
Chính Sách Quyền Riêng Tư và Cookie 
Của GlobeScan 
Tuyên bố quyền riêng tư này trình bày lý do và cách thức GlobeScan Incorporated (chúng 
tôi/của chúng tôi) xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn (sau đây được gọi là dữ liệu cá 
nhân) mà bạn cung cấp cho GlobeScan khi sử dụng trang web của GlobeScan hoặc nếu 
bạn tham gia các khảo sát hay các diễn đàn trực tuyến của GlobeScan. Chúng tôi cũng 
nêu rõ các quyền của bạn và cách thức liên hệ với chúng tôi khi cần. 

GlobeScan Incorporated cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. 

Thông tin liên hệ của chúng tôi được nêu ở phần dưới cùng của chính sách này. Chúng tôi 
là bên kiểm soát liên quan đến dữ liệu cá nhân được xử lý theo chính sách này (ngoại trừ 
khi chính sách này giải thích khác). 

Chính sách này trình bày về: 

• Thông tin chúng tôi thu thập về bạn 
• Cookie và các công nghệ khác 
• Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn 
• Trao đổi thông tin và cập nhật về các khảo sát và khuyến mãi của chúng tôi 
• Chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho ai 
• Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn ở đâu 
• Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào 
• Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu 
• Quyền của bạn 
• Những thay đổi đối với chính sách này 
• Liên hệ với chúng tôi 

Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây để hiểu về quan điểm và cách làm trong thực tế của 
chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. 

  

  

1. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn 
  

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn hoặc từ khách hàng ủy quyền 
cho chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu thay họ. 

https://globescan.com/globescans-privacy-statement/


Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu: 

• Bạn đã đăng ký tham gia cộng đồng chuyên gia của chúng tôi. 
• Bạn đã đăng ký nhận bản tin Espresso của chúng tôi. 
• Bạn đã đăng ký tham gia một diễn đàn GlobeScan. 
• Bạn đã được chúng tôi hoặc một trong những nhà cung cấp của chúng tôi (trong 

danh sách chọn tham gia) công nhận là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của 
bạn và được thêm vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của chúng tôi. 

• Bạn hoặc công ty bạn làm việc cho sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 
• Bạn hoặc công ty bạn làm việc là khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh 

doanh của một trong số các khách hàng của chúng tôi có ủy quyền cho chúng tôi 
cung cấp dịch vụ nghiên cứu thay họ hoặc bên nào đó sử dụng dịch vụ của chúng 
tôi. 

• Bạn hoặc công ty bạn làm việc cho là khách hàng hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. 
• Bạn là người (hoặc bạn làm việc cho người) mà chúng tôi muốn chia sẻ các bài viết 

về lãnh đạo tư tưởng và tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi. 

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn hoặc từ bên thứ ba 

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập từ bạn hoặc từ nơi 
khác. Dữ liệu cá nhân không được thu thập trực tiếp từ bạn có thể được thu thập: 

• Từ khách hàng ủy quyền cho chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu thay họ 
• Từ các nhà cung cấp danh bạ có đảm bảo với chúng tôi rằng danh sách của họ chỉ 

liệt kê những cá nhân đã đồng ý (danh sách "chọn tham gia"). 
• Nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web nào được vận hành bởi chúng tôi. 

Dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà chúng tôi xử lý có thể bao gồm: 

• Tên của bạn. 
• Bạn làm việc cho ai, và chức năng công việc, bộ phận và lĩnh vực chuyên môn của 

bạn. 
• Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc khác của bạn (những 

thông tin này có thể liên quan đến công việc của bạn hoặc cá nhân bạn, tùy vào bản 
chất mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc công ty bạn làm việc). 

• Thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua liên lạc với chúng tôi 
qua điện thoại, qua email, qua trang web của chúng tôi, qua mạng xã hội hoặc 
cách khác. Thông tin đó bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng 
tôi có được khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, nhận hoặc đăng ký hàng hóa 
hoặc dịch vụ của chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi hàng hóa hoặc dịch vụ, hỏi về 
sản phẩm, đặt hàng, tham gia cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát, 
hoặc liên hệ với chúng tôi để báo cáo vấn đề hoặc thực hiện bất kỳ điều nào nói trên 
thay mặt cho người mà bạn làm việc cho. 

