CHÍNH SÁCH BẢO MẬT PROPFIT
Chính Sách Bảo Mật này và (các) Phụ lục kèm theo ( sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo
Mật”) mô tả cách thức sản phẩm dịch vụ PROPFIT thuộc sở hữu Công ty cổ phần giải pháp tài
chính IVND và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự
kiểm soát (sau đây gọi chung là “PROPFIT”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử
lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng ứng dụng di động PROPFIT và
websites propfit của PROPFIT (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng” và “Websites”), sản
phẩm, tính năng và các dịch vụ khác trên toàn cầu (gọi chung là “Dịch Vụ”).
Chính Sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác (như môi giới và
các đối tác chủ đầu tư/chủ nhà), nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là
“bạn”, “của bạn”)
“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào
đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện
thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số
nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn
giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bất động sản, thông tin việc làm và thông tin tài chính.
I.

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng Tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây.
Chúng Tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá
Nhân Chúng Tôi đang sở hữu. Nếu bạn có hoặc là một bên tham gia nhiều mối quan hệ với
chúng tôi (ví dụ nếu bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi xuyên suốt nhiều ngành kinh doanh
khác nhau, hoặc nếu bạn vừa là đối tác môi giới và cũng là khách hàngtrên ngành kinh doanh bất
động sản của chúng tôiPROPFIT hoặc là một khách hàng trên các ngành kinh doanh khác của
chúng tôi), Chúng Tôi sẽ liên kết Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập xuyên suốt các khả
năng đa dạng của bạn để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục
đích được mô tả bên dưới.
Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi
Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho
chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi khi:






hoàn tất hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông
tin nhận dạng khác khi cần thiết);
cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một
đối tác môi giới của PROPFIT (như thông tin giấy phép môi giới và kết quả kiểm tra lý
lịch (trong phạm vi được cho phép bởi luật));
tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như số ID tài khoản truyền
thông xã hội của bạn, ảnh đại diện và bất kì dữ liệu công khai nào khác);
tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (như các tranh ảnh, tệp tin âm
thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);





xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (như đăng nhập
phương tiện truyền thông xã hội, gửi hình ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được
xác minh một cách độc lập);
điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông
tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu
nhập của bạn); và

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình để tuân
thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi cần thiết để ký kết hợp đồng. Việc
không thực hiện cung cấp Dữ liệu Cá nhân yêu cầu này, trong trường hợp yêu cầu như vậy, có
thể cấu thành việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc không thể
ký kết hợp đồng với bạn, tùy theo từng trường hợp.
Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng
Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng,
Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:








phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
thông tin tin đăng;
thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi (như
các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và
nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp chỉ dẫn về thay đổi thiết
bị hoặc ứng dụng);
dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng
dụng của chúng tôi; và
dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi.

Từ các nguồn khác
Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở
tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác khi cần, chúng tôi đảm bảo rằng dữ
liệu đó được chuyển đến cho chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao
gồm:








từ các chương trình giới thiệu;
từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
nguồn dữ liệu công khai có sẵn;
nguồn dữ liệu chính phủ;
khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp; và
nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

Dữ Liệu Cá Nhân về đối tác môi giới
Nếu bạn là đối tác môi giới, chúng tôi có thể thu thập:






thông tin bất động sản;
thông tin đặt hẹn với khách hàng;
thông tin khách hàng;
dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi.

Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm
Một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao
gồm Dữ liệu Cá nhân liên quan đến chủng tộc của bạn, thông tin số CMND/ số thẻ căn cước
công dân, niềm tin tôn giáo, thông tin lý lịch (bao gồm hồ sơ tài chính và lý lịch tư pháp, khi
được phép hợp pháp), dữ liệu sức khỏe, khuyết tật, tình trạng hôn nhân và dữ liệu sinh trắc học,
nếu phù hợp. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này với sự đồng thuận của bạn và / hoặc tuân thủ
nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành.
Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên
Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự
chăm sóccủa bạn gởi Dữ Liệu Cá Nhân cho PROPFIT. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của
trẻ vị thành niên được tiết lộ cho PROPFIT, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách này và chịu trách
nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.
Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho chúng tôi
Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/
chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi.Ví dụ, bạn có thể thêm họ như người liên
hệ khẩn cấp của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và
bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập,
sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.
II . Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân
PROPFIT có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau
(“Mục Đích”).
Cung cấp dịch vụ và các tính năng
Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng
Dụng, Websites và Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
để:







cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
tương tác bạn để cung cấp Dịch Vụ;
tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
tiến hành kiểm tra thẩm định;
xác minh danh tính của bạn;
xác minh tuổi của bạn (khi cần thiết);














đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài
chính;
kích hoạt các tính năng cá nhân hóa Ứng Dụng của bạn;
làm cho trải nghiệm của bạn trở nên liền mạch hơn, như tự động điền thông tin đăng ký
của bạn (như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch vụ này sang Dịch vụ khác hoặc khi
bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;
thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi
phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu,
giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị
được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;
cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;
xử lý, quản lý hoặc xác minh ứng dụng của bạn về các chương trình khuyến mãi, phần
thưởng và những đăng ký với PROPFIT;
cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực; và
để thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là một Bên Xử Lý Dữ Liệu, theo như bạn đã
đồng thuận với Bên Kiểm Soát Dữ Liệu (ví dụ tổ chức bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ
từ đó, và PROPFIT đang cung cấp những dịch vụ đó thay mặt cho ai) để các dịch vụ đó
được triển khai.

An toàn và bảo mật
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch vụ của chúng tôi
và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:







sàng lọc môi giới và đối tác trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;
xác định hành vi môi giới không an toàn như cung cấp thông tin bất động sản không
chính xác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác môi giới;
xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào PROPFIT;
sử dụng thiết bị, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện
và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi và Quy tắc
ứng xử của môi giới; và
phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng
Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng
tôi có thể:





điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; và
thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu,
phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở
thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho
các Dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện
cho các giải pháp tài chính.
Mục đích pháp lý
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu
nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư
vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất
kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại
địa phương hoặc nước ngoài.
Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:




tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định
khác;
thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại,
liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc
mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.
Tiếp Thị và Quảng Bá
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho PROPFIT và các nhà tài trợ
đối tác PROPFIT, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến
mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:



gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời
chúc mừng lễ hội; và
thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng
tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin
nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.
Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui
lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có
thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Ứng Dụng.
III. Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này
bao gồm:
Người dùng khác
Ví dụ:



Nếu bạn là khách hàng, chúng tôi có thể chia sẻ tên và số điện thoại của bạn với đối tác
môi giới của chúng tôi để thực hiện yêu cầu dịch vụ của bạn.
Nếu bạn là đối tác môi giới, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với khách
hàng của bạn bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin tin đăng bất động sản và mức đánh
giá trung bình.

Với các đối tácPROPFIT theo yêu cầu của bạn
Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác PROPFIT hoặc sử dụng chương trình
khuyến mại do đối tác PROPFIT cung cấp, PROPFIT có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng của
chúng tôi hoặc Ứng Dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ môi
giới hoặc các đối tác kinh doanh mà PROPFIT hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại,
các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.
Với các công ty con và chi nhánh
Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi
nhánh được kiểm soát chung.
Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của PROPFIT
Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác
tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao
gồm:












bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác;
kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên
cứu hợp tác với PROPFIT hoặc thay mặt PROPFIT;
các đối tác chủ đầu tư/chủ nhà;
đối tác bảo hiểm và tài chính;
các trung gian bên thứ ba có liên quan đến khoản đầu tư được quản lý của các quỹ, như
bên môi giới, bên quản lý tài sản và bên giám sát;
nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính;

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực
thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn
thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:
1. Khi nó là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp mà đe doạ tính mạng, sức
khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc
2. Khi nó là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe
công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).
IV.

Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các
Mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng
thời gian lưu trữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc
Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu
Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc
truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính
sách này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với
các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.
V. Chuyển giao quốc tế Dữ Liệu Cá Nhân
Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia
Sở Tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang
và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”).
Khi chúng tôi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc Gia Sở tại đến Quốc Gia Thay Thế,
chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn,
bao gồm có cơ sở hợp pháp để chuyển Dữ liệu Cá nhân và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp
để đảm bảo đầy đủ mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng bên nhận ở
Quốc gia Thay thế có nghĩa vụ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo tiêu chuẩn bảo vệ tương
đương với sự bảo vệ theo luật áp dụng hiện hành.
Cơ sở hợp pháp của chúng tôi sẽ là hoặc sự đồng thuận (ví dụ chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng
thuận của bạn để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại đến Quốc Gia Thay Thế
vào thời điểm bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân) hoặc một trong những biện pháp bảo vệ được
pháp luật cho phép.
VI. COOKIES và quảng cáo trên các nền tảng bên thứ ba
PROPFIT và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web
tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash
cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA
hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”)
có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn. Cookies có thể chứa đựng

các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của
bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể
truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình
duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được
trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được
lưu trữ trong từng phần cụ thể.
PROPFIT có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu
thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà PROPFIT tự làm. Các bên thứ ba có thể
liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn
khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.
Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên
thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng
tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo trên các nền tảng bên
thứ ba.
Nếu bạn không muốn Dữ Liệu Cá Nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên
Websites, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc
ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt
internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ Liệu Cá Nhân
này thông qua Ứng dụng của bạn (Cài đặt > Quyền riêng tư > Quảng cáo) và cài đặt thiết bị di
động của bạn.
VII. Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân
Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ dữ
liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn
chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận dữ liệu
cánhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý dữ
liệu cá nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an
toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu
trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.
VIII. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Theo luật áp dụng và quy định hiện hành, bạn có thể được quyền:




hỏi chúng tôi về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm để được cung cấp một bản
sao Dữ liệu Cá nhân của bạn;
yêu cầu chỉnh sửa và / hoặc (trong một số trường hợp) xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn;
trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc phản đối
việc xử lý đó;






rút lại sự đồng thuận của bạn về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (khi chúng tôi đang
xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận của bạn);
yêu cầu nhận hoặc truyền cho một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ liệu
Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu Cá nhân
của bạn dựa trên sự đồng thuận hoặc thực hiện một hợp đồng; và
khiếu nại với cơ quan chức năng giám sát có liên quan nếu quyền riêng tư của bạn bị vi
phạm, hoặc nếu bạn phải chịu hậu quả của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bất hợp
pháp.

Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi, bạn luôn có thể
chọn không làm như vậy. Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng thuận xử lý và sau đó bạn chọn rút
lại, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Tuy nhiên, chọn không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi hoặc rút lại sự đồng thuận
của bạn để chúng tôi sử dụng nó có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động
cần thiết để đạt được mục đích xử lý được mô tả trong Phần II (Sử dụng Dữ liệu Cá nhân) hoặc
rằng bạn không thể sử dụng Dịch vụ. Sau khi bạn chọn rút lại sự đồng thuận của mình, chúng tôi
có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật khác
hiện hành.
Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi
thông qua chi tiết liên hệ của chúng tôi được nêu trong Phần X (Cách liên hệ với chúng tôi) bên
dưới.
Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh tất cả các yêu cầu trước. Để xác minh thẩm quyền thực hiện
yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng
thực yêu cầu.
Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của bạn trong thời hạn được quy định bởi pháp
luật.
IX. Sửa đổi và cập nhật
PROPFIT có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này tại bất cứ
thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa
chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản
cập nhật sẽ được đăng tải trên trang webpropfit Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra
Chính Sách Bảo Mật trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, trang web hoặc Dịch Vụ,
mua sản phẩm từ PROPFIT hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với PROPFIT sau khi có các sửa
đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương
đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
X. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc muốn thực hiện quyền của bạn được
nêu ra trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại:
Email: support@propfit.vn

