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CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
A.

ĐỊNH NGHĨA

1.

Người Truy Cập có nghĩa là bất kỳ các cá nhân hoặc tổ chức nào, truy cập vào
Website.

2.

Thông Tin Cá Nhân là toàn bộ bộ các thông tin cá nhân do Người Truy Cập cung
cấp, được An Law thu thập, lưu trữ thông qua quá trình Người Truy Cập thực hiện
truy cập vào Website, bao gồm nhưng không giới hạn như thông tin về họ tên, số điện
thoại, email.

3.

Website có nghĩa là trang thông tin điện tử https://anlaw.vn, thuộc quyền sở hữu và
quản lý hợp pháp của CÔNG TY LUẬT TNHH AN (gọi tắt là “An Law”).

B.

PHẠM VI ÁP DỤNG

1.

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) quy định các điều kiện và
điều khoản liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo mật Thông Tin Cá
Nhân của Người Truy Cập thông qua việc sử dụng Website.

2.

Chính Sách Bảo Mật này bắt đầu có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm được đăng trên
Website, và có thể bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội
dung theo quyết định của An Law, tùy từng thời điểm, bằng cách đăng trên Website.

3.

Thông qua việc truy cập vào Website, Người Truy Cập đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu
rõ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Chính Sách Bảo Mật này, đồng thời hoàn toàn
tự nguyện trong việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho An Law.

C.

PHƯƠNG THỨC, PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

1.

Phương thức thu thập Thông Tin Cá Nhân:
Thông Tin Cá Nhân sẽ được An Law thu thập dựa trên cơ sở Người Truy Cập tự
nguyện cung cấp, thông qua việc nhập các Thông Tin Cá Nhân vào mục “Liên Hệ”
hoặc “Contact” tại Website.

2.

Phạm vi và mục đích thu thập thông Tin Cá Nhân:
Người Truy Cập đồng ý cho phép An Law được quyền thu thập và sử dụng Thông Tin
Cá Nhân trong phạm vi và mục đích sau đây:
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(a). Thực hiện tư vấn hoặc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu của Người
Truy Cập;
(b). Nâng cao, cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ;
(c). Thực hiện giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Người Truy Cập về Website
và/hoặc sản phẩm/dịch vụ của An Law.
D.

LƯU TRỮ THÔNG TIN

1.

Thời hạn lưu trữ:
Thông Tin Cá Nhân của Người Truy Cập có thể được An Law lưu trữ vô thời hạn, trừ
trường hợp Người Truy Cập có yêu cầu hủy bỏ việc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân.

2.

Người Truy Cập có quyền yêu cầu An Law cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ lưu trữ
Thông Tin Cá Nhân của mình, tại bất kỳ thời điểm nào, bằng cách gửi thông báo đến
An Law theo một trong các phương thức sau đây:
(a). Gửi trực tiếp đến địa chỉ văn phòng của An Law: Lầu 5, 248 – 250 Nguyễn Đình
Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
(b). Email: thinh.le@anlaw.vn
(c). Điện thoại: (028) 38200193

E.

BẢO MẬT

1.

Bằng một cách thức hợp lý nhất, An Law sẽ luôn nổ lực để bảo vệ và đảm bảo các
Thông Tin Cá Nhân đã thu thập sẽ được bảo mật tuyệt đối và không bị chia sẻ, truy
cập trái phép.

2.

An Law cam kết chỉ cung cấp, chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho nhân viên của mình để
thực hiện các công việc cần thiết như được liệt kê tại Mục C. Đồng thời, đảm bảo toàn
bộ nhân viên của mình sẽ chịu sự ràng buộc về trách nhiệm bảo mật thông tin theo
Chính Sách Bảo Mật này.

3.

An Law cam kết sẽ không mua bán, chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào
khi chưa có sự đồng ý của Người Truy Cập, trừ trường hợp quy định tại mục F dưới
đây.

F.

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ
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Người Truy Cập đồng ý rằng An Law sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm và không
phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy của Chính Sách Bảo Mật này đối
với những thông tin sau đây:
(a). Thông tin mà An Law có trách nhiệm tiết lộ theo quy định của pháp luật Việt
Nam và/hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
(b). Thông tin mà An Law được quyền tiết lộ theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của
Người Truy Cập.

