
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

 

 Cám ơn quý khách đã truy cập vào website vitahealth.vn được vận hành bởi Công ty 

TNHH Vita Health Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang 

tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam 

kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. 

 Website này được Công ty TNHH Vita Health Việt Nam quản lý. Khi mỗi khách hàng truy 

cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng 

các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà Server của website 

gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp 

chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng 

tôi. 

 Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin 

khác mà bạn cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những email bạn gửi cho chúng tôi, 

hoặc các thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời 

phiếu điều tra hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại. 

 

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN 

1.1. Mục đích thu thập thông tin: 

 - Hỗ trợ khách hàng khi cần tìm hiểu Sản phẩm/ Dịch vụ của Công ty TNHH Vita Health 

Việt Nam. 

 - Giải đáp thắc mắc khách hàng. 

 - Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất; các bản cập nhật trên 

Website của chúng tôi. 

 - Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website. 

 - Thực hiện các bản khảo sát khách hàng. 

 - Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các Sản phẩm và dịch vụ của Công ty 

TNHH Vita Health Việt Nam. 

  Để thực hiện các mục đích nêu trên, công ty chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các 

công ty đối tác của Công ty TNHH Vita Health Việt Nam. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên 

thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong 

trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của bạn 

để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép 

của khách hàng. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có 

sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê 

hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn 

bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập). 

  

https://hoavienbinhanvinhnghiem.com/chinh-sach/


1.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân 

 Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của bạn khi bạn gửi thắc mắc về cho chúng tôi, bao 

gồm: Họ, tên, Địa chỉ liên hệ, Điện thoại liên hệ, Email, Thông tin sản phẩm và những thắc 

mắc liên quan đến sản phẩm. 

 

ĐIỀU 2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

 Công ty TNHH Vita Health Việt Nam sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập 

được để: 

 - Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của Công ty TNHH Vita Health Việt 

Nam; 

 - Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến 

thương mại khác; 

 - Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa 

Công ty TNHH Vita Health Việt Nam và Khách hàng; 

- Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn; 

 - Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý 

trước của Khách hàng. 

 - Thông báo về các thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Vita Health Việt Nam nếu 

Khách hàng đăng kí nhận email thông báo. 

 - Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Công ty TNHH Vita Health 

Việt Nam. 

 - Các nội dung khác mà Công ty TNHH Vita Health Việt Nam được phép sử dụng Thông 

tin không trái với quy định của Pháp luật. 

 

ĐIỀU 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN 

 Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý, 

lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc chúng tôi thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. 

 

ĐIỀU 4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 CÔNG TY TNHH VITA HEALTH VIỆT NAM  

 Địa chỉ: Tầng 2, số 456-458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

 Điện thoại: (+84) 28 3848 3523. 

 Email: enquiry@vitahealth.com.vn  

 



ĐIỀU 5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU 

CÁ NHÂN CỦA MÌNH. 

 Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin 

cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân tại 

website vitahealth.vn, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ enquiry@vitahealth.com.vn 

 

ĐIỀU 6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG 

 Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà 

chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi 

sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Công ty TNHH Vita Health 

Việt Nam sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật, tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ 

thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet có thể được bảo mật 

100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho 

chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm 

trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các 

điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi. 

 Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không 

thuộc phạm vi quản lý của website vitahealth.vn và Công ty TNHH Vita Health Việt Nam 

không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào. 

 Công ty TNHH Vita Health Việt Nam có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung 

trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng 

website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin 

tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các 

nội dung khác trên website. 

 

BAN QUẢN LÝ WEBSITE. 

 


