
Chính Sách Bảo Mật 
 

1. Thu Thập Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân 

1.1 Công ty TNHH Quảng Cáo và Dịch Vụ Nhật Phương, một công ty được thành lập tại Việt 
Nam có trụ sở chính tại số 60 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh (gọi tắt là “Công Ty”) sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định liên quan 
đến bảo mật thông tin cá nhân, cũng như tuân thủ nghĩa vụ và chính sách bảo mật được quy 
định rõ Chính Sách Bảo Mật này khi thực hiện xử lý thông tin cá nhân (là thông tin có thể 
nhận diện được cá nhân cụ thể hoặc tương tự như dưới đây.) 
 

1.2 Bằng việc cung cấp cho Công Ty các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng khi sử dụng Ứng 
Dụng FUKUBUKURO, Người Sử Dụng đồng ý thông tin của mình sẽ được sử dụng, thu thập 
như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này. Trường hợp không đồng ý với Chính Sách Bảo 
Mật này, Người Sử Dụng được toàn quyền ngừng cung cấp thông tin cá nhân liên quan và 
ngừng sử dụng Ứng Dụng này. 
 

 
1.3 Công Ty được toàn quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời gian nào 

và công khai trên Ứng Dụng. Việc tiếp tục cung cấp thông tin hoặc sử dụng Ứng Dụng 
FUKUBUKURO được xem là Người Sử Dụng đồng ý với các thay đổi đó. 
 

1.4 Trong giới hạn mục đích sử dụng đã được xác định, Công Ty sẽ xử lý thông tin cá nhân chỉ 
trong phạm vi của mục đích sử dụng đã được nêu rõ hoặc được công bố tại Chính Sách Bảo 
Mật này, ngoại trừ trường hợp nhận được sự đồng ý trước của Người Sử Dụng hay trường 
hợp được pháp luật cho phép. 
 

 
1.5 Công Ty sẽ thể hiện rõ các thông tin cần thiết như mục đích sử dụng, phạm vi người dùng 

chung, chuyên mục hỏi đáp… và thu thập thông tin cá nhân theo quy định tại Chính Sách Bảo 
Mật này. Trong trường hợp Công Ty lưu lại hoặc ghi âm phần giao dịch hay hỏi đáp, Công 
Ty chỉ sử dụng các thông tin này nhằm đáp ứng thích hợp, nhanh chóng, kịp thời nguyện 
vọng của Người Sử Dụng. 
 

1.6 Công Ty sẽ lưu giữ nội dung mới nhất, chính xác nhất trong phạm vi mục đích sử dụng thông 
tin cá nhân đã thu thập được. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý an toàn cần thiết 
và phù hợp với tiêu chuẩn công nghệ hiện tại để bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, giả 
mạo và tránh rò rỉ thông tin. Thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được lưu trữ cho đến 
khi Người Sử Dụng có yêu cầu hủy bỏ hoặc Người Sử Dụng truy cập hoặc sử dụng Ứng 
Dụng và thực hiện hủy bỏ. 
 

 
1.7 Công Ty có thể ủy quyền cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ xử lý thông tin cá nhân đã thu được 

trong phạm vi mục đích sử dụng được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này. 
 



1.8 Công Ty không cung cấp thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho Bên thứ 3 khi không 
được sự đồng ý của chính cá nhân đó, trừ khi luật pháp cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; 
 

 
1.9 Nếu Người Sử Dụng chính là người muốn hủy hoặc ngưng giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, 

muốn sửa đổi hay hiển thị thông tin cá nhân, thì sau khi xác nhận với chính Người Sử Dụng, 
Công Ty sẽ xử lý theo quy định của Chính Sách Bảo Mật hay hoặc theo quy định của pháp 
luật. Trong trường hợp đó, Người Sử Dụng vui lòng gửi yêu cầu đến Phòng dịch vụ khách 
hàng của Công Ty. 
 

1.10 Công Ty sẽ ban hành các quy định nội bộ để xử lý nhanh chóng, kịp thời các khiếu nại từ 
Người Sử Dụng liên quan tới việc xử lý thông tin cá nhân của Công Ty. 

 
1.11 Để xử lý một cách thích hợp thông tin cá nhân thu thập được, Công Ty luôn nỗ lực không 

ngừng cải thiện, củng cố quy chế nội bộ công ty, bao gồm cả việc xem xét lại cả chính sách 
bảo mật này, thông qua việc thiết lập các quy định nội bộ, đào tạo nhân viên, thực hiện giám 
sát nội bộ một cách hợp lý… 

 
 

2. Xử Lý Thông Tin Trên Ứng Dụng Di Động 

2.1 Trên Ứng Dụng FUKUBUKURO, thông tin cá nhân của Người Sử Dụng được thu thập nhằm 
mục đích phân tích hiệu quả quảng cáo, phân tích thị trường, hay mục đích phân phối thông 
tin, thông báo quảng cáo phù hợp với nhu cầu, sở thích, quan tâm của Người Sử Dụng. Cho 
mục đích này, Công Ty có thể cung cấp thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho các doanh 
nghiệp phân phối quảng cáo hay đại lý quảng cáo liên kết với Công Ty. 
 

2.2 Nếu Người Sử Dụng muốn ngừng việc cung cấp nhận dạng quảng cáo, xin hãy tiến hành cài 
đặt chế độ nhận dạng quảng cáo theo hướng dẫn được ghi trong các trang dưới đây, ứng với 
mỗi loại thiết bị đầu cuối được sử dụng. 

Cài đặt chế độ nhận dạng quảng cáo trên thiết bị iOS (IDFA) 

Cài đặt chế độ nhận dạng quảng cáo trên thiết bị Android (Google Advertising ID) 

3. Thông Tin Liên Hệ 

Nếu Người Sử Dụng hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc thực tế việc thu thập, 
quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách: 

Gọi điện thoại đến hotline: (+84 0) 902 979 708 

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: nhatphuong0818@gmail.com 

 

 



4. Điều Khoản Chung 

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ ngày 12/07/2019, được cập nhật, sửa đổi, tùy từng thời điểm. 

 

Thay mặt và đại diện cho 

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ NHẬT PHƯƠNG 

 

 


