán và các c? quan 
x?p h?ng tín d?ng. Các công ty này s? d?ng thông tin c?a b?n thay m?t chúng tôi, và pha?i tuân thu? 
các quy ??nh nghiêm ng?t khi x? lý thông tin c?a b?n. Chúng tôi không cho phép các công ty ?ó s? 
d?ng các d? li?u này theo b?t k? cách nào khác v?i các h??ng d?n c?a chúng tôi.

Các bên th? 3 khác
Chúng tôi có th? c?n ph?i ti?t l? thông tin cá nhân theo yêu c?u c?a các c? quan chính ph? ho?c các c? 
quan th?c thi pháp lu?t. Chúng tôi s? ch? ti?p t?c chia s? thông tin c?a b?n v?i các công ty ho?c cá 
nhân khác khi chúng tôi có s? ??ng ý h?p l? c?a b?n ?? làm nh? v?y.

Cách x? lý các liên k?t ??n các trang web khác và ph??ng ti?n truy?n thông xã h?i?

Các trang web bên ngoài

Trên Trang web, b?n s? tìm th?y m?t s? liên k?t ??n các trang web khác. M?c dù các trang web này ???c l?a 
ch?n c?n th?n, chúng tôi không ch?u trách nhi?m v? vi?c x? lý các d? li?u cá nhân c?a b?n thông qua các 
trang web này. ?i?u kho?n và [?i?u ki?n] (/vi/legal) c?ng nh? Tuyên b? v? Quy?n riêng t? c?a chúng tôi s? 
không áp d?ng ??i v?i vi?c s? d?ng các trang web này.

Ph??ng ti?n truy?n thông xã h?i

Trang web và các ?ng d?ng c?a chúng tôi có th? cung c?p cho b?n các ph?n b? sung t? các m?ng xã h?i khác 
nhau. N?u b?n ch?n t??ng tác v?i m?ng xã h?i (ví d? b?ng cách ??ng ký m?t tài kho?n), ho?t ??ng c?a b?n 
trên Trang web c?a chúng tôi ho?c thông qua các ?ng d?ng c?a chúng tôi c?ng s? ???c cung c?p cho các 
m?ng xã h?i nh? Facebook và Twitter.

N?u b?n ?ã ??ng nh?p vào m?t trong các m?ng xã h?i trong quá trình b?n truy c?p vào m?t trong các Trang 
web ho?c ?ng d?ng c?a chúng tôi, các m?ng xã h?i có th? thêm thông tin này vào h? s? t??ng ?ng c?a b?n 
trên m?ng này. N?u b?n ?ang t??ng tác v?i m?t trong nh?ng ph?n b? sung c?a m?ng xã h?i, thông tin này s? 
???c chuy?n ??n m?ng xã h?i. Trong tr??ng h?p b?n không mu?n chuy?n d? li?u này, vui lòng ??ng xu?t kh?i 
m?ng xã h?i c?a b?n tr??c khi b?n vào m?t trong nh?ng Trang web ho?c ?ng d?ng c?a chúng tôi.

Chúng tôi c?ng ?em ??n c? h?i t?o tài kho?n v?i chúng tôi thông qua tài kho?n m?ng xã h?i c?a b?n (nh? 
Facebook). ?i?u này s? giúp b?n ti?t ki?m th?i gian trong vi?c t?o tài kho?n này vì các ch?ng danh ??ng nh?p 
s? ???c nh?p vào tài kho?n m?ng xã h?i c?a b?n. Vui lòng l?u ý r?ng khi b?n s? d?ng tùy ch?n "??ng nh?p 
qua m?ng xã h?i", chúng tôi có th? nh?n ???c m?t s? thông tin qua m?ng xã h?i, ch?ng h?n nh? tên, tu?i, ??a 
?i?m, s? thích, ngh? nghi?p, và các thông tin khác t? h? s? công khai c?a b?n, và c?ng có th? c?ng truy c?p 
??n các hình ?nh ho?c danh sách b?n bè c?a b?n trên m?ng xã h?i. Nh?ng thông tin này không ???c chúng tôi 
yêu c?u, nh?ng ???c m?ng xã h?i cung c?p thông qua vi?c s? d?ng tùy ch?n ??ng nh?p qua m?ng xã h?i. Khi 
b?n s? d?ng tùy ch?n ??ng nh?p qua m?ng xã h?i, chúng tôi s? ch? nh?p các thông tin c?n thi?t ?? t?o tài 
kho?n c?a b?n v?i chúng tôi và sau khi nh?n ???c b?t k? thông tin nào khác, chúng tôi s? lo?i b? các thông 
tin nh?n ???c thông qua m?ng xã h?i. Sau khi ?ã t?o tài kho?n, b?n s? có c? h?i b? sung vào tài kho?n c?a 



mình b?t k? thông tin nào mà b?n mu?n chia s? v?i chúng tôi.

