Chính Sách B?o M?t Thông Tin & Quy?n Riêng T?
B?o v? thông tin cá nhân c?a b?n là trách nhi?m r?t quan tr?ng ??i v?i chúng tôi. Trong ?i?u kho?n B?o M?t
Thông Tin và Quy?n Riêng T? này, chúng tôi s? h??ng d?n b?n cách ti?p nh?n và x? lý thông tin cá nhân c?a
mình.
1. Lý do chúng tôi x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n?
Khi các b?n g?i d? li?u cá nhân c?a mình cho chúng tôi, chúng tôi s? ti?p nh?n và x? lý thông tin cá nhân c?a
b?n cho các m?c ?ích nh? sau:
1.1 ?? tr? l?i các câu h?i ho?c liên l?c v?i b?n hi?u qu? h?n
Chúng tôi s? ti?p nh?n thông tin và x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n khi b?n liên h? v?i chúng tôi thông
qua các bi?u m?u liên h? tr?c tuy?n
Chúng tôi s? x? lý tên, ch?c danh, thông tin ??ng ký kinh doanh c?a b?n bao g?m: ??a ch?, email, s?
?i?n tho?i, tên công ty và b?t k? thông tin nào khác mà b?n cung c?p cho chúng tôi trong m?c nh?p
thông tin c?a bi?u m?u liên h?
Chúng tôi s? ti?p nh?n và x? lý thông tin này d?a trên s? cho phép c?a b?n và b?n có th? d?ng cung
c?p thông tin cho chúng t?i b?t c? khi nào b?n mu?n
1.2 ?? ti?n hành kh?o sát ho?c t? ch?c ho?t ??ng truy?n thông (ti?p th?) khác
Chúng tôi ti?p nh?n và x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n và g?i cho b?n các m?u kh?o sát v? thông tin s?n
ph?m ho?c d?ch v? m?i, hay g?i cho b?n các thông tin qu?ng cáo giúp b?n có th? c?p nh?t ??y ??
thông tin v? các s? ki?n n?i b?t c?ng nh? các ?u ?ãi ??c bi?t ??n t? s?n ph?m và d?ch v? c?a
AkzoNobel. Chúng tôi tr?c ti?p nh?n h? s? và phân tích s? t??ng tác c?a b?n v?i chúng tôi. ?i?u ?ó
giúp cho chúng tôi có th? th?u hi?u h?n v? s? thích cá nhân c?a b?n qua ?ó không ng?ng c?i thi?n v?
s?n ph?m ?? ?áp ?ng ???c m?c ?ích và nhu c?u ch?a b?n
Chúng tôi ti?p nh?n và phân tích thhông tin c?a b?n nh? tên, ??a ch?, ngày sinh, ??a ch? email và các
ch? ?? khác mà b?n ch? ??ng chia s? v?i chung tôi. (chúng tôi ch? s? d?ng thông tin khi và ch? khi
các thông tin trên do b?n t? nguy?n cung c?p mà không b? ép bu?c)
Cúng tôi cam k?t ch? s? d?ng các thông tin trên d??i s? ??ng ý và cho phép c?a các b?n, các b?n c?ng
có quy?n d?ng cung c?p thông tin cho chúng tôi b?t c? lúc nào các b?n mu?n.
1.3 ?? phát tri?n và c?i ti?n s?n ph?m và d?ch v?
Chúng tôi ti?p nh?n và x? lý toàn b? thông tin cá nhân c?a b?n, chúng ???c dùng cho nhi?u m?c ?ích
khác nhau liên quan ??n các ho?t ??ng kinh doanh c?a AkzoNobel nh?: phát tri?n thêm v? các s?n
ph?m và d?ch v? m?i, nâng cao c?ng nh? c?i ti?n trang web, các ?ng d?ng và các kênh k? thu?t s?

khác, xu h??ng s? d?ng c?a ng??i dùng, m?c ?? hi?u qu? c?a các chi?n d?ch qu?ng cáo, ?i?u hành và
m? r?ng ho?t ??ng trong l?nh v?c kinh doanh.
Chúng t?i s? ti?p nh?n và phân tích các thông tin trên ch? trong tr??ng h?p c?n thi?t. ?ôi khi, chúng
tôi s? phân tích các thông tin cá nhân c?a b?n nh?: tên, ??a ch? email, ??a ch? IP, gi?i tính, n?i c? trú,
ch? s? mã zip c?a b?n và b?t k? thông tin nào khác ???c ?? c?p trong Tuyên b? này khi và ch? khi các
thông tin trên ???c s? ??ng ý cho phép s? d?ng t? các b?n.
Chúng tôi ti?p nh?n và phân tích các thông tin này ?? ph?c v? cho các m?c ?ích kinh doanh h?p pháp
c?a mình.
1.4 ?? qu?n lý k? thu?t và ch?c n?ng c?a ?ng d?ng ho?c trang Web
Khi b?n s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi, s? có nh?ng thông tin nh?t ??nh t? thi?t b? c?a các b?n mà
chúng tôi có th? s? truy c?p s? d?ng. Chúng tôi s? x? lý nh?ng d? li?u cá nhân và giúp b?n tìm ki?m
thông tin m?t cách d? dàng và nhanh chóng. ??ng th?i c?i thi?n kh? n?ng truy c?p d? li?u, ch?c n?ng
c?a trang web, ?ng d?ng trên nh?ng kênh k? thu?t s? khác
Thông tin chúng tôi thu th?p t? ??ng có th? bao g?m thông tin nh?: ??a ch? IP, lo?i thi?t b?, s? nh?n
d?ng thi?t b? duy nh?t, lo?i trình duy?t, v? trí ??a lý rõ ràng (ch?ng h?n v? trí qu?c gia ho?c c?p thành
ph?) và thông tin k? thu?t khác. Chúng tôi c?ng có th? thu th?p thông tin v? cách th?c thi?t b? c?a
b?n t??ng tác v?i d?ch v? c?a chúng tôi, bao g?m các trang web b?n ?ã truy c?p và các liên k?t ?ã
b?m vào.
Vi?c thu th?p thông tin này cho phép chúng tôi hi?u rõ h?n v? ng??i dùng d?ch v? c?a mình, qu?c gia
h? ?ang sinh s?ng và n?i dung h? quan tâm. Chúng tôi s? d?ng thông tin này ?? phân tích n?i b? và
c?i thi?n ch?t l??ng c?ng nh? m?c ?? liên quan c?a d?ch v?, nh?m c?i thi?n s?n ph?m và d?ch v?, phát
tri?n các tính n?ng, ch?c n?ng m?i.
Chúng tôi s? x? lý thông tin này ?? ph?c v? cho m?c ?ích kinh doanh h?p pháp c?a mình, t?c là ??
hi?u rõ h?n cách khách hàng t??ng tác v?i các trang web c?a chúng tôi.
1.5 ?? qu?n tr? tài kho?n, n?u b?n t?o tài kho?n ?? t??ng tác v?i chúng tôi
Theo yêu c?u c?a b?n, chúng tôi có th? t?o m?t tài kho?n cá nhân cho b?n ?? giúp quy trình mua hàng
c?a b?n d? dàng h?n.
Chúng tôi có th? x? lý tên, ??a ch? email h?p l? c?a b?n và b?t k? thông tin nào khác ???c yêu c?u.
Chúng tôi c?ng x? lý tên hi?n th?, vai trò và d? li?u ??ng nh?p c?a b?n.
Chúng tôi cam k?t ch? s? d?ng các thông tin trên d??i s? ??ng ý và cho phép c?a b?n, các b?n c?ng có
quy?n d?ng cung c?p thông tin cho chúng tôi b?t c? lúc nào các b?n mu?n.
1.6 ?? x? lý ??n hàng c?a b?n và qu?n lý m?i quan h?, n?u b?n mua s?n ph?m thông qua c?a
hàng trên trang web c?a chúng tôi
Chúng tôi s? s? d?ng d? li?u cá nhân ?? x? lý giao d?ch mua hàng và giao ??n hàng c?a b?n, ?? báo
cáo tr?ng thái ??n hàng và liên h? v?i b?n v? giao d?ch.
?? ??t ???c m?c ?ích này, chúng tôi s? x? lý các thông tin cá nhân c?a b?n nh?: tên, ??a ch?, thông tin
liên l?c c?a b?n: s? ?i?n tho?i ho?c ??a ch? email, th? tín d?ng thông th??ng ho?c các thông tin thanh
toán khác, nh?ng thông tin s? do nhà cung c?p ???c ch?ng nh?n PCI x? lý. X? lý vi?c b?n ch?p nh?n
các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n hi?n hành c?a chúng tôi và các câu h?i v? vi?c b?n có mu?n nh?n thông
tin t? chúng tôi hay không. Chúng tôi c?ng x? lý thông tin v? các s?n ph?m và d?ch v? b?n ?ã mua

c?a chúng tôi và thông tin thu th?p ???c thông qua các ho?t ??ng t??ng tác mà b?n ?ã ??ng ký v?i các
trang web và ?ng d?ng c?a AkzoNobel (?? làm ???c vi?c này, chúng tôi có th? s? d?ng cookie), l?ch
s? mua hàng c?a b?n, c? tr?c tuy?n (n?u b?n liên k?t vi?c mua hàng v?i h? s? c?a mình) và ngo?i
tuy?n (khi mua hàng ngo?i tuy?n).
Chúng tôi s? x? lý các thông tin cá nhân c?a b?n ?? th?c hi?n th?a thu?n mua hàng gi?a hai ban và
giao các ??n hàng cho b?n.
1.7 ?? qu?n lý ho?t ??ng c?a b?n, n?u b?n tham gia vào các cu?c thi có trao th??ng, s? ki?n,
các cu?c tranh tài, ch??ng trình khuy?n mãi và/ho?c trò ch?i may r?i
???c s? cho phép c?a b?n, chúng tôi có th? g?i cho b?n các email có khuy?n mãi và l?i m?i tham gia
các cu?c thi có trao th??ng, s? ki?n, các cu?c tranh tài ho?c trò ch?i may r?i. N?u b?n ch?n tham gia
m?t trong nh?ng ho?t ??ng này, chúng tôi c?n d? li?u cá nhân c?a b?n ?? có th? t? ch?c ch??ng trình
thành công.
N?u b?n tham gia vào b?t k? ho?t ??ng nào trong s? nh?ng ho?t ??ng này, chúng tôi c?n d? li?u cá
nhân c?a b?n ?? thông báo khi b?n trúng th??ng, phát th??ng và ??c l??ng s? h??ng ?ng c?a khách
hàng v?i các cu?c thi có trao th??ng, s? ki?n, các cu?c tranh tài, ch??ng trình khuy?n mãi và trò ch?i
may r?i.
Cúng tôi cam k?t ch? s? d?ng các thông tin trên d??i s? ??ng ý và cho phép c?a các b?n, các b?n c?ng
có quy?n d?ng cung c?p thông tin cho chúng tôi b?t c? lúc nào các b?n mu?n.
1.8 Tuân th? lu?t pháp, ngh?a v? pháp lý và b?o v? tài s?n và l?i ích c?a AkzoNobel
Chúng tôi s? x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n m?t cách phù h?p ho?c c?n thi?t (a) theo lu?t hi?n hành,
bao g?m lu?t pháp ngoài qu?c gia b?n ?ang c? trú và bao g?m c? lu?t v? th?m ??nh ??i tác, r?a ti?n,
tài tr? cho kh?ng b? và các t?i ph?m khác; (b) ?? tuân th? các ngh?a v? pháp lý; (c) ?? ?áp ?ng các
yêu c?u t? các c? quan nhà n??c và chính ph? bao g?m c? các c? quan nhà n??c và chính ph? n?m
ngoài qu?c gia c?a b?n; (d) ?? th?c thi các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n, c?ng nh? các chính sách hi?n
hành khác c?a chúng tôi; (e) ?? b?o v? ho?t ??ng c?a chúng tôi; (f) ?? b?o v? quy?n, s? riêng t?, an
toàn ho?c tài s?n c?a chúng tôi và/ho?c c?a b?n ho?c c?a ng??i khác; và (g) ?? cho phép chúng tôi
theo ?u?i các bi?n pháp kh?c ph?c s?n có ho?c h?n ch? các thi?t h?i mà chúng tôi có th? ph?i gánh
ch?u.
N?u c?n thi?t, chúng tôi có th? x? lý tên, thông tin liên l?c c?a b?n, th? t? b?n trao ??i v?i AkzoNobel,
vi?c b?n s? d?ng b?t k? s?n ph?m và/ho?c d?ch v? nào c?a chúng tôi và b?t k? thông tin nào khác
???c ?? c?p trong Tuyên b? này, n?u không thì c?ng do b?n cung c?p cho chúng tôi, n?u c?n x? lý
nh?ng thông tin nh? v?y ?? ph?c v? cho m?t trong nh?ng m?c ?ích ???c ?? c?p trong ?o?n tr??c.
Chúng tôi có th? x? lý thông tin này ?? ph?c v? cho m?c ?ích kinh doanh h?p pháp c?a mình.
1.9 ?? b?n có th? chia s? n?i dung, n?u b?n s? d?ng ?ng d?ng Visualizer
Chúng tôi có th? x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n, n?u b?n s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi ?? l?u và chia
s? hình ?nh, video ho?c n?i dung do ng??i dùng khác t?o ra ?? giúp b?n có th? chia s? d? li?u. Trong
tr??ng h?p này, chúng tôi có th? x? lý siêu d? li?u trong các hình ?nh, video ho?c n?i dung do ng??i
dùng khác t?o ra này (có th? bao g?m d? li?u v? trí GPS và s? nh?n d?ng thi?t b? tùy thu?c vào cài
??t b?o m?t c?a thi?t b? c?a b?n) và d? li?u cá nhân ?ó ?ã ???c ??a vào trong n?i dung c?a hình ?nh,
video ho?c n?i dung do ng??i dùng khác t?o ra. D? li?u này th?m chí có th? bao g?m c? d? li?u cá
nhân nh?y c?m (ch?ng h?n nh? d? li?u có th? xác ??nh ???c t? hình dáng c?a m?t ng??i trên ?nh ho?c
video, n?u b?n t? nguy?n t?i lên thông qua ?ng d?ng). Chúng tôi c?ng có th? x? lý d? li?u b?n cung
c?p thông qua các tài kho?n trên ph??ng ti?n m?ng xã h?i. Chúng tôi s? x? lý thông tin này d?a trên

s? cho phép mà b?n có th? rút l?i b?t c? lúc nào.
N?u b?n mu?n chia s? b?t k? d? li?u cá nhân nào liên quan ??n ng??i khác ngoài b?n thân mình thông
qua ?ng d?ng Visualizer (ví d? qua ?nh ho?c video), b?n c?n ??m b?o r?ng nh?ng ng??i khác ?ó c?ng
cho phép t?i d? li?u c?a h? lên ?ng d?ng Visualizer ?? chia s?. N?u b?n chia s? m?t liên k?t thông qua
?ng d?ng Visualizer, nh?ng ng??i khác c?ng s? th?y ???c liên k?t này.
Chúng tôi có th? x? lý n?i dung b?n chia s? thông qua ?ng d?ng Visualizer ?? c?i thi?n các s?n ph?m,
trang web và ?ng d?ng c?a chúng tôi. N?u làm nh? v?y, chúng tôi s? x? lý thông tin này d?a trên l?i
ích h?p pháp c?a chúng tôi - t?c là ?? c?i thi?n s?n ph?m c?a mình và nâng cao tr?i nghi?m tham gia
c?a khách hàng.
Nói chung, chúng tôi s? s? d?ng d? li?u cá nhân thu th?p t? b?n ch? ?? ph?c v? cho các m?c ?ích ?ã
???c mô t? trong Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này ho?c cho các m?c ?ích mà chúng tôi s? gi?i thích
v?i b?n t?i th?i ?i?m chúng tôi thu th?p d? li?u cá nhân c?a b?n. Tuy nhiên, n?u lu?t b?o v? d? li?u
hi?n hành cho phép, chúng tôi c?ng có th? s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n ?? ph?c v? cho các m?c
?ích khác, không trái v?i các m?c ?ích chúng tôi ?ã thông báo v?i b?n.
N?u b?n cung c?p cho chúng tôi thông tin v? ng??i khác, vui lòng ??m b?o b?n nh?n ???c s? cho
phép c?a ng??i ?ó, ?? ph?c v? cho các m?c ?ích ?ã nêu chi ti?t trong Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này.
