Tuyên b? cookie
Tuyên b? cookie
?ây là trang thông tin v? cookie dành cho trang web này ("trang Web"). ?? tìm hi?u thêm v? cách
chúng tôi x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n khi b?n truy c?p vào trang Web c?a chúng tôi ho?c liên l?c v?i
AkzoNobel, vui lòng tham kh?o Tuyên b? v? Quy?n riêng t? [1] c?a chúng tôi.
Cookie là gì?
H?u h?t các trang web ??u s? d?ng cookie nh?m cung c?p cho b?n d?ch v? t?t h?n khi truy c?p vào ?ó;
công ngh? th?c t? thu th?p và s? d?ng thông tin s? giúp b?n s? d?ng trang web d? dàng h?n. Cookie là
các ?o?n v?n b?n ???c ??t trên ? c?ng máy tính khi b?n truy c?p vào trang Web. Trong khi truy c?p
vào, cookie s? g?i d? li?u t?i cho AkzoNobel.
Vai trò c?a cookie là gì? Chúng tôi s? d?ng cookie ?? bi?t li?u tr??c ?ây b?n ?ã t?ng truy c?p vào
trang web c?a chúng tôi ch?a hay là khách truy c?p m?i. Thông tin ?ó c?ng giúp chúng tôi nâng cao
tr?i nghi?m tr?c tuy?n c?a b?n khi truy c?p vào trang Web c?a chúng tôi.
??ng ý cho s? d?ng cookie trên trang c?a chúng tôi
Khi truy c?p vào trang Web c?a chúng tôi, b?n s? th?y m?t c?a s? b?t lên trên màn hình cho bi?t n?i
??t cookie trên ? c?ng máy tính c?a b?n.
Thông báo xu?t hi?n ng?n g?n s? gi?i thích cho b?n hi?u chính sách cookie c?a chúng tôi. N?u nh?p
vào "Tôi hi?u", ngh?a là b?n ch?p nh?n các cookie ???c ch? ??nh trong Chính sách Cookie. B?n c?ng
có th? nh?p vào " Thay ??i Tùy ch?n " [2] ?? thi?t l?p tùy ch?n cho cookie.
N?u b?n không mu?n chúng tôi ??t cookie, chúng tôi s? ?? ngh? b?n r?i kh?i trang web.
Lo?i cookie chúng tôi s? d?ng và ch?c n?ng c?a chúng
AkzoNobel s? d?ng các lo?i cookie khác nhau. Chúng tôi tin r?ng vi?c b?n bi?t AkzoNobel dùng
cookie ?? thu th?p d? li?u nào và công ngh? c?a chúng tôi s? d?ng lo?i cookie nào, cho m?c ?ích gì là
r?t quan tr?ng. Vui lòng tìm thông tin t?ng quan v? lo?i cookie ???c s? d?ng bên d??i.
Cookie ch?c n?ng: C?n ph?i có nh?ng cookie này ?? cung c?p các ch?c n?ng c? b?n c?a trang Web,
cung c?p d?ch v? b?n yêu c?u trên trang Web và ghi nh? cài ??t cookie c?a b?n.
Cookie phân tích: Cookie phân tích mà AkzoNobel s? d?ng có tên là cookie Google Analytics.
Google Analytics là m?t d?ch v? phân tích web do Google Inc. (Google) cung c?p. Google ??t cookie
và s? d?ng thông tin th?ng kê t?ng h?p t? các cookie này nh?m giúp AkzoNobel hi?u v? cách th?c s?
d?ng trang Web c?a khách truy c?p. D? li?u ???c thu th?p trong Google Analytics s? ???c s? d?ng ??
phân tích cách tr?i nghi?m trang Web c?a khách truy c?p và cách chúng tôi có th? c?i thi?n trang Web.
Chúng tôi ?ã ký th?a thu?n b? x? lý d? li?u ?? ??m b?o r?ng Google ch? ???c phép cung c?p thông tin
này cho bên th? ba n?u Google có ngh?a v? theo lu?t ??nh ph?i làm nh? v?y ho?c trong tr??ng h?p các

bên th? ba này ?ang x? lý thông tin thay m?t cho Google. Google s? không liên k?t ??a ch? IP c?a b?n
v?i b?t k? d? li?u nào khác mà Google ?ang n?m gi?. B?n có th? tìm thêm thông tin v? Google
Analytics [3]
Cookie theo dõi: Cookies ?i?u ch?nh trang Web và thông tin liên l?c c?a chúng tôi theo tùy ch?n c?a
b?n. Khi duy?t trên trang web c?a AkzoNobel, b?n ??ng ý cho AkzoNobel ??t các cookie không th?c
s? c?n thi?t ?? cung c?p các ch?c n?ng c?a trang Web. Nh?ng cookie này ???c s? d?ng ?? ghi nh? tùy
ch?n v? trí ho?c ?? duy trì ??ng nh?p c?a b?n vào các ph?n ???c b?o m?t c?a trang Web sau khi b?n
?óng trình duy?t. Nh?ng cookie này c?ng theo dõi n?i dung b?n nh?p vào và tùy ch?n b?n có th? có.
?i?u này cho phép AkzoNobel ti?p c?n b?n theo cách phù h?p h?n.
Các cách khác ?? ki?m soát, vô hi?u hóa và xóa cookie
B?n có th? thay ??i cài ??t ?? ch?n cookie ho?c ?? thông báo khi cookie ???c g?i ??n thi?t b? c?a b?n.
B?m vào m?t trong các liên k?t d??i ?ây ?? chuy?n th?ng ??n h??ng d?n trình duy?t c?a b?n. Hãy nh?
r?ng b?n s? ph?i thi?t l?p l?i tùy ch?n c?a mình ho?c ??ng nh?p l?i trên m?t s? trang web sau khi xóa
cookie.
Internet Exploer [4]
Mozilla Firefox [5]
Google Chrome [6]
Apple Safari [7]
N?u hoàn toàn không mu?n nh?n b?t k? cookie nào (bao g?m c? nh?ng cookie c?n ph?i có ?? cung c?p
trang Web cho b?n), b?n có th? ??t trình duy?t c?a mình ?? vô hi?u hóa toàn b? cookie. N?u b?n t?t
cookie mà chúng tôi s? d?ng có th? ?nh h??ng ??n toàn b? tr?i nghi?m ng??i dùng c?a b?n khi truy c?p
vào trang Web. B?n không th? truy c?p m?t s? ph?n nh?t ??nh trên trang web c?a AkzoNobel ho?c
không th? nh?n thông tin ???c cá nhân hóa khi truy c?p vào m?t trang web c?a AkzoNobel. Ngoài ra,
không th? ti?p t?c l?u cài ??t tùy ch?nh nh? thông tin ??ng nh?p.
?
N?u s? d?ng các thi?t b? khác nhau ?? xem và truy c?p trang Web (ví d?: máy tính, ?i?n tho?i thông
minh, máy tính b?ng, v.v.), b?n s? c?n ??m b?o r?ng m?i trình duy?t trên m?i thi?t b? ???c ?i?u ch?nh
?úng cách ?? phù h?p v?i tùy ch?n cookie c?a b?n.
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?.

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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