
Trang web này được quản lý bởi NILTASOFT LIMITED, Địa chỉ: Kosta Charaki 11, tầng 3, 
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đây chúng tôi cung cấp thông tin về các khía cạnh pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân 

trên trang web của chúng tôi. 

Chính sách Bảo mật này đã được cập nhật vào tháng 3 năm 2021. 

 

Chúng tôi sử dụng các điều khoản sau trong chính sách này: 

 

1. Softline hoặc “Chúng tôi”, “của chúng tôi” có nghĩa là NILTASOFT LIMITED và CT TNHH 

SL INTERNATIONAL. 

2. Trang web có nghĩa là trang web hiện tại https://support.ecommerce.softline.com/. 

3. Phần mềm có nghĩa là phần mềm mà Đối tác dự định cung cấp giấy phép. 

4. “Người dùng”, “Khách truy cập” hoặc “Bạn” có nghĩa là một người truy cập Trang web để 

xem xét thông tin, cung cấp phản hồi cho Softline, gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc hợp tác 

hoặc sử dụng dịch vụ. 

5. Đối tác có nghĩa là một trong những chủ sở hữu trí tuệ đối với phần mềm đã tham gia 

Hợp đồng với Softline để phân phối Phần mềm của mình. Cần phải lưu ý rằng Đối tác cũng 

có thể phải tuân theo các điều kiện của chính sách này liên quan đến Khách truy cập. 

Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các định nghĩa 

của các từ phải phù hợp với GDPR. 

 

GDPR cho người dùng 

 

Về bản chất, Chúng tôi là một bộ tổng hợp hợp tác với các Đối tác khác nhau để cung cấp 

các quyền truy cập Phần mềm cho người dùng cuối. 

 

Liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bạn (trong bối cảnh GDPR) Chúng tôi đóng vai trò là 

người kiểm soát dữ liệu. Quan hệ cụ thể giữa chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể 

được cung cấp trong Hợp đồng được ký kết giữa Softline và các Đối tác. 

 

Chính sách này có thể được bổ sung với các điều khoản và điều kiện cụ thể nếu giữa bất kỳ 

Đối tác nào và chúng tôi được ký kết một hợp đồng với các điều khoản phi tiêu chuẩn. 

Trong phần bổ sung đó, chúng tôi sẽ chỉ ra các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân cụ thể với 

Đối tác này và làm rõ các điều kiện xử lý dữ liệu cá nhân trong một trường hợp cụ thể. 

 

Theo yêu cầu của GDPR, chúng tôi đã ký một thỏa thuận bằng văn bản với Bên xử lý của 

chúng tôi về việc xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm nghiêm ngặt các điều kiện bắt buộc để xử 

lý dữ liệu này và chúng tôi có thể đảm bảo rằng mỗi Bên xử lý này sẽ tương ứng với GDPR. 

Ngoài ra, các thỏa thuận này bao gồm các điều kiện về việc kiểm soát định kỳ các nhà chế 

biến và khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt theo hợp đồng. 

 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào? 

 

Với tư cách là Người kiểm soát, chúng tôi xử lý những thông tin sau về Bạn: 

 



Để nhận biết một cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền của một pháp nhân cung cấp 

cho bạn các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn trước 

khi ký kết hợp đồng, nếu bạn liên hệ với chúng tôi thay mặt cho công ty của mình và 

gửi cho chúng tôi một tin nhắn: 

 

- thông qua hình thức đặc biệt trên Trang web: họ, tên, e-mail, số điện thoại, số đơn đặt 

hàng, các tập tin đính kèm của bạn (ví dụ: thông tin chuyển tiền hoặc ảnh chụp màn hình 

hiển thị thông báo lỗi); 

 

- qua e-mail hoặc qua điện thoại: thông tin chính xác về các dữ liệu cá nhân được gửi đi sẽ 

do cá nhân bạn quyết định. Đó có thể là: địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán, 

chức danh công việc, lĩnh vực quan tâm và thông tin cụ thể về công ty bạn làm việc (tên và 

địa chỉ công ty), cũng như thông tin về loại mối quan hệ tồn tại giữa công ty bạn đại diện và 

bạn. 

 

Để hiểu rõ hơn về các đối tượng mục tiêu của chúng tôi, sở thích của họ và để cải 

thiện dịch vụ của chúng tôi  

 

- địa chỉ IP, số liệu thống kê về lượt truy cập vào trang web của chúng tôi: 

 

Để truyền thông tiếp thị cung cấp cho Bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo qua email 

sau khi có sự đồng ý của Bạn, khi bạn đồng ý cung cấp dưới dạng đặc biệt trên Trang 

web: 

 

- họ, tên, email. 

 

Bạn nên liên hệ với ai để xóa / tinh chỉnh / nhận quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân? 

 

Bạn nên liên hệ với Softline tại privacy@allsoftglobal.com. 

 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là gì? 

 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách truy cập trên cơ sở Hợp đồng, sự đồng ý của 

Khách truy cập đối với từng loại dữ liệu cá nhân và trên cơ sở lợi ích hợp pháp liên quan 

đến nhu cầu cải tiến Trang web của chúng tôi (đoạn 1 (a, b, f) Điều 6). 

 

Theo Hợp đồng, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được yêu cầu trực tiếp cho việc cung cấp 

dịch vụ. 

 

Dữ liệu Chúng tôi thu thập trên cơ sở lợi ích hợp pháp có liên quan đến việc Bạn sử dụng 

Trang web. Những dữ liệu này bao gồm: số lần xem trang, các thông tin được quan tâm trên 

trang web, thông tin thống kê khác, nhật ký máy chủ. 

 

Dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân không cần đến sử dụng Trang 

web, nhưng được yêu cầu cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin bổ sung hoặc có liên quan 

nào. Để thực hiện việc này, chúng tôi sử dụng cookie theo cài đặt đã chọn trước của trình 

duyệt của bạn, đồng thời tương tác với bạn qua điện thoại, email, messenger, trò chuyện, 

dịch vụ tương tự khác. 

mailto:privacy@allsoftglobal.com


 

Dữ liệu có được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào không? 

 

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích được liệt kê trong Chính sách này bên dưới. 

 

Các bên thứ ba liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân 

 

 

 Chúng tôi sử dụng  Analytics: 

 

1. Để cung cấp số liệu thống kê về hiệu quả nhắn tin. Cơ sở để xử lý dữ liệu là Hợp đồng 

(đoạn 1 (b) Điều 6 GDPR). 

2. Để theo dõi hành vi của Khách truy cập trên trang web nhằm cải thiện chất lượng của các 

dịch vụ được cung cấp. Cơ sở để xử lý dữ liệu là Hợp đồng (đoạn 1 (b) Điều 6 GDPR). 

3. Để theo dõi các chiến dịch quảng cáo. Cơ sở để xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp (đoạn 1 

(f) Điều 6 GDPR). 

 

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ sau để thu thập Phân tích nhằm cải thiện hiệu quả 

nhắn tin và cải thiện chất lượng của các dịch vụ được cung cấp: 

 

Google Analytics 

GA Audiences 

Floodlight 

Omniture (Adobe Analytics) 

Yahoo Analytics 

Yandex.Metrics 

Top mail 

GA Audiences  

 

 

 

Đối với điện thoại, chúng tôi sử dụng dịch vụ của IP Telecom Bulgaria. 

 

Với mục đích lưu trữ dữ liệu, bản sao lưu và nhật ký của người dùng Chúng tôi sử dụng 

dịch vụ của Servers.com B.V. và SoftLine Trade JSC. Cơ sở để xử lý dữ liệu là Hợp đồng 

phù hợp với đoạn 1 (a) Điều 6 GDPR. 

 

Câu hỏi thường gặp dành cho người dùng 

 

Thông tin thêm về việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật Chúng tôi cung cấp trong phần trả 

lời cho các câu hỏi. 

 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu người dùng như thế nào? 

 

Chúng tôi sử dụng thông tin tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dựa trên các cơ sở xử lý được 

đề cập trong Điều 6 GDPR. Không có dữ liệu nào được thu thập có thể được bán và không 

được chúng tôi công bố dưới bất kỳ hình thức nào. 



 

Làm cách nào bạn có thể xác nhận việc tuân thủ GDPR? 

