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CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ 
  

CẬP NHẬT LẦN CUỐI: THÁNG 1 NĂM 2020 

  

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính Sách”) áp dụng cho các công ty con, công ty liên kết và các 

công ty liên quan của Hongkong Land Holdings Limited mà được thành lập tại Nam Á (vào ngày của 

chính sách này, là các quốc gia Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines), 

bao gồm cả các đơn vị quản lý tài sản được lựa chọn (ví dụ như các đơn vị thuộc Management 

Corporation Strata Title tại Singapore) và các đơn vị liên doanh được lựa chọn (gọi chung là “HKL” 

hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), trừ khi chúng tôi hoặc đơn vị liên doanh hoặc công ty liên 

kết đã thông báo cho bạn là một chính sách quyền riêng tư khác sẽ được áp dụng. HKL là một thành 

viên của nhóm các công ty thuộc Hongkong Land (là nhóm các công ty có Hongkong Land Holdings 

Limited (bao gồm các bên kế thừa và bên nhận chuyển nhượng của Hongkong Land Holdings Limited) 

là công ty mẹ cao nhất) và nhóm các công ty thuộc Jardine Matheson (là nhóm các công ty có Jardine 

Matheson Holdings Limited (bao gồm các bên kế thừa và bên nhận chuyển nhượng của Jardine 

Matheson Holdings Limited) là công ty mẹ cao nhất) (gọi chung là “Tập Đoàn”), nhưng chính sách 

quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho HKL chứ không áp dụng cho các thành viên khác trong Tập Đoàn. 

  

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và có các chính sách và thực hành đối với vấn đề bảo 

vệ dữ liệu. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc Chính Sách này thật cẩn thận vì nó chứa các thông tin quan 

trọng về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu hoặc 

kiểm soát của chúng tôi, bao gồm các thông tin về: 

  
i) các chính sách và thực hành của chúng tôi để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp 

luật, các quy định và hướng dẫn liên quan đến bảo vệ dữ liệu;  

  
ii) cách thức để bạn có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang sở 

hữu hoặc kiểm soát, và thực hiện bất kỳ quyền nào khác theo luật định; và  

  
iii) thông tin chi tiết về thủ tục của chúng tôi đối với các khiếu nại về bảo vệ dữ liệu.  

  

1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN  

1.1 Dữ liệu cá nhân mà HKL thu thập đề cập đến các dữ liệu hoặc thông tin về bạn mà từ đó có 

thể xác định được bạn (a) từ một mình dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó kết hợp với các thông 

tin khác.  

1.2 Ví dụ về dữ liệu cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm: (i) họ tên của bạn, số 

đăng ký nhận dạng quốc gia, số hộ chiếu hoặc số giấy tờ nhận dạng khác, ngày sinh, giới tính, 

quốc tịch, (các) số điện thoại, địa chỉ cư trú và/hoặc địa chỉ nhận thư, địa chỉ thư điện tử, hình 

ảnh khuôn mặt trong một bức ảnh hoặc đoạn phim video, dấu vân tay và bất kỳ thông tin nào 

khác liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn 

đã gửi cho chúng tôi, hoặc trong các hình thức tương tác khác với bạn; (ii) thông tin về việc 

bạn sử dụng các trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cookie, địa chỉ IP, chi tiết về tài 

khoản đăng ký và chi tiết về thành viên; (iii) chi tiết về việc làm, trình độ học vấn và mức thu 

nhập; và (iv) thông tin liên quan đến việc thanh toán của bạn, chẳng hạn như thông tin tài khoản 

ngân hàng hoặc thẻ tín dụng và lịch sử tín dụng của bạn.  

1.3 Dữ liệu cá nhân có thể được chúng tôi thu thập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, ví dụ như:  

1.3.1 khi bạn phản hồi các chương trình khuyến mại của chúng tôi và các sáng kiến khác, 

đăng ký vào danh sách gửi thư hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc trả lời các 

khảo sát thị trường của chúng tôi;  
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1.3.2 khi bạn sử dụng hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn gửi các 

biểu mẫu liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi;  

1.3.3 khi bạn tham dự các sự kiện do chúng tôi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động khuyến 

mại hoặc rút thăm may mắn tại bất kỳ cơ sở nào do chúng tôi sở hữu, quản lý hoặc 

điều hành;  

1.3.4 khi bạn vào trang web hoặc phòng trưng bày của chúng tôi và/hoặc khi bạn đăng ký 

hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi trên các trang web do chúng tôi sở hữu 

hoặc điều hành hoặc khi bạn đăng ký làm thành viên trên bất kỳ trang web nào do 

chúng tôi sở hữu và/hoặc điều hành;  

1.3.5 khi bạn vào hoặc ở trong các cơ sở mà chúng tôi sở hữu, quản lý hoặc điều hành;  

1.3.6 khi hình ảnh của bạn được chúng tôi ghi lại qua camera giám sát CCTV khi bạn vào 

các cơ sở mà chúng tôi sở hữu, quản lý hoặc điều hành, hoặc khi ảnh hoặc video của 

bạn được chụp lại khi bạn tham dự các sự kiện của chúng tôi hoặc có mặt tại các 

phòng trưng bày mà chúng tôi sở hữu, quản lý hoặc điều hành;  

1.3.7 khi bạn tiến hành các giao dịch với chúng tôi, hoặc thể hiện có hứng thú tiến hành giao 

dịch như vậy, bao gồm liên quan đến tất cả các cơ sở mà chúng tôi sở hữu, quản lý 

hoặc điều hành;  

1.3.8 khi bạn mua hoặc thuê một bất động sản mà chúng tôi sở hữu, quản lý hoặc điều hành 

(chẳng hạn như khi bạn ký một hợp đồng quyền chọn mua, hợp đồng mua bán, hợp 

đồng cho thuê, hợp đồng thuê, thỏa thuận cấp phép, bất kỳ loại thỏa thuận/hợp đồng 

cư trú ngắn hạn nào khác hoặc thư đề nghị);  

1.3.9 khi bạn liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, thư điện tử, qua trang web của chúng tôi 

hoặc thông qua các kênh liên lạc khác bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội;  

1.3.10 khi bạn yêu cầu chúng tôi liên hệ với bạn;  

1.3.11 khi chúng tôi nhận được thông tin giới thiệu từ các đối tác kinh doanh và các bên thứ 

ba, ví dụ như khi bạn đã được các bên nói trên giới thiệu;  

1.3.12 khi bạn nộp đơn xin việc cho chúng tôi;  

1.3.13 khi chúng tôi tìm kiếm thông tin về bạn và nhận dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến 

mối quan hệ của bạn với chúng tôi; và/hoặc  

1.3.14 khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do.  

1.4 Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân từ các nguồn của bên thứ ba, ví dụ:  

1.4.1 từ các đại lý bất động sản, luật sư bất động sản, