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CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN 

 

Công ty Truyền thông BTS Việt Nam (BTS) hiểu rằng, khách hàng, người truy cập, 

và những người đang sử dụng Trang web thuộc sở hữu/được điều hành bởi chúng 

tôi đều coi trọng quyền riêng tư. 

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng 

tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn. 

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận và sử dụng thông tin cá 

nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật 

thông tin cá nhân của bạn. Cuối cùng, chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa 

chọn của bạn về việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình. 

Chính sách bảo mật thông tin này là một phần không tách rời cùng với các Điều 

khoản sử dụng mà chúng tôi đăng tải trên trang web này. Khi bạn truy cập và sử 

dụng trang web này, chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với nội dung của chính sách 

bảo mật thông tin này và những chính sách có liên quan khác trên Website này. 

Thông tin cá nhân 

Bạn được sử dụng Trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng 

tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. 

“Thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên của bạn, tên người dùng, địa chỉ, địa chỉ 

email, số điện thoại, ảnh đại diện hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung 

cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo chính sách của chúng tôi 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, chúng tôi mặc 

nhiên hiểu rằng, bạn đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận theo những điều khoản và điều 

kiện của chính sách bảo mật thông tin này. 

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp trên 

trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay văn phòng của chúng tôi, hoặc/và thông 

tin cá nhân có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho 

mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của chúng tôi. 
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Sử dụng thông tin Người dùng 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau: 

- Xác minh danh tính của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Liên hệ trao đổi với 

người dùng thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà trang web chúng tôi cung cấp. 

- Gửi thông tin cho bạn về chính sách, dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay 

đổi về chính sách, dịch vụ hay thông tin khuyến mại. 

- Thực hiện giao dịch thanh toán, gửi các thông báo trong quá trình giao dịch, xác 

nhận thanh toán. 

- Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh của chúng tôi, như 

phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát 

triển các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định 

hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại, kết quả thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ 

và những mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Chúng tôi có thể liên kết với một số đơn vị khác – đối tác của chúng tôi để cung cấp 

sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Lúc đó, chúng tôi cần trao đổi, cung cấp thông tin cá 

nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị 

này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác 

và tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn. 

Việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng bởi các đối tác đó không thuộc phạm vi 

kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp 

này. 

Lưu trữ thông tin cá nhân 

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng làm việc của 

chúng tôi hay tại bất kỳ cơ sở sao lưu dữ liệu nào khác của chúng tôi tại từng thời 

điểm. 

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và 

mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi. 

Tiết lộ thông tin cá nhân 

Thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ bắt buộc cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc bên thứ ba có liên quan trong những trường hợp sau: 

- Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn. 
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- Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật. 

- Để bảo vệ chúng tôi và các bên thứ ba khác: chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản 

và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là 

phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn và các bên thứ ba khác. 

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ không cung 

cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn. 

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của 

bạn cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác 

không phù hợp với quy định của pháp luật. 

Liên hệ và trao đổi thông tin 

Chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi thông tin thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp 

khi đăng ký dịch vụ. Trường hợp có sự thay đổi hay phát hiện có sự sử dụng địa chỉ 

e-mail bất hợp pháp, bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để có những biện 

pháp hỗ trợ kịp thời. 
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