CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chính sách bảo mật này bao gồm website https://www.instaforex.com/.

CHÍNH SÁCH
Mục đích của chính sách này là giải thích cách thức Công ty xử lý khi nào, tại sao và cách chúng
tôi xử lý thông tin có thể liên quan đến bạn (“dữ liệu cá nhân”). Nó cũng cung cấp thông tin quan
trọng về các quyền theo luật định của bạn. Chính sách này không nhằm ghi đè các điều khoản của
bất kỳ hợp đồng nào mà bạn có với chúng tôi, cũng như các quyền bạn có thể có theo luật bảo vệ
dữ liệu.
Trong Chính sách này, dữ liệu của bạn đôi khi được gọi là “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin cá
nhân”. Đôi khi chúng tôi cũng có thể gọi chung là xử lý, thu thập, bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân
của bạn hoặc bất kỳ hành động nào như “xử lý” dữ liệu cá nhân đó.
Vì mục đích của Chính sách này, dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến
bạn để nhận dạng hoặc có thể nhận dạng bạn và bao gồm, ví dụ: tên, địa chỉ, số nhận dạng của bạn.
ĐĂNG KÝ
Để mở tài khoản với InstaForex, trước tiên bạn phải chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận
về việc thực hiện Hoạt động giao dịch. Sau đó, bạn phải điền vào Mẫu đăng ký yêu cầu chi tiết
cá nhân của chủ sở hữu tài khoản và loại tài khoản mà bạn đang mở với công ty. Bằng cách hoàn
thành biểu mẫu đăng ký, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để cho phép Công ty đánh
giá đơn đăng ký của bạn và tuân thủ các Luật và Quy định quản lý việc cung cấp các dịch vụ tài
chính. Thông tin này cũng được sử dụng để liên hệ với bạn về các dịch vụ của Công ty.
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Chúng tôi chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân với các Bên thứ ba chỉ vì mục đích thống kê và
trong nỗ lực cải thiện chiến dịch tiếp thị của Công ty và trong phạm vi cho phép của các Điều
khoản và Điều kiện đã được bạn chấp nhận. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn các
chi tiết cá nhân như tên, địa chỉ, ngày sinh, chi tiết liên lạc, chi tiết việc làm, tài sản và nợ và các
thông tin tài chính cần thiết khác. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm thông tin để giúp
chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình cho bạn.
ĐẠI LÝ
Chúng tôi sử dụng một công ty xử lý thẻ để gửi và rút tiền đến và từ tài khoản của bạn. Công ty
này sẽ lưu giữ, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho các mục đích liên
quan đến việc thanh toán xử lý tiền gửi và rút tiền vào tài khoản của bạn.
Công ty xử lý thẻ sẽ lưu giữ thông tin nhận dạng cá nhân đó miễn là cần thiết một cách hợp lý cho
các mục đích nêu trên.
Công ty sẽ chuyển thông tin nhận dạng cá nhân đó cho công ty xử lý thẻ để xử lý các khoản tiền
gửi và rút tiền từ tài khoản của bạn. Theo đây, bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin nhận
dạng cá nhân đó để xử lý các khoản tiền gửi và rút tiền vào tài khoản của bạn với công ty.

RIÊNG TƯ
Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp sẽ được coi là bí mật và chỉ được chia sẻ trong Công
ty, các chi nhánh và đối tác kinh doanh của Công ty và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ
ba nào ngoại trừ theo bất kỳ quy định hoặc thủ tục pháp lý nào hoặc cho các bên thứ ba chỉ cung
cấp dịch vụ thống kê cho Công ty cải thiện chiến dịch tiếp thị của mình hoặc cho bất kỳ bên nào
được cho là thích hợp, theo quyết định riêng của Công ty. Hệ thống theo dõi trang web cũng có
thể thu thập dữ liệu chi tiết các trang bạn đã truy cập, cách bạn khám phá trang web này, tần suất
truy cập, v.v. Thông tin chúng tôi thu được được sử dụng để cải thiện nội dung trang web của
chúng tôi và có thể được chúng tôi sử dụng để liên hệ với bạn, bằng bất kỳ phương tiện thích hợp
nào và cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng có thể hữu ích cho bạn.