 

Trước hết, bằng cách xử lý dữ liệu cá nhân hợp pháp, công bằng và minh bạch, bạn có thể 

tìm thấy những nguyên tắc này và các nguyên tắc khác về xử lý dữ liệu cá nhân trong chính 

sách này, trong các điều khoản của hợp đồng và trong các tùy chọn kiểm soát dịch vụ được 

cung cấp cho bạn. 

 

Có thể xóa hoàn toàn dữ liệu không? 

 

Dữ liệu sẽ bị xóa trong vòng 60 ngày sau khi sử dụng trang web này. 

 

Khi thực hiện xóa, chúng tôi sẽ ẩn danh dữ liệu cá nhân của Người dùng và Danh bạ của 

họ, có tính đến Ý kiến 05/2014 về Kỹ thuật ẩn danh WP29. 

 

Làm thế nào Bạn thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức được thiết kế để bảo vệ 

các đối tượng dữ liệu và giảm thiểu rủi ro? 

 

Sau khi lựa chọn các biện pháp cần thiết, chúng tôi đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp 

dịch vụ lưu trữ có khả năng thực hiện các biện pháp bảo vệ bắt buộc, đồng thời cũng phát 

triển các tài liệu của địa phương và quy trình kinh doanh có tổ chức phù hợp với các yêu 

cầu của GDPR. 

 

Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ của một số bộ xử lý không? 

 

Dịch vụ của chúng tôi được định tùy chỉnh cho các bộ xử lý cụ thể. Việc sử dụng các bộ vi 

xử lý khác nhau tùy thuộc vào sở thích của Người dùng là không thể về mặt kỹ thuật hoặc 

không tương thích về mặt kinh tế với chi phí thực hiện chức năng đó. Do sự phụ thuộc vào 

các nhà chế biến, Chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng sự lựa chọn của họ và đảm bảo rằng mối 

quan hệ của chúng tôi với họ tuân thủ các yêu cầu của GDPR, như được nêu trong đoạn 4 

Điều 28. 

 

GDPR cho khách truy cập 

 

Chúng tôi đã phân bổ Thông tin Cá nhân của Khách truy cập vào một danh mục dữ liệu cá 

nhân riêng biệt được xử lý. Tuy nhiên, Đối tác cũng có thể được bao gồm trong danh mục 

này cùng với bất kỳ khách truy cập nào vào Trang web. 

 

Ai đang thu thập dữ liệu? 

 

Softline là Bộ điều khiển dữ liệu cho Khách truy cập theo định nghĩa của Điều 4 (7) GDPR 

và thu thập dữ liệu. 

 

Dữ liệu nào đang được thu thập? 

 

Softline có thể thu thập, ghi lại và phân tích thông tin về Khách truy cập vào trang web của 

mình. 

 



Ngoài ra, Softline có thể thu thập và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Khách truy cập tự 

nguyện cung cấp thông qua các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi (bằng cách điền vào 

các ô trống và / hoặc đính kèm tệp) hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp qua e-mail hoặc điện 

thoại, chẳng hạn như để liên hệ với chúng tôi . 

 

 

Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào? 

 

Tất cả dữ liệu về khách truy cập Softline được giữ bí mật nghiêm ngặt. Chúng tôi không bán 

hoặc chuyển dữ liệu đó cho các công ty khác vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung 

cấp dữ liệu cho các nhà cung cấp dịch vụ nhất định, những người có thể giúp chúng tôi 

cung cấp hoặc cải thiện dịch vụ của mình, bao gồm cả bán hàng và tiếp thị. Trong trường 

hợp này, bất kỳ quá trình xử lý nào đều sẽ được thực hiện theo các yêu cầu của GDPR. 

 

Chính sách Cookie 

 

Phần này nhằm giải thích các loại cookie và các công nghệ theo dõi khác mà Trang web có 

thể đặt trên thiết bị của bạn, khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi hoặc nếu bạn ghé 

thăm cửa hàng trực tuyến của một người bán sử dụng nền tảng của chúng tôi để vận hành 

trang web của họ. 

 

Cookies là gì? 

 

Cookie là một lượng nhỏ thông tin được tải xuống máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn 

truy cập các trang web nhất định. Chúng tôi sử dụng một số cookie khác nhau trên trang 

web, bao gồm cả cookie thực sự cần thiết, thống kê và những tập tin không được coi là mật. 

Cookie cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cho phép trang web ghi nhớ các 

hành động và tùy chọn của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không phải nhập lại thông tin này 

mỗi khi bạn quay lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác. Cookie cũng cung 

cấp thông tin về cách mọi người sử dụng một trang web, chẳng hạn như họ đang truy cập 

một trang web lần đầu tiên hay truy cập thường xuyên. 

 

Chúng tôi sử dụng những cookie nào và tại sao? 

 

Chúng tôi sử dụng các loại cookie khác nhau trên Trang web. Những cookie này phục vụ 

các mục đích khác nhau. 

 

Cookie thường thuộc một trong các loại sau cho mục đích của chúng: 

• "Cookie cần thiết", tức là các cookie thực sự cần thiết cho việc đặt phòng của bạn trên 

trang web của chúng tôi; 

• "Phân tích", có nghĩa là, các cookie này cho phép bạn tùy chỉnh trang web này theo yêu 

cầu của khách truy cập; chúng tôi đo lường số lượt truy cập, số lượng trang đã xem, những 

gì khách truy cập làm trên trang web và tần suất họ quay lại trang web đó. 

 

Cookie sẽ tồn tại trong bao lâu trên máy tính hoặc thiết bị di động của tôi? 

 

Khoảng thời gian cookie vẫn còn trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn phụ thuộc vào 

việc nó là "thường xuyên" hay "một buổi truy cập". Cookie “một buổi truy cập” kéo dài cho 



đến khi bạn ngừng duyệt và cookie “thường xuyên” tồn tại cho đến khi chúng hết hạn hoặc 

bị xóa. Hầu hết các cookie mà chúng tôi sử dụng đều thường xuyên và tồn tại từ 30 phút 

đến hai năm kể từ ngày chúng được tải xuống thiết bị của bạn. Xem phần bên dưới về cách 

quản lý cookie để biết thêm thông tin về cách xóa chúng trước khi chúng hết hạn. 

 

 

Những hạn chế đối với việc sử dụng cookie là gì? 

 

Chúng tôi hy vọng chủ sở hữu trình duyệt web tuân thủ GDPR và cung cấp cho bạn khả 

năng quản lý cookie bằng cách sử dụng nguyên tắc opt-in. Nếu, theo cài đặt trình duyệt hiện 

tại của bạn, việc sử dụng bất kỳ cookie nào được cho phép, bạn có thể sử dụng các cài đặt 

này để hạn chế việc sử dụng cookie. 

 

Làm cách nào để kiểm soát cookie? 

 

Bạn có thể kiểm soát và quản lý cookie theo nhiều cách khác nhau. Xin lưu ý rằng việc xóa 

hoặc chặn cookie có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng của bạn và một số 

phần của trang web của chúng tôi có thể hoàn toàn không thể truy cập được. 

 

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể chọn chấp nhận 

cookie bằng cách sử dụng các điều khiển của trình duyệt, thường được tìm thấy trong menu 

Công cụ hoặc Cài đặt của trình duyệt của bạn. 

 

Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh cài đặt của trình duyệt / Thiết bị được sử dụng để duyệt 

Trang web để bật, tắt hoặc xóa cookie. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cách thiết lập 

trình duyệt của bạn đã được các nhà phát triển trình duyệt đăng tại đây: 

 

•    Internet Explorer; 

•    Edge; 

•       Chrome; Chrome for iOS; Chrome for Android; 

•       Firefox; Firefox for iOS; Firefox for Android; 

•       Safari for macOS; Safari for iOS; 

 

  

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về cách thay đổi cài đặt trình duyệt hoặc cách chặn, quản 

lý hoặc lọc cookie trong tệp trợ giúp của trình duyệt hoặc trên các trang web như 

www.allaboutcookies.org. 

 

Google Analytics 

 

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics. Google Analytics sử dụng cookie để 

giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về 

việc bạn sử dụng trang web này thường được truyền và lưu trữ trên máy chủ của Google. 