• Thông tin về các sự kiện mà bạn hoặc đồng nghiệp được mời tới và thông tin cá 
nhân và sở thích của bạn trong phạm vi thông tin này có liên quan đến việc tổ chức 
và quản lý các sự kiện đó. 

https://globescan.com/subscribe/


• Những thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng hoặc các bên liên quan. 

Thông tin mà chúng tôi có được từ bạn khi bạn sử dụng trang web của 
chúng tôi có thể bao gồm: 

• Thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) được dùng để kết nối 
máy tính của bạn với Internet, thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài 
đặt múi giờ, loại và phiên bản plug-in của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng của 
bạn. 

• Thông tin về việc truy cập của bạn, bao gồm Bộ định vị tài nguyên thống nhất 
(Uniform Resource Locators, URL) đầy đủ, dữ liệu đường dẫn đến, qua và từ trang 
web của chúng tôi (bao gồm cả ngày và giờ), các trang bạn đã xem hoặc tìm kiếm, 
thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào một số trang nhất 
định, thông tin tương tác trên trang (như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua), các 
phương thức được sử dụng để duyệt khỏi trang. 

• Dữ liệu vị trí - thông qua trang web, chúng tôi thu thập thông tin theo vị trí thời gian 
thực của bạn để cung cấp dịch vụ định vị theo như được bạn yêu cầu hoặc đồng ý 
để cho phép gắn thẻ để phân phối nội dung hoặc các dịch vụ khác phụ thuộc vào 
việc bạn biết được mình đang ở đâu. Thông tin này cũng có thể được thu thập kết 
hợp với mã số nhận dạng liên kết với thiết bị của bạn để khi bạn quay lại trang web, 
chúng tôi có thể nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn. 

• Việc cung cấp dịch vụ định vị liên quan đến một hoặc nhiều điều sau đây: (a) tọa độ 
(vĩ độ/kinh độ) của vị trí của bạn; (b) tra cứu quốc gia của vị trí của bạn bằng cách 
tham chiếu đến địa chỉ IP của bạn dựa trên các nguồn công khai; và/hoặc (c) mã 
Identifier for Advertisers (IFA) cho thiết bị Apple của bạn hoặc ID Android cho thiết 
bị Android của bạn hoặc mã số nhận dạng thiết bị tương tự. Xem chính sách cookie 
của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và các mã số nhận dạng 
thiết bị trên trang web. 

  

2. Cookie và các công nghệ khác 
  

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập và lưu trữ những thông tin nhất định. 
Cookie thường là các mẩu thông tin hoặc mã mà một trang web chuyển đến hoặc truy cập 
từ ổ cứng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để lưu trữ và đôi khi theo dõi thông tin về 
bạn. Cookie cho phép ghi nhớ bạn khi bạn sử dụng máy tính hoặc thiết bị đó để tương tác 
với các trang web và dịch vụ trực tuyến và có thể sử dụng nó để quản lý hàng loạt tính 
năng và nội dung cũng như lưu trữ các tìm kiếm và trình bày nội dung cá nhân hóa. 

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên 
trang web. Điều này giúp chúng tôi mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi duyệt trang 
web của chúng tôi đồng thời cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình. 



Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu thích, bạn có thể thay 
đổi trình duyệt để chặn cookie và màn hình trợ giúp hoặc mục hướng dẫn sẽ cho bạn biết 
cách chặn cookie. Ở phần dưới, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn thông tin về cách tắt 
cookie. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ không khai thác được hết trang web của chúng tôi nếu tắt 
cookie. 

Một số cookie chúng tôi sử dụng chỉ tồn tại trong thời gian của phiên duyệt web và hết hạn 
khi bạn đóng trình duyệt. Những cookie khác được sử dụng để ghi nhớ bạn khi bạn quay 
lại trang web và chúng tồn tại lâu hơn. 

Cơ sở để chúng tôi sử dụng các cookie này là vì chúng cần thiết để thực hiện hợp đồng với 
bạn hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (trong đó chúng tôi đã suy xét rằng những điều 
này không lấn át các quyền của bạn), và trong một số trường hợp khi pháp luật yêu cầu, khi 
bạn đã đồng ý sử dụng chúng. 