Thông qua vi?c cách cung c?p d? li?u cá nhân liên quan ??n ng??i khác, b?n xác nh?n r?ng b?n ???c
s? cho phép c?a h? ?? hành ??ng ho?c b?n ???c quy?n cho phép x? lý d? li?u thay m?t h? (ví d?: ??i
v?i nh?ng tr? em là con c?a b?n).

2. Cookie và công ngh? theo dõi t??ng t?
Chúng tôi dùng cookie và công ngh? theo dõi t??ng t? ?? thu th?p và s? d?ng thông tin cá nhân v? b?n, ???c
s? cho phép c?a b?n, ?? cung c?p cho b?n qu?ng cáo mà b?n quan tâm. ?? bi?t thêm thông tin v? các lo?i
cookie chúng tôi s? d?ng, lý do và cách b?n có th? ki?m soát cookie, vui lòng xem Tuyên b? v? Cookie c?a
chúng tôi.
Chúng tôi chia s? d? li?u cá nhân c?a b?n v?i ??i t??ng nào?
Chúng tôi có th? chia s? d? li?u cá nhân c?a b?n cho:
•
Các công ty thu?c t?p ?oàn c?a chúng tôi và các nhà cung c?p d?ch v? bên th? ba, nh?ng ng??i cung
c?p d?ch v? x? lý d? li?u cho chúng tôi (ví d?: ?? h? tr? vi?c giao hàng, cung c?p ch?c n?ng ho?t ??ng ho?c
giúp t?ng c??ng b?o m?t d?ch v? c?a chúng tôi) ho?c nh?ng ng??i x? lý d? li?u cá nhân ?? ph?c v? cho các
m?c ?ích ???c mô t? trong Chính sách b?o m?t thông tin & quy?n riêng t? này, ho?c ?ã thông báo cho b?n
khi chúng tôi thu th?p d? li?u cá nhân c?a b?n. ?? ??m b?o d? li?u cá nhân c?a b?n ???c h??ng m?c b?o v?
cao, AkzoNobel ?ã th?c hi?n Quy t?c Ràng bu?c Doanh nghi?p c?a AkzoNobel, ??m b?o r?ng m?i pháp
nhân c?a AkzoNobel ??u áp d?ng cùng m?t m?c ?? b?o v? cho d? li?u cá nhân. Chúng tôi c?ng cùng v?i các
nhà cung c?p bên th? ba th?a thu?n các bi?n pháp k? thu?t, t? ch?c và theo h?p ??ng (th?a thu?n x? lý d?
li?u) ?? ??m b?o d? li?u cá nhân c?a b?n ???c x? lý riêng nh?m ph?c v? cho các m?c ?ích nêu trên và ??m
b?o r?ng d? li?u ???c b?o m?t c?n m?t;
•
B?t k? c? quan qu?n lý, c? quan chính ph?, c? quan th?c thi pháp lu?t có th?m quy?n, tòa án ho?c bên
th? ba nào khác mà chúng tôi th?y c?n thi?t ph?i ti?t l?: (i) theo quy ??nh ho?c pháp lu?t hi?n hành; (ii) ??
th?c hi?n, thi?t l?p ho?c b?o v? các quy?n h?p pháp c?a chúng tôi; ho?c (iii) ?? b?o v? l?i ích s?ng còn c?a
b?n ho?c c?a b?t k? ng??i nào khác;
•

M?t ng??i mua th?c t? ho?c ng??i mua ti?m n?ng (và các ??i lý cùng c? v?n c?a h?) liên quan ??n b?t

k? giao d?ch mua, ho?c mua bán, sáp nh?p th?c t? ho?c ?? xu?t c?a b?t k? b? ph?n nào trong doanh nghi?p
c?a chúng tôi, mi?n là chúng tôi thông báo cho ng??i mua bi?t r?ng h? ch? ???c s? d?ng d? li?u cá nhân c?a
b?n ?? ph?c v? cho các m?c ?ích ?ã nêu trong Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này; và nh?ng ng??i khác, n?u b?n
cho phép ho?c h??ng d?n chúng tôi, các nhà cung c?p c?a chúng tôi ti?t l? thông tin.
4. Chúng tôi l?u tr? d? li?u cá nhân c?a b?n ? ?âu?
Chúng tôi có th? chuy?n và x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n t?i các qu?c gia khác ngoài qu?c gia b?n ?ang c?
trú. Lu?t b?o v? d? li?u c?a các qu?c gia này có th? khác v?i lu?t c?a qu?c gia b?n (và trong m?t s? tr??ng
h?p, có th? không ???c b?o v?).