Những cookie này "ghi nhớ" những gì người dùng của chúng tôi đã làm trên các trang trước 

và cách họ tương tác với trang web. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, hãy truy 

cập Google’s information page. 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=2
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/en-US/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/en-US/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/en-US/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.mozilla.org/en-US/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.mozilla.org/en-US/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://www.allaboutcookies.org/
https://www.allaboutcookies.org/
https://policies.google.com/privacy?hl=en


Bạn có thể ngăn việc lưu trữ các cookie cần thiết để tạo hồ sơ bằng cách chọn cài đặt thích 

hợp trong trình duyệt của mình. 

 

Tùy thuộc vào trình duyệt bạn đang sử dụng, bạn có thể cài đặt trình duyệt để ngăn chặn 

việc theo dõi. 

 

 

Trong các bảng sau đây cho thấy việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi: 

 

Thể loại: Cần thiết 

 

Các cookie cần thiết giúp trang web có thể sử dụng được bằng cách cung cấp chức năng 

cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực an toàn của trang web. Trang 

web không thể hoạt động bình thường nếu không có những cookie này. 

 

 

Tên cookie Mô tả Ngày hết hạn 

PHPSESSID Mã nhận dạng của “một buổi 
truy cập” 

3 tháng 

guest_id   Mã định danh duy nhất của 
khách hàng trong giỏ hàng 
 

3 tháng 

 

Thể loại: Phân tích 

 

Các cookie này thu thập thông tin để giúp chúng tôi hiểu cách làm việc trang web của chúng 

tôi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi hoặc để giúp chúng tôi tùy 

chỉnh trang web của mình cho bạn. 

 

Tên cookie Mô tả Ngày hết hạn 

additional_parameters  tham số cookie trong đó các 
tham số từ URL được lưu 
trữ và được yêu cầu cho 
thống kê của nhà cung cấp 
và / hoặc việc thực thi đúng 
giấy phép 

45 ngày 

formData_order_type_custom
er__phone_  

thông số, số điện thoại của 
khách hàng, pháp nhân 

1 năm 

formData_order_type_custom

er__surname_ 

thông số, tên của khách 
hàng - cá nhân hoặc đại 
diện của pháp nhân 

1 năm 

formData_order_type_custom

er__type_ 

tham số chỉ định khách hàng 
là pháp nhân hoặc cá nhân 

1 năm 



formData_order_type_payme

ntSystemId_ 

tham số, loại hệ thống thanh 
toán 

1 năm 

formData_vatNumberPrefix 
tham số, số thuế (định danh 
pháp nhân) 

1 năm 

formData_vatNumberValue 
thông số, số tiền thuế (đối 
với pháp nhân) 

1 năm 

formData_order_type_compa
ny__juridicalAddress 

tham số, địa chỉ pháp lý của 
pháp nhân 

1 năm 

formData_order_type_custom

er__email_ 

tham số, email khách hàng 1 năm 

formData_order_type_company

__name_ 

tham số, tên công ty 1 năm 

formData_order_type_additio
nInfo_ 

tham số, thông tin bổ sung 
được chia sẻ theo quyết 
định của người dùng 

1 năm 

last_order số nhận dạng đơn đặt hàng, 
trong đó ‘ID của đơn đặt 
hàng chưa thanh toán trước 
đó được giữ lại để đề nghị 
thanh toán cho lần truy cập 
tiếp theo 

3 tháng 

tracking_ga_mp_accounts 
ID tài khoản của GA 1 năm 

tracking_universal_analytics_

premium_metric3 

cookie bổ trợ cho GA 1 năm 

 

 

Dữ liệu được lưu trữ trong bao lâu? 

 

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu liên quan đến thư từ và nhật ký Trang web không quá 30 ngày sau 

khi hết thời hạn để xử lý dữ liệu. 

 

Chúng tôi lưu trữ thông tin về lượt xem trang web và việc sử dụng trang web khác không 

quá 30 ngày, sau đó chúng tôi ẩn danh dữ liệu. 

 

 

 

 

 



Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại? 

 

Nếu bạn cho rằng lợi ích hợp pháp của mình với tư cách là chủ thể của dữ liệu cá nhân bị vi 

phạm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail: privacy@allsoftglobal.com 

 

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này 

 

Các chính sách và thủ tục của chúng tôi luôn được xem xét nhiều lần. Đôi khi, chúng tôi có 

thể cập nhật chính sách Bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào như vậy đều sẽ được đăng trên 

trang này. 

 

 

 

mailto:privacy@allsoftglobal.com