Chúng tôi sử dụng cookie để tạo ID duy nhất cho thiết bị. 

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây: 

• Cookie tối cần thiết. Đây là các cookie cần dùng để trang web của chúng tôi hoạt 
động và chúng tuân theo các điều khoản của chúng tôi với bạn. Chúng bao gồm các 
cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng 
tôi chẳng hạn. 

• Cookie phân tích/hiệu suất. Chúng cho phép chúng tôi nhận diện khách truy cập 
di chuyển quanh trang web của chúng tôi ra sao khi họ sử dụng trang web. Các 
cookie này giúp chúng tôi đảm bảo lợi ích chính đáng trong việc cải thiện cách thức 
hoạt động của trang web, ví dụ như bằng cách đảm bảo người dùng dễ dàng tìm 
thấy những thứ họ tìm kiếm. Nó cũng giúp chúng tôi điều chỉnh trang web theo nhu 
cầu của người xem. 

• Cookie chức năng. Các cookie này được sử dụng để nhận diện bạn khi bạn quay 
lại trang web của chúng tôi. Các cookie này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội 
dung của chúng tôi, chào bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn 
ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn) tùy theo lựa chọn và sở thích của bạn. 

Tắt cookie 

Hiệu quả của việc tắt cookie tùy thuộc vào loại cookie nào bạn tắt nhưng nhìn chung, trang 
web có thể không hoạt động đúng cách nếu tắt hết cookie. 

Nếu muốn tắt cookie trên trang web của chúng tôi, bạn cần thay đổi cài đặt trình duyệt 
trang web để từ chối cookie. Cách thức thực hiện tùy thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng. 
Chi tiết về cách tắt cookie đối với những trình duyệt phổ biến nhất như sau: 

Đối với Microsoft Internet Explorer: 

1. Chọn menu “tools” (công cụ) rồi chọn “Internet Options” (Tùy chọn Internet) 



2. Nhấp vào tab “privacy” (quyền riêng tư) 
3. Chọn cài đặt thích hợp. 

Đối với Google Chrome: 

1. Chọn Settings > Advanced (Cài đặt > Nâng cao) 
2. Trong mục "Privacy and security" (Quyền riêng tư và bảo mật), nhấp vào “Content 

settings” (Cài đặt nội dung). 
3. Nhấp vào “Cookies” 

Đối với Safari: 

1. Chọn Preferences > Privacy (Tùy chọn > Quyền riêng tư) 
2. Nhấp vào “Remove all Website Data” (Xóa tất cả dữ liệu trang web) 

Đối với Mozilla Firefox: 

1. Chọn menu “tools” (công cụ) rồi chọn “Options” (Tùy chọn) 
2. Nhấp vào biểu tượng “privacy” (quyền riêng tư) 
3. Tìm menu “cookie” và chọn tùy chọn liên quan 

Đối với Opera 6.0 trở lên: 

1. Chọn menu “Files” > “Preferences” (Tệp tin > Tùy chọn) 
2. Quyền riêng tư 

Khi bạn chưa thiết lập các quyền, chúng tôi cũng có thể nhắc riêng bạn về việc chúng tôi sử 
dụng cookie trên Trang web. 

Bảng cookie 

Cookie Tên Mục đích và cơ sở pháp 
lý Thông tin bổ sung 

Phân 
tích / 
hiệu 
suất 

Google 
Analytics 

Cookie này cho phép 
chúng tôi phân tích lưu 
lượng truy cập web và lưu 
trữ thông tin về sở thích 
của bạn và do đó cho 
phép chúng tôi tùy chỉnh 
trang web và điều chỉnh 
theo nhu cầu của bạn. 

Chúng tôi sử dụng cookie 
Google Analytics vì lợi 
ích hợp pháp của mình để 
phân tích, phân phối, phát 

Trang web này cũng sử dụng cookie của 
bên thứ ba để lấy dữ liệu theo dõi cho 
Google Analytics, một dịch vụ phân tích 
trang web được cung cấp bởi Google, Inc. 