BÁO CÁO TÍN DỤNG
Thông tin cá nhân cũng có thể được tiết lộ cho các cơ quan báo cáo tín dụng hoặc cơ quan tham
chiếu, hoặc cho bất kỳ ai được một cá nhân ủy quyền, theo quy định của cá nhân đó hoặc hợp
đồng.
LỰA CHỌN/ KHÔNG ĐĂNG KÝ
Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông báo quảng cáo nào nữa, bạn có thể chọn không nhận
chúng bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn có trong mỗi thông báo.
Công ty sẽ nỗ lực để đảm bảo bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn được thu thập
bởi bất kỳ bên thứ ba nào không phải là đại lý / nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, vì vậy bạn có
thể đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc có chia sẻ thông tin đó với bên đó hay không.
COOKIES
Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng nhằm mục đích lưu
trữ hồ sơ. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Chúng tôi liên kết thông tin chúng tôi
lưu trữ trong cookie với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn gửi trên trang web của
chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng cả cookie ID phiên và cookie liên tục. Cookie ID phiên không hết hạn khi bạn
đóng trình duyệt của mình. Cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của bạn trong một khoảng thời
gian dài. Bạn có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo các hướng dẫn thường được cung
cấp trong tệp “trợ giúp” của trình duyệt Internet của bạn.
Chúng tôi đặt cookie liên tục cho các mục đích thống kê. Cookie liên tục cũng cho phép chúng
tôi theo dõi và nhắm mục tiêu vị trí và sở thích của người dùng, đồng thời nâng cao trải nghiệm
dịch vụ của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.
Nếu bạn từ chối cookie, bạn có thể, tùy theo quyết định của chúng tôi, vẫn sử dụng trang web
của chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cung cấp cho bạn thông tin và công cụ
có liên quan về cách bạn có thể quản lý các tùy chọn cookie của mình.
BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến việc đăng ký với tư cách là người dùng của
Trang web hoặc Dịch vụ, được phân loại là Thông tin đăng ký. Thông tin đăng ký được bảo vệ
theo nhiều cách. Bạn có thể truy cập Thông tin đăng ký của mình thông qua mật khẩu do bạn
chọn. Mật khẩu này được mã hóa và chỉ bạn mới biết. Mật khẩu của bạn không được tiết lộ cho
bất kỳ ai. Thông tin Đăng ký được lưu trữ an toàn trên các máy chủ bảo mật mà chỉ những người
được ủy quyền mới có quyền truy cập thông qua mật khẩu. Công ty cố gắng hết sức để mã hóa
tất cả thông tin cá nhân khi nó được chuyển đến Công ty và do đó, thực hiện mọi nỗ lực cần thiết
để ngăn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin nào như vậy.
Liên quan đến thông tin cá nhân được cung cấp không phải là Thông tin đăng ký, Công ty sẽ nỗ
lực cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được cung cấp đó cũng nằm trên các máy chủ an
toàn và chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập được bằng mật khẩu. Bạn không thể
truy cập thông tin này trực tuyến; do đó, sẽ không có mật khẩu nào được chọn để xem hoặc sửa
đổi thông tin này.
TRUY CẬP THÔNG TIN XÁC MINH CÁ NHÂN
Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thay đổi, bạn phải thay đổi thông tin đó trong khu vực
an toàn của trang web hoặc thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email cho bộ phận Hỗ trợ
khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ support@mail.instaforex.com hoặc bằng cách liên hệ với
chúng tôi bằng thông tin được cung cấp trên trang web của Công ty.
Xử lý và thu thập dữ liệu cá nhân
Chúng tôi thu thập và xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác nhau mà chúng tôi nhận được từ khách
hàng thông qua trang web / nền tảng của chúng tôi, trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh của
chúng tôi.
Chúng tôi cũng thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi có
được một cách hợp pháp và được phép xử lý.