Các máy ch? c?a chúng tôi ??t ? Khu v?c Kinh t? Châu Âu, m?c dù các công ty thu?c t?p ?oàn và nhà cung
c?p bên th? ba c?a chúng tôi ho?t ??ng ? kh?p n?i trên th? gi?i. ?i?u này có ngh?a là khi chúng tôi thu th?p
d? li?u cá nhân c?a b?n, chúng tôi có th? x? lý d? li?u ?ó ? b?t k? qu?c gia nào trong s? này, theo n?i dung
sau ?ây.
Các qu?c gia không thu?c Khu v?c kinh t? châu Âu không ph?i lúc nào c?ng có lu?t b?o v? d? li?u nghiêm
ng?t. Tuy nhiên, chúng tôi s? luôn th?c hi?n các bi?n pháp ?? ??m b?o r?ng các bên th? ba s? s? d?ng thông
tin c?a b?n theo ?úng chính sách này và chúng tôi s? tuân th? các yêu c?u pháp lý hi?n hành ?? ??m b?o s?
b?o v? thông tin c?a b?n ch?t ch?. Chúng tôi s? ??m b?o r?ng, dù ???c chuy?n ??n m?t qu?c gia khác, d? li?u
c?a b?n c?ng v?n s? ???c b?o v? ch?t ch?, thông qua Quy t?c B?o m?t riêng ??i v?i D? li?u c?a Khách hàng,
Nhà cung c?p và ??i tác Kinh doanh c?a AkzoNobel ho?c thông qua các th?a thu?n h?p ??ng v?i bên th? ba.
S? b?o v? này có th? bao g?m c? vi?c th?c hi?n các ?i?u Kho?n H?p ??ng Tiêu Chu?n c?a ?y ban châu Âu
??i v?i vi?c chuy?n thông tin cá nhân, yêu c?u ng??i nh?n d? li?u ph?i b?o v? thông tin cá nhân mà h? x? lý
theo ?úng v?i lu?t b?o v? d? li?u c?a Liên minh châu Âu.
Chúng tôi c?ng có th? chuy?n ho?c ti?t l? d? li?u cá nhân c?a b?n cho các nhà cung c?p bên th? ba, c? v?n
chuyên môn c?a chúng tôi và cho nh?ng ng??i khác t??ng t? n?u th?y c?n thi?t cho vi?c qu?n lý d?ch v? và
ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng tôi.
5. Chúng tôi b?o m?t d? li?u cá nhân c?a b?n nh? th? nào?
Chúng tôi s? d?ng các bi?n pháp k? thu?t và t? ch?c phù h?p ?? b?o v? thông tin cá nhân v? b?n mà chúng tôi
thu th?p và x? lý. Các bi?n pháp chúng tôi s? d?ng ???c ??a ra ?? cung c?p m?c b?o m?t phù h?p v?i r?i ro
khi x? lý d? li?u cá nhân.
Chúng tôi ?ã th?c hi?n chính sách b?o m?t, ?? b?o v? d? li?u, ch?ng truy c?p trái phép. D? li?u trên các trang
b?o m?t c?a chúng tôi ???c mã hóa b?ng công ngh? SSL. Trình duy?t c?a b?n có th? c?nh báo (và b?n nên
ki?m tra) xem trang có an toàn không. Công ngh? này có th? ??nh c?u hình trình duy?t c?a b?n ?? ??a ra
thông báo c?nh báo khi b?n truy c?p l?n ??u vào b?t k? trang b?o m?t nào trên trang web.
T?t c? d? li?u c?a b?n s? ???c mã hóa m?i lúc khi truy?n qua Internet. SSL là ph?n m?m ??c bi?t t? ??ng mã
hóa m?i d? li?u b?n g?i ??n trên các trang b?o m?t c?a chúng tôi. Sau ?ó, máy ch? c?a chúng tôi s? ??c d?
li?u b?ng khóa riêng. ?i?u này có ngh?a là, d? li?u c?a b?n có th? là thông tin ghi n? ho?c thông tin th? tín
d?ng ho?c b?t k? thông tin cá nhân nào khác s? ???c chuy?n thành mã, ch? có th? dùng khóa riêng ho?c m?t
kh?u ?? gi?i mã. T?t c? các ph?n d?ch v? yêu c?u b?n nh?p d? li?u cá nhân ??u ???c b?o m?t.
Dù chúng tôi cung c?p cho b?n (hay b?n ch?n) thông tin ??ng nh?p, cho phép b?n truy c?p m?t s? ph?n d?ch
v? nh?t ??nh c?a chúng tôi (nh? tên ng??i dùng và m?t kh?u), b?n v?n ph?i có trách nhi?m gi? bí m?t nh?ng
thông tin này.
Vi?c truy?n thông tin qua internet không tuy?t ??i an toàn. M?c dù chúng tôi s? làm h?t s?c mình ?? b?o v?
d? li?u cá nhân c?a b?n, nh?ng chúng tôi không th? ??m b?o tính b?o m?t c?a b?t k? d? li?u cá nhân nào mà
b?n ti?t l? tr?c tuy?n. B?n s? ph?i ch?p nh?n h? l?y c? h?u v? b?o m?t khi s? d?ng internet và chúng tôi s?

không ch?u trách nhi?m cho b?t k? hành vi vi ph?m b?o m?t nào, tr? khi chúng tôi vi ph?m pháp lu?t hi?n
hành, và ch? tuân th? các gi?i h?n ?ã ?? ra trong b?t k? ?i?u kho?n và ?i?u ki?n liên quan.
6. Chúng tôi s? l?u gi? d? li?u cá nhân trong bao lâu?
Chúng tôi s? l?u gi? d? li?u cá nhân thu th?p t? b?n n?u chúng tôi có nhu c?u chính ?áng c?n l?u gi? (ví d?:
?? cung c?p cho b?n d?ch v? b?n yêu c?u ho?c tuân th? các yêu c?u pháp lý, thu? ho?c k? toán hi?n hành).
N?u hi?n không có nhu c?u kinh doanh chính ?áng ?? x? lý thông tin cá nhân c?a b?n, chúng tôi s? xóa ho?c
?? ? ch? ?? ?n danh, ho?c n?u các cách này không kh? thi (ví d?: vì d? li?u cá nhân c?a b?n ?ã ???c l?u tr?
trong kho l?u tr? d? phòng), thì chúng tôi s? l?u tr? d? li?u cá nhân c?a b?n an toàn và tránh không x? lý
thêm d? li?u cho ??n khi có th? xóa.
7. B?n có th? ??a ra yêu c?u nào liên quan ??n d? li?u cá nhân c?a mình?
B?n có các quy?n sau liên quan ??n d? li?u cá nhân c?a mình:
•
B?n có quy?n truy c?p, ch?nh s?a, c?p nh?t ho?c yêu c?u xóa d? li?u cá nhân c?a mình. Ngoài ra, b?n
có th? ph?n ??i vi?c x? lý d? li?u cá nhân, yêu c?u chúng tôi h?n ch? x? lý d? li?u cá nhân ho?c yêu c?u tính
linh ho?t cho d? li?u cá nhân c?a mình. B?n có th? liên h? v?i chúng tôi ?? th?c hi?n các quy?n này, s? d?ng
các thông tin liên l?c ???c cung c?p bên d??i.
•
B?n có quy?n t? ch?i các thông tin ti?p th? mà chúng tôi g?i cho b?n b?t c? lúc nào. B?n có th? th?c
hi?n quy?n này b?ng cách b?m vào liên k?t h?y ??ng ký ho?c t? ch?i trong các email chúng tôi g?i cho b?n.
?? t? ch?i các hình th?c ti?p th? khác, vui lòng liên h? v?i chúng tôi b?ng các thông tin liên h? ???c cung c?p
bên d??i.
•
T??ng t?, n?u chúng tôi ?ã thu th?p và x? lý thông tin cá nhân c?a b?n v?i s? cho phép c?a b?n, thì
b?n có th? rút l?i s? cho phép c?a mình b?t c? lúc nào. Vi?c b?n rút l?i s? cho phép s? không ?nh h??ng ??n
tính h?p pháp c?a b?t k? ho?t ??ng x? lý d? li?u nào mà chúng tôi ?ã ti?n hành tr??c khi b?n rút l?i quy?t
??nh, c?ng s? không ?nh h??ng ??n vi?c x? lý d? li?u cá nhân c?a b?n ???c th?c hi?n d?a trên các c?n c? x?
lý h?p pháp ngoài s? cho phép c?a b?n.
•
M?c dù chúng tôi mong b?n hãy ??a ra m?i khi?u n?i v?i chúng tôi tr??c, nh?ng b?n v?n có quy?n
khi?u n?i v?i c? quan b?o v? d? li?u v? vi?c chúng tôi thu th?p và s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n. ?? bi?t
thêm thông tin, xin vui lòng liên h? v?i c? quan b?o v? d? li?u t?i ??a ph??ng b?n.
Chúng tôi s? tr? l?i t?t c? các yêu c?u nh?n ???c t? các cá nhân mu?n th?c hi?n quy?n b?o v? d? li?u c?a h?
theo ?úng v?i lu?t b?o v? d? li?u hi?n hành.
8. Liên k?t ??n các trang web và ph??ng ti?n truy?n thông xã h?i khác
D?ch v? c?a chúng tôi có th? ch?a các liên k?t ??n và t? d?ch v? c?a các m?ng ??i tác, công ty qu?ng cáo, chi
nhánh và thành viên c?a các công ty thu?c t?p ?oàn. N?u b?n b?m vào m?t liên k?t d?n ??n b?t k? d?ch v?
nào trong s? này, xin l?u ý r?ng h? s? có chính sách v? quy?n riêng t?/?i?u kho?n s? d?ng riêng c?a mình và
chúng tôi không ch?u b?t k? trách nhi?m ho?c ngh?a v? pháp lý nào ??i v?i h?. Vui lòng ki?m tra thông báo
v? quy?n riêng t? c?a h? tr??c khi b?n g?i b?t k? d? li?u cá nhân nào cho h?.
Chúng tôi c?ng m? cho b?n c? h?i t?o m?t tài kho?n t??ng tác v?i chúng tôi thông qua tài kho?n m?ng xã h?i
c?a b?n (ch?ng h?n nh? Facebook). Vi?c này s? giúp b?n ti?t ki?m th?i gian t?o tài kho?n, vì thông tin ??ng
nh?p s? ???c nh?p t? tài kho?n m?ng xã h?i c?a b?n. Xin l?u ý r?ng khi b?n s? d?ng tùy ch?n "??ng nh?p
m?ng xã h?i" này, chúng tôi có th? nh?n ???c thông tin nh?t ??nh qua m?ng xã h?i, nh? tên, tu?i, ??a ?i?m, s?
thích, ngh? nghi?p và thông tin khác t? h? s? công khai c?a b?n. Chúng tôi không yêu c?u cung c?p thông tin
này, nh?ng m?ng xã h?i s? cung c?p cho chúng tôi khi b?n s? d?ng tùy ch?n ??ng nh?p m?ng xã h?i. Khi b?n

s? d?ng tùy ch?n ??ng nh?p m?ng xã h?i, chúng tôi s? ch? nh?p thông tin c?n thi?t ?? t?o tài kho?n cho b?n
t??ng tác v?i chúng tôi và sau khi nh?n ???c b?t k? thông tin nào khác, chúng tôi s? xóa thông tin khác nh?n
???c qua m?ng xã h?i. Sau khi t?o tài kho?n, b?n s? có c? h?i b? sung b?t k? thông tin nào b?n mu?n chia s?
v?i chúng tôi.
9. Nh?ng ng??i d??i 16 tu?i có th? cung c?p d? li?u cá nhân không?
Nh?ng ng??i d??i 16 tu?i ch? có th? cung c?p d? li?u cá nhân cho chúng tôi n?u h? có s? cho phép b?ng v?n
b?n c?a cha ho?c m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp c?a h?, ng??i ?ã ??c Tuyên b? v? Quy?n riêng t? này.
10. Cách liên h? v?i chúng tôi
N?u b?n có b?t k? câu h?i ho?c th?c m?c nào v? vi?c chúng tôi s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n, vui lòng liên
h? v?i chúng tôi theo các thông tin sau:
Email: info.vn@akzonobel.com [1]
Bi?u m?u liên h? c?a chúng tôi: https://www.dulux.vn/vi/lien-he [2]
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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