Thông tin về việc sử dụng Trang web 
GlobeScan của bạn được Google Analytics 
tạo ra bao gồm cả địa chỉ IP của bạn và nó 
sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi các máy 
chủ Google Analytics. Họ sẽ sử dụng thông 
tin này, thay mặt GlobeScan, để đánh giá 
việc sử dụng Trang web GlobeScan của 
bạn, tổng hợp báo cáo về hoạt động của 



triển và cải thiện hiệu suất 
của trang web và các dịch 
vụ của chúng tôi. 

  

trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên 
quan đến hoạt động của trang web. Google 
Analytics sẽ không liên kết địa chỉ IP của 
bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà họ nắm 
giữ. 

Bạn có thể ngăn không cho Google 
Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu 
(cookie và địa chỉ IP) bằng cách tải xuống 
và cài đặt plug-in trình duyệt có tại đây. 

_ga Được sử dụng để phân 
biệt người dùng Thời gian hết hạn: 2 năm 

_gid Được sử dụng để phân 
biệt người dùng Thời gian hết hạn: 2 năm 

_gat Được sử dụng để điều tiết 
tỷ lệ yêu cầu Thời gian hết hạn: 1 phút 

Chia sẻ 
nội 
dung 

AddThis 

Cookie này cho phép 
chúng tôi xác định loại 
thiết bị bạn sử dụng để 
truy cập trang web mà 
không cần nhận dạng bạn. 
Nó cũng cung cấp dữ liệu 
tổng hợp về chia sẻ nội 
dung trên mạng xã hội. 

Chúng tôi sử dụng cookie 
AddThis vì lợi ích hợp 
pháp của chúng tôi để cho 
phép người dùng chia sẻ, 
theo dõi, xem, đề xuất và 
tương tác với nội dung của 
trang web. 

Bạn có thể ngăn không cho AddThis thu 
thập và sử dụng cookie và địa chỉ IP ở Hoa 
Kỳ tại http://www.aboutads.info/choices/; ở 
châu Âu tại 
http://www.youronlinechoices.eu/ và cho 
các khu vực toàn cầu khác tại 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-
policy 

_atuvc Được sử dụng để cho 
phép chia sẻ nội dung Thời gian hết hạn: Lâu dài 

_atuvs Được sử dụng để cho 
phép chia sẻ nội dung Thời gian hết hạn: Lâu dài 

  

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của 
bạn 
  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy


Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi 

Chúng tôi sử dụng thông tin này để: 

• Thực hiện các bước để tham gia vào bất kỳ hợp đồng nào hoặc thực hiện nghĩa vụ 
của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn hoặc công ty 
bạn làm việc với chúng tôi bao gồm: 

o quản lý tài khoản của bạn với chúng tôi; 
o cung cấp cho bạn kết quả khảo sát mà bạn đã tham gia và cảm ơn bạn đã 

tham gia vào các khảo sát của chúng tôi; 
• Cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm, bao gồm 

các kết quả khảo sát được chọn, nếu bạn đã đồng ý nhận tài liệu tiếp thị từ chúng tôi 
tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn, khi có yêu cầu của pháp luật hoặc 
theo cách khác phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi miễn là những lợi ích 
này không lấn át quyền phản đối của bạn đối với các trao đổi thông tin đó. Xem 
'Trao đổi thông tin và cập nhật về các khảo sát và khuyến mãi của chúng tôi'. 

• Đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi rằng: 
o nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất 

với bạn và với máy tính của bạn. 
o thay mặt cho khách hàng của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức 

phi lợi nhuận và tổ chức đa phương tiến hành nghiên cứu xã hội và thị trường 
định lượng hoặc định tính; 

o để hiểu ý kiến của người trả lời nhằm xây dựng sự phù hợp cho nghiên cứu 
xã hội và thị trường định lượng hoặc định tính; và 

o để định kỳ gửi cho bạn thông tin và các bài báo hoặc báo cáo về lãnh đạo tư 
tưởng mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm bằng địa chỉ email bạn đã 
cung cấp; 

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn từ việc sử dụng trang web của bạn 

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, trong trường hợp 
chúng tôi đã suy xét rằng những điều này không lấn át các quyền của bạn: 

• Để quản trị trang web của chúng tôi và phục vụ các hoạt động nội bộ, bao gồm xử 
lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, cho các mục đích thống kê và 
khảo sát. 

• Để duy trì an toàn và bảo mật cho trang web của chúng tôi. 
• Để cải thiện trang web của chúng tôi nhằm đảm bảo nội dung được trình bày theo 

cách hiệu quả nhất với bạn và với máy tính của bạn. 
• Để liên hệ với bạn và cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch 

vụ như khảo sát nếu bạn lựa chọn. 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để đáp ứng các yêu cầu và quy định pháp 
lý. 



Đôi khi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để xin phép bạn sử dụng thông tin của bạn cho 
mục đích mới - ví dụ: nếu bạn muốn cung cấp thông tin đầu vào trong một khảo sát cho 
một khách hàng hoặc ngành mới. Khi chưa có lý do hợp lệ để liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ 
không liên hệ với bạn để hỏi về điều này. 

Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác  

Chúng tôi sẽ kết hợp thông tin này với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin 
chúng tôi thu thập về bạn phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi (khi chúng tôi đã suy 
xét rằng những điều này không lấn át các quyền của bạn). Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin 
này và thông tin kết hợp cho các mục đích nêu trên (tùy thuộc vào loại thông tin chúng tôi 
nhận được). 

  

4. Trao đổi thông tin và cập nhật về các 
khảo sát và khuyến mãi của chúng tôi 
  

Việc tham gia các khảo sát do GlobeScan tiến hành và nhận thư được GlobeScan gửi đến 
là hoàn toàn không bắt buộc và tùy theo quyết định của người đăng ký, người trả lời khảo 
sát hoặc người tham gia diễn đàn. Bạn luôn được tự do lựa chọn có tham gia khảo sát hay 
không, tùy ý chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi cụ thể nào và tùy ý ngừng tham gia bất cứ 
lúc nào. 

Nếu được phép phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc có sự đồng ý trước của 
bạn khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phân tích tiếp 
thị và cung cấp cho bạn thông tin truyền thông về lãnh đạo tư tưởng hoặc cập nhật quảng 
cáo qua email về các dịch vụ của chúng tôi. 

Bạn có thể từ chối nhận tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách kiểm tra và cập nhật thông tin liên 
hệ và tùy chọn trong hồ sơ của bạn hoặc chọn liên kết "hủy đăng ký" ở cuối tất cả các thư 
mời của chúng tôi, các thông tin truyền thông về lãnh đạo tư tưởng và thông tin cập nhật về 
quảng cáo hoặc gửi cho chúng tôi email có với tiêu đề là "remove" nêu rõ tên đầy đủ và địa 
chỉ email của bạn trong phần nội dung, gửi đến privacy@globescan.com. 

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi tài liệu tiếp thị đến một địa chỉ email phi cá nhân 
thay vì địa chỉ email nhận dạng cá nhân bạn. 

  

mailto:privacy@globescan.com


5. Chúng tôi cung cấp thông tin của bạn 
cho ai 
  

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với: 

• Bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, tức là các công ty con, công ty cổ 
phần tối cao của chúng tôi và các công ty con, những bên hỗ trợ chúng tôi xử lý dữ 
liệu cá nhân theo chính sách này. Nếu bất kỳ bên nào trong số này đang sử dụng 
thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ chỉ chuyển thông tin 
cho họ vì mục đích đó khi được bạn đồng ý trước. 

• Các bên thứ ba thích hợp bao gồm: 
o khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu phụ của chúng tôi để thực hiện bất kỳ 

hợp đồng nào chúng tôi ký kết với họ hoặc các giao dịch khác mà chúng tôi 
có trong quá trình kinh doanh thông thường với bạn hoặc người mà bạn làm 
việc cho; 

o kiểm toán viên, cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cố vấn chuyên môn hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ khác; 

• Liên quan đến thông tin thu thập được thông qua trang web của chúng tôi: 
o nhà cung cấp phân tích và công cụ tìm kiếm hỗ trợ chúng tôi cải thiện và tối 

ưu hóa trang web và tuân theo phần cookie của chính sách này. 

Những tiết lộ khác mà chúng tôi có thể thực hiện 

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba: 

• Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, và 
khi đó chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên bán hoặc bên mua tiềm 
năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó phù hợp với các điều khoản của chính sách 
quyền riêng tư này. 

• Nếu GlobeScan hoặc tất cả tài sản của GlobeScan được bên thứ ba mua lại thì 
trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân của khách hàng do GlobeScan nắm giữ sẽ là 
một trong những tài sản được chuyển giao. 

Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ 
pháp lý hoặc để thực thi hay áp dụng các điều khoản cung cấp và các thỏa thuận khác với 
bạn hoặc công ty bạn làm việc cho; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của 
GlobeScan, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc 
trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác cho mục đích chống gian lận và giảm rủi 
ro tín dụng và để ngăn chặn tội phạm mạng. 

  



6. Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn ở 
đâu 
  

Dữ liệu mà chúng tôi xử lý liên quan đến bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một địa 
điểm bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA") mà có thể không phải tuân thủ luật bảo vệ 
dữ liệu tương đương. Nó cũng có thể được xử lý bởi các nhân viên ở bên ngoài EEA, những 
người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. 

• Để lưu trữ nó. 
• Để cho phép chúng tôi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ và thực hiện hợp đồng với 

bạn hoặc công ty mà bạn làm việc cho. Điều này bao gồm việc thực hiện đơn hàng, 
xử lý thông tin thanh toán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. 

• Khi chúng tôi được yêu cầu hợp pháp để làm như vậy. 
• Để hỗ trợ hoạt động của nhóm doanh nghiệp của chúng tôi, phù hợp với lợi ích hợp 

pháp của chúng tôi và chúng tôi đã kết luận những điều này không lấn át các quyền 
của bạn. 

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia ngoài EEA sau đây: 

•  
o Canada: Quyết định đầy đủ của Ủy ban châu Âu 
o Hoa Kỳ: Các điều khoản hợp đồng mẫu 

  

7. Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như 
thế nào 
  

Chúng tôi cam kết đảm bảo thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn việc truy cập 
hoặc tiết lộ trái phép, tất cả thông tin được lưu giữ phía sau các quy trình vật lý, điện tử và 
quản lý phù hợp nhằm bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập. Khi chúng tôi đã 
cung cấp cho bạn (hoặc khi bạn đã chọn) một mật khẩu để truy cập vào một số phần nhất 
định trên trang web của chúng tôi, trách nhiệm của bạn là giữ bí mật mật khẩu này. Chúng 
tôi đề nghị bạn không chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai. 

Chúng tôi thông báo cho nhân viên về các chính sách và quy trình về tính bí mật, bảo mật 
và quyền riêng tư và chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ. Các quy trình 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


bảo mật của chúng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn thương mại được chấp nhận chung được 
sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân. 

Việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng 
hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo tính 
bảo mật của dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi; rủi ro trong truyền 
tải là rủi ro của riêng bạn. Sau khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các 
quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép. 

Dữ liệu thu thập được từ các nghiên cứu thị trường và xã hội được chia sẻ với khách hàng 
của chúng tôi dưới dạng tổng hợp (hoặc nhóm) và các câu trả lời không được quy cho các 
cá nhân, hay nói cách khác, chúng tôi kết hợp các câu trả lời khảo sát của bạn với câu trả 
lời của tất cả những người tham gia khảo sát khác và báo cáo câu trả lời tổng hợp. 

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân cho các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch 
vụ không liên kết cho các mục đích liên quan đến nghiên cứu, như xử lý dữ liệu chẳng hạn 
(như được nêu chi tiết trong phần 'Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn ở đâu'.) Chúng tôi 
yêu cầu các công ty này bảo vệ tất cả thông tin cá nhân theo cách phù hợp với các biện 
pháp công ty của chúng tôi và theo quy định của pháp luật. Chúng tôi tuân thủ các tiêu 
chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong 
quá trình truyền tải và sau khi chúng tôi nhận được thông tin đó. 