Nếu bạn là khách hàng tiềm năng hoặc đối tác không phải là khách hàng trong giao dịch của
khách hàng (ví dụ: tài khoản hoặc ủy quyền thanh toán (bằng SWIFT hoặc không) và giao dịch
mua bán qua quầy) hoặc nhà cung cấp bảo mật tiềm năng (ví dụ: người bảo lãnh cho một khoản
tín dụng) hoặc một đại diện / đại lý được ủy quyền hoặc chủ sở hữu thụ hưởng của một pháp nhân
hoặc của một thể nhân mà / là khách hàng tiềm năng, dữ liệu cá nhân có liên quan mà chúng tôi
thu thập có thể bao gồm:
Tên, địa chỉ, chi tiết liên lạc (điện thoại, email), dữ liệu nhận dạng, nhận dạng tài khoản thanh
toán cơ bản, ngày sinh, nơi sinh (thành phố và quốc gia), tình trạng hôn nhân, việc làm / tự kinh
doanh, nếu bạn nắm giữ / giữ một chức vụ công nổi bật (đối với PEP), thông tin FATCA / CRS,
dữ liệu xác thực [ví dụ: chữ ký].

Khi chúng tôi đồng ý cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn hoặc pháp nhân mà bạn đại diện
hoặc sở hữu một cách có lợi, thì dữ liệu cá nhân bổ sung sẽ được thu thập và xử lý, có thể bao
gồm, trong bối cảnh cung cấp các tiện ích ngân hàng:
Thu nhập hiện tại, lịch sử việc làm, quyền sở hữu tài sản, các khoản đầu tư cá nhân và thu nhập
đầu tư, thuế cư trú và ID thuế, cư trú hoặc giấy phép lao động, vị trí việc làm [ví dụ: theo giấy
chứng nhận giám đốc / cổ đông của công ty].
Đối với các cá nhân, Công ty sẽ yêu cầu dữ liệu cá nhân tiết lộ nền tảng kinh tế và tài chính của
họ.
Đầu tư và Lãi suất, Sản phẩm và Dịch vụ Tiền tệ
Thông tin cụ thể mà chúng tôi có thể yêu cầu bao gồm: kiến thức và kinh nghiệm về cổ phiếu,
quỹ và các sản phẩm lãi suất / tiền tệ (ví dụ: đối với dịch vụ MiFID), chiến lược và phạm vi đầu
tư, danh mục đầu tư cá nhân, mục tiêu cá nhân.
Nghĩa vụ Dữ liệu Cá nhân
Để chúng tôi có thể tiếp tục mối quan hệ kinh doanh với bạn, bạn phải cung cấp dữ liệu cá nhân
của bạn cho chúng tôi, những dữ liệu này cần thiết cho việc bắt đầu và thực hiện một mối quan
hệ kinh doanh cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi
có nghĩa vụ phải thu thập dữ liệu cá nhân đó, theo yêu cầu của các quy định của luật rửa tiền, vốn
bắt buộc chúng tôi phải xác minh danh tính của bạn trước khi chúng tôi ký kết hợp đồng hoặc
mối quan hệ kinh doanh với bạn hoặc pháp nhân mà bạn được ủy quyền đại diện / đại lý hoặc
chủ sở hữu thụ hưởng. Do đó, bạn phải cung cấp cho chúng tôi ít nhất thông tin nhận dạng cơ bản
và / hoặc các dạng thông tin nhận dạng cơ bản, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở: chứng
minh nhân dân / hộ chiếu, tên đầy đủ, nơi sinh của bạn (thành phố và quốc gia), và địa chỉ cư trú,
để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý như đã nêu ở trên.
Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cần thiết, chúng tôi sẽ không
cho phép bạn bắt đầu hoặc tiếp tục mối quan hệ kinh doanh với tư cách cá nhân, hoặc với tư cách
là đại diện / đại lý được ủy quyền hoặc chủ sở hữu có lợi của một pháp nhân.
Người nhận dữ liệu cá nhân
Trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và luật định của chúng tôi, dữ liệu cá nhân
của bạn có thể được cung cấp cho các bộ phận khác nhau trong Công ty. Các nhà cung cấp dịch
vụ và nhà cung cấp khác nhau cũng có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi có
thể thực hiện các nghĩa vụ của mình. Các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp đó ký kết các
thỏa thuận hợp đồng với Công ty theo đó họ tuân thủ tính bảo mật và bảo vệ dữ liệu theo luật
bảo vệ dữ liệu hiện hành.
Cần lưu ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu về bạn vì bất kỳ lý do nào được nêu ở đây, hoặc
nếu chúng tôi được yêu cầu pháp lý làm như vậy hoặc nếu chúng tôi được ủy quyền theo nghĩa
vụ hợp đồng và luật định của chúng tôi hoặc nếu bạn đã đồng ý, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác
mà Công ty cho là phù hợp và cần thiết. Tất cả các bộ xử lý dữ liệu do chúng tôi chỉ định để xử

lý dữ liệu cá nhân thay mặt chúng tôi đều bị ràng buộc bởi hợp đồng và pháp luật để tuân thủ
luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
Trong các trường hợp được đề cập ở trên, người nhận dữ liệu cá nhân có thể là, ví dụ:
·
Giám sát và các cơ quan quản lý và cơ quan công quyền khác, vì có nghĩa vụ luật định.
·
Đối với quy trình chống rửa tiền của chúng tôi, chẳng hạn như các cơ quan tham chiếu
tín dụng,
·
Chuyên gia tư vấn pháp lý bên ngoài,
·
Kiểm toán viên và kế toán,
·
Hoạt động tiếp thị,
·
Cơ quan phòng chống gian lận,
·
Các công ty hỗ trợ chúng tôi cung cấp hiệu quả các dịch vụ của chúng tôi cho bạn bằng
cách cung cấp kiến thức chuyên môn về công nghệ, giải pháp và hỗ trợ cũng như tạo điều kiện
thanh toán
Chuyển dữ liệu cá nhân cho một quốc gia thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển sang các quốc gia thứ ba, trong các trường hợp như
vậy, chẳng hạn như để thực hiện lệnh thanh toán hoặc đầu tư của bạn hoặc nếu việc chuyển dữ
liệu này được luật pháp yêu cầu [ví dụ: nghĩa vụ báo cáo theo luật Thuế] hoặc khi bạn đã đồng ý
cho chúng tôi làm vậy. Các nhà xử lý ở các quốc gia thứ ba có nghĩa vụ tuân thủ các tiêu chuẩn
bảo vệ dữ liệu địa phương của quốc gia họ và cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp liên quan
đến việc chuyển dữ liệu của bạn.
Phạm vi của việc ra quyết định tự động và sử dụng hồ sơ
Trong việc thiết lập và thực hiện mối quan hệ kinh doanh, chúng tôi thường không sử dụng bất
kỳ quá trình ra quyết định tự động nào. Chúng tôi có thể tự động xử lý một số dữ liệu của bạn,
với mục tiêu đánh giá các khía cạnh cá nhân nhất định (lập hồ sơ), để ký kết hoặc thực hiện hợp
đồng với bạn.
Xử lý Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Tiếp thị và Sử dụng Hồ sơ
Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cho bạn biết về các sản phẩm, dịch vụ và ưu
đãi có thể bạn hoặc doanh nghiệp của bạn quan tâm.
Chúng tôi nghiên cứu một số phần thông tin để hình thành quan điểm về những gì chúng tôi nghĩ
bạn có thể cần hoặc những gì có thể khiến bạn quan tâm. Trong một số trường hợp, việc lập hồ
sơ được sử dụng, tức là chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn tự động với mục đích đánh giá các khía
cạnh cá nhân nhất định để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị được nhắm mục tiêu về sản phẩm.
Mục đích của chúng tôi là chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quảng bá sản phẩm và dịch vụ
của chúng tôi cho bạn khi chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng của bạn để làm như vậy, hoặc trong một
số trường hợp nhất định, khi chúng tôi cho rằng việc làm đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
Bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp
thị, bao gồm cả việc lập hồ sơ, bằng cách liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Công ty vào bất kỳ lúc

nào.
