Cám ơn quý khách đã truy cập vào website www.vanphongsangtrong.com được vận hành bởi
Công Ty
h t
y
n h
ư n . Chúng tôi tôn trọng và cam k t sẽ bảo mật
nhữn thôn t n man tính r ên tư của bạn. n vu lòn đọc bản Chính sách bảo mật dướ đ y
để hiểu hơn những cam k t mà chúng tôi th c hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của
n ư i truy cập.
Webs te này được Công Ty
h t
y
n h
ư n quản lý. Khi mỗi khách
hàng truy cập vào website này, trang web sẽ t độn lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi
cũn sử dụng các công cụ kiểm tra như “cook e”. v ệc sử dụng chức năn này sẽ giúp chúng tôi
hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hi u của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.
Ch n tô cũn k t hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác
mà bạn cung cấp. Các thôn t n này được cung cấp qua những email bạn gửi cho chúng tôi, hoặc
các thông tin bạn đ ền khi muốn đăn ký, ý k n phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả l i
phi u khảo sát hoặc tham gia vào các hoạt động khuy n mại.
Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin người

ng khác

Thôn t n được thu thập thông qua website www.vanphongsangtrong.com sẽ giúp chúng tôi: Hỗ
trợ khách hàng khi cần tìm hiểu sản phẩm/ dịch vụ của Côn y
h t
y
n h
ư n .





Giả đáp thắc mắc khách hàng;
Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website;
Th c hiện các bản khảo sát khách hàng;
Th c hiện các hoạt động quản bá l ên quan đ n các sản phẩm và dịch vụ của Côn y
h t
y n h
ư n .
Để th c hiện các mục đích nêu trên, côn ty ch n tô sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công
ty đối tác của Công Ty
h t
y
n h
ư n . Thông tin có thể được chia
sẻ cho bên thứ ba mà ch n tô t n tưởng sẽ hoàn thành được các mục t êu đã đề ra ở trên. Tuy
nh ên, tron trư ng hợp này, chúng tôi sẽ cố gắn để đảm bảo n ư i nhận không thể lợi dụng
thông tin của bạn để th c hiện các mục đích khác n oà các mục t êu mà ch n tô đã đề ra trong
phạm vi cho phép của khách hàng. Thông tin chỉ được ti t lộ cho bên thứ ba trong nhữn trư ng
hợp đặc biệt khi có s yêu cầu của luật pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi
không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan
đ n nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của ch n tô như đã đề cập).
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của
bạn, hoặc n u bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các đ ều khoản thông tin cá nhân tại website
www.vanphongsangtrong.com, hãy gửi e-ma l cho ch n
tô
theo địa chỉ
vanphongsangtrong@gmail.com.
Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý vớ các đ ều khoản mà
ch n tô đã nêu ở trên. Chúng tôi cam k t rằng những thông tin mà bạn đã cun cấp cho chúng
tôi sẽ được bảo mật và được sử dụn để đem lại lợi ích tố đa cho bạn. Công Ty
h t
y
n h
ư n sẽ nỗ l c để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật, tuy nhiên do
hạn ch về mặt k thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đư ng truyền internet có

thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam k t chắc chắn rằng thông
tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không
thể chịu trách nhiệm tron trư ng hợp hy hữu có s truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn.
N u bạn khôn đồng ý vớ các đ ều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên
gử thôn t n đ n cho chúng tôi.
Công Ty
h t
y
n h
ư n có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội
dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn
sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa n hĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũn
như t n tưởng vào s chỉnh sửa này. o đó bạn nên xem trước nộ dun tran này trước khi truy
cập các nội dung khác trên website.
Ban quản lý website.