GlobeScan sẽ duy trì các kiểm soát, lịch biểu và thực hành hợp lý và có hệ thống đối với 
việc lưu giữ và hủy bỏ thông tin và hồ sơ áp dụng cho thông tin cá nhân mà không còn cần 
thiết hoặc phù hợp cho các mục đích đã xác định hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Những 
thông tin đó sẽ bị hủy, xóa hoặc ẩn danh. 

Trang web của chúng tôi đôi khi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng 
tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó. 

  

8. Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn 
trong bao lâu 
  

Khi dữ liệu cá nhân được Khách hàng cung cấp và chuyển cho chúng tôi cho một khảo sát 
cụ thể hoặc để bên liên quan tham gia, dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích này và được 
lưu giữ trong thời gian hoàn thành mục đích đó và sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày, trừ khi 
bạn đã đồng ý cho các mục đích liên hệ lại. 

Dữ liệu cá nhân khác sẽ được lưu giữ tối đa 12 tháng kể từ lần tham gia sau cùng, ví dụ: trả 
lời khảo sát, mở email, tham dự hội thảo trên web hoặc diễn đàn. 



Chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin tổng hợp ngoài thời gian này để phục vụ mục đích 
nghiên cứu và để giúp chúng tôi phát triển và cải thiện dịch vụ. Bạn sẽ không thể bị nhận 
dạng bởi những thông tin tổng hợp được giữ lại hoặc được sử dụng cho các mục đích này. 

  

9. Quyền của bạn 
  

Bạn có quyền trong những trường hợp nhất định: 

• để được cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ; 
• để yêu cầu cải chính hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ; 
• để yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (khi chúng tôi xác minh 

hoặc điều tra mối quan tâm của bạn với thông tin này chẳng hạn); 
• để từ chối không cho phép xử lý thêm dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm quyền 

phản đối tiếp thị như nêu trong phần 'Trao đổi thông tin và cập nhật về các khảo sát 
và khuyến mãi của chúng tôi'; 

• để yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến bên thứ ba. 

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chọn từ chối không cho phép chúng tôi tiếp tục truy cập vào 
dữ liệu vị trí của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần Cookie của Chính 
sách này. 

Quyền rút lại sự đồng ý: 

Nếu chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự 
đồng ý đó bất cứ lúc nào mà không tổn hại gì bằng cách liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có 
thể thay đổi lựa chọn tiếp thị bất cứ lúc nào như được nêu trong phần 'Trao đổi thông tin và 
cập nhật về các khảo sát và khuyến mãi của chúng tôi'. 

Cách thực hiện quyền của bạn 

Bất cứ lúc nào bạn đều có thể thực hiện các quyền được liệt kê ở trên bằng cách viết thư cho 
Nhân viên phụ trách quyền riêng tư hoặc gửi email đến privacy@globescan.com. 

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang cung cấp cho bạn là không chính xác 
hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt. 
Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa mọi thông tin không chính xác. 

Nếu yêu cầu hoặc vấn đề của bạn không được chúng tôi giải quyết thỏa đáng, bạn có thể 
tiếp cận cơ quan bảo vệ dữ liệu tại sở tại, (xem http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.html ). Văn phòng Ủy ban Thông tin là cơ quan 
giám sát tại Vương quốc Anh và có thể cung cấp thêm thông tin về quyền và nghĩa vụ của 

mailto:privacy@globescan.com
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
https://ico.org.uk/


chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như giải quyết mọi khiếu nại mà bạn 
có về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 

  

10. Những thay đổi đối với chính sách này 
  

GlobeScan có thể thỉnh thoảng cập nhật và sửa đổi chính sách này, xem xét các hoạt động 
thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định. 
Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật của chúng tôi trong tương lai 
sẽ được đăng trên trang web tại https://globescan.com/globescans-privacy-statement/ và 
sẽ được thông báo cho bạn qua e-mail nếu có những thay đổi đáng kể. Thỉnh thoảng kiểm 
tra trang này để chắc chắn rằng bạn nắm được mọi thay đổi. 

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 5 năm 2018. 

  

11. Liên hệ với chúng tôi 
  

Thông tin đầy đủ là: 

GlobeScan Incorporated 
145 Front Street East, Suite 208, Toronto, Canada M5A 1E3 
Privacy Officer 
Telephone +1 416-969-3077 
privacy@globescan.com 
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