Khoảng thời gian lưu giữ thông tin cá nhân
Chúng tôi mong muốn giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh
với bạn.
Khi mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn chấm dứt, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn
trong tối đa năm (5) năm theo chỉ thị của cơ quan quản lý của công ty.
Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu của bạn trong một thời gian dài hơn miễn là dữ liệu được yêu
cầu để thực hiện các mục đích liên quan được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và theo
yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như cho mục đích thuế và kế toán, tuân thủ Chống rửa tiền luật,
hoặc theo cách khác được thông báo cho bạn.
Quyền bảo vệ dữ liệu
Bạn có các quyền sau đây về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ:
a. Nhận quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn - Điều này cho phép bạn, ví dụ: nhận bản
sao dữ liệu cá nhân của bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý nó một cách hợp pháp hay
không. Yêu cầu có thể được gửi tới support@mail.instaforex.com hoặc
client@mail.instaforex.com.
Bạn cũng có quyền phản đối nơi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cho các mục đích
tiếp thị trực tiếp. Điều này cũng bao gồm việc lập hồ sơ vì nó liên quan đến tiếp thị trực tiếp.
Nếu bạn phản đối việc xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu
cá nhân của bạn cho các mục đích đó. Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu, vì bất
kỳ lý do gì, Công ty không thể ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị như
vậy.
b. Yêu cầu nhận bản sao - Yêu cầu nhận bản sao dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn ở định dạng
có cấu trúc và được sử dụng phổ biến và để truyền dữ liệu đó đến các tổ chức khác. Bạn cũng có
quyền được chúng tôi truyền trực tiếp dữ liệu cá nhân của bạn đến các tổ chức khác mà bạn sẽ đặt
tên. Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm khi, vì bất kỳ lý do gì, Công ty không tôn trọng
bất kỳ quyền nào được đề cập ở trên.
c. Rút lại sự đồng ý mà bạn đã đưa ra - Rút lại sự đồng ý mà bạn đã đưa ra liên quan đến việc
xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng bất kỳ việc rút lại sự đồng ý nào sẽ không
ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý đồng thuận nào trước khi rút lại hoặc thu
hồi như vậy.
Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc chúng tôi
sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo
địa chỉ client@mail.instaforex.com.
Chúng tôi cố gắng giải quyết tất cả các yêu cầu của bạn kịp thời.
Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, nếu vì bất kỳ lý do gì, Công ty không tôn

trọng các quyền nêu trên.
d. Khiếu nại ngay đến Lodge - Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu
của mình và vẫn cảm thấy rằng mối quan tâm của bạn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân
của bạn chưa được chúng tôi giải quyết thỏa đáng, bạn có quyền khiếu nại bằng cách hoàn thành
Khiếu nại của chúng tôi Biểu mẫu mà bạn có thể tìm thấy trong trang web của chúng tôi tại
http://www.instaforex.com/
TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi luật pháp có thể yêu cầu
và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc để tuân
thủ thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý được cung cấp trên Trang web của chúng tôi,
hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà Công ty cho là cần thiết theo quyết định riêng của mình. Chúng
tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc mất thông tin cá nhân do các cookie trên
trang web của chúng tôi mà chúng tôi có hoặc không có quyền truy cập. Chúng tôi sẽ không chịu
trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc mất thông tin cá nhân do các cookie trên trang web của
chúng tôi mà chúng tôi thực hiện hoặc không có quyền kiểm soát. Chúng tôi sẽ không chịu trách
nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép thông tin cá nhân của bạn do sử
dụng sai hoặc thất lạc mật khẩu của bạn, dù là do bất cẩn, ác ý hoặc vô tình.
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH NÀY
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng những
thay đổi đó qua trang này hoặc những nơi khác mà chúng tôi cho là thích hợp để bạn biết về thông
tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi tiết lộ một phần hoặc toàn
bộ trong những trường hợp nào.
Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi thực sự mong bạn xem xét
nó thường xuyên. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách này,
chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, qua email, hoặc thông báo trên trang chủ của chúng tôi,
hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác mà Công ty cho là phù hợp.