N?n t?ng ph??ng ti?n truy?n thông xã h?i c?a b?n s? hi?n th? các qu?ng cáo c?a AkzoNobel thông qua các 
trang truy?n thông xã h?i ? ph?m vi b?n cho phép thông qua các thi?t ??t b?o m?t c?a nhà cung c?p ph??ng 
ti?n truy?n thông xã h?i

Vui lòng ??c chính sách b?o m?t c?a các m?ng xã h?i này ?? bi?t thông tin chi ti?t v? vi?c thu th?p và 
chuy?n giao d? li?u cá nhân, quy?n l?i mà b?n có và cách b?n có th? có các thi?t ??t th?a ?áng v? quy?n 
riêng t?.

Ng??i d??i 16 tu?i có th? cung c?p d? li?u cá nhân không?

Ng??i d??i 16 tu?i ch? có th? cung c?p d? li?u cá nhân cho AkzoNobel Decorative Coatings B.V. n?u h? có 
s? cho phép b?ng v?n b?n c?a ph? huynh ho?c ng??i giám h? h?p pháp ?ã ??c Tuyên b? v? Quy?n riêng t? 
này.

Cách th?c b?o m?t d? li?u c?a chúng tôi?

D? li?u cá nhân c?a b?n ???c x? lý b?o m?t m?t cách nghiêm ng?t và chúng tôi ?ã th?c hi?n các bi?n pháp an 
ninh k? thu?t và t? ch?c phù h?p ?? ch?ng m?t mát ho?c x? lý trái phép các d? li?u này. ?? ??t ???c m?c ?ích 
này, chúng tôi s? d?ng m?t s? k? thu?t b?o m?t bao g?m các máy ch? an ninh, t??ng l?a và mã hóa, c?ng nh? 
các bi?n pháp b?o v? v?t lý t?i n?i l?u tr? d? li?u.

Duy trì d? li?u

Chúng tôi s? không duy trì d? li?u cá nhân c?a b?n trong kho?ng th?i gian dài h?n c?n thi?t ?? ??t ???c các 
m?c ?ích c?a vi?c thu th?p d? li?u, ho?c kho?ng th?i gian pháp lu?t quy ??nh.

Tôi có th? g?i các câu h?i và yêu c?u truy c?p, lo?i b?, v.v. ??n ai
B?n có th? yêu c?u quy?n truy c?p ??n các d? li?u cá nhân c?a b?n mà chúng tôi x? lý b?t k? lúc nào, và th?c 
hi?n các ?i?u ch?nh ho?c lo?i b? d? li?u cá nhân này b?ng cách g?i yêu c?u ??n:

CÔNG TY TNHH S?N AKZONOBEL VI?T NAM ??a ch? : Lô E-1-CN, KCN M? Ph??c 2, Huy?n B?n 
Cát, T?nh Bình D??ng ?i?n tho?i : (84-8) 3822 1612

close

Nh?n b?n tin c?a chúng tôi

Khám phá xu h??ng trang trí và các ý t??ng trong b?n tin hàng tháng m?i c?a chúng tôi

Tôi ??ng ý cho AkzoNobel, k? c? các công ty khác thu?c T?p ?oàn ?oàn AkzoNobel, c?ng nh? các t? ch?c 
??i di?n cho h?, x? lý d? li?u cá nhân c?a tôi.

Vui lòng ch?n h?p ki?m ??ng ý chính sách v? quy?n riêng t?.

https://www.dulux.vn/printpdf/4998#
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Tôi ??ng ý nh?n các b?n tin ???c cá nhân hóa t? , ?? bi?t thông tin v? các s?n ph?m (và d?ch v?) c?a 
AkzoNobel, k? c? thông tin t? các công ty khác thu?c T?p ?oàn ?oàn AkzoNobel...Hãy cho tôi bi?t thêm v? 
các b?n tin , ?? ??c thêm v? các s? ki?n và ch??ng trình khuy?n mãi (bao g?m các ch??ng trình ?u ?ãi và 
gi?m giá), mà AkzoNobel có th? dùng ?? phân tích d? li?u cá nhân c?a tôi, bao g?m các s? thích tôi ?ã chia 
s? v?i AkzoNobel, l?ch s? mua tr?c tuy?n và ngo?i tuy?n c?a tôi, cùng b?n ??ng ký s? d?ng các trang web và 
?ng d?ng c?a AkzoNobel. AkzoNobel có th? liên h? v?i tôi qua Email, Th?, tin nh?n SMS, các ?ng d?ng, 
Ph??ng ti?n M?ng Xã h?i ho?c qua các kênh thông tin liên l?c khác mà tôi cung c?p. ?i?u này có ý ngh?a gì?
**

Vui lòng ch?n h?p ki?m ?? ??ng ký nh?n b?n tin c?a chúng tôi

??ng ký 
?? bi?t thêm thông tin v? cách chúng tôi s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n, hãy ??c Tuyên b? v? Quy?n riêng 
t?..
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