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1. Mục đ c t u t ập t ôn t n c n ân:
Website này được Công ty Cổ phần BDA.SC quản lý. Khi mỗi khách hàng truy
cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng
tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie” và các công nghệ tương tự
khác. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình
duyệt của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web, việc sử dụng chức
năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi
truy
cập
vào
website
của
chúng
tôi.
Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của khách hàng cùng
với các thông tin khác mà khách hàng cung cấp. Các thông tin này được cung cấp
qua những email khách hàng gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin khách hàng điền
khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ hoặc tham gia vào
các hoạt động chương trình khuyến mại. Bằng việc truy cập website và sử dụng
các dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng xác nhận rằng đã đọc và hiểu Chính
sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày
trong đó.
2. P ạm v sử dụn t ôn t n:
Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của
chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về Quý khách
hàng. Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:







Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Công ty Cổ phần BDA.SC
Giải đáp thắc mắc khách hàng.
Cung cấp cho khách hàng thông tin về dịch vụ, giải pháp và các phiên bản
phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi.
Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.
Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.
Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ
của BDA.SC Tuy nhiên, trong khi quảng bá , chúng tôi sẽ cố gắng để đảm
bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện
các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi
cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng
những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết
lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật
pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho

thuê hoặc bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ
khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh
của chúng tôi như đã đề cập).
3.T ờ

an l u trữ t ôn t n:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.
Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên
hệ thống máy chủ của BDA.SC Bên cạnh đó BDA.SC có thể giữ lại một số thông
tin nhất định liên quan đến tài khoản của quý vị trong hồ sơ lưu trữ của FSI, bao
gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn
vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian BDA.SC lưu giữ thông tin của khách hàng phụ
thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng thông tin của BDA.SC
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ờ

oặc tổ c ức có t ể đ ợc t ếp cận vớ t ôn t n bảo mật

BDA.SC và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với
người tiêu dùng.
Công ty đối tác của BDA.SC
Bên thứ ba mà BDA.SC tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong
việc thu thập thông tin cá nhân người dùng hoặc bên thứ ba khi có nhu cầu
bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác
cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp
bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành
vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền
xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

4. Địa c ỉ của đơn vị t u t ập và quản lý t ôn t n:
ôn t






ổ p ần BDA.SC

Địa chỉ trụ sở chính: số 28 đường Ngô Miễn Thiện, phường Tiền An,
Thành phố Bắc Ninh
Đia chỉ VPĐD: Số 80 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, Thàn phố Hà Nội
Email:bdasc.jsc@gmail.com
Điện thoại : 02460278828
Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá
nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ qua Hotline: 02460278828

5. P ơn t ức và côn cụ để n ờ dùn t ếp cận và c ỉn sửa dữ l ệu c
n ân của mìn tr n ệ t ốn của BDA.SC
Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc
chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ
câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân , hãy gửi e-mail cho chúng tôi
theo địa chỉ: bdasc.jsc@gmail.com
6. am kết bảo mật t ôn t n k

c

àn :

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng
đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng
những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và
được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. BDA.SC sẽ nỗ lực để đảm
bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật.
BDA.SC có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương
lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về
Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi
đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi
quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách gửi thông báo đến
địa chỉ thư điện tử mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng thông
báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị
kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để xem phiên bản mới
nhất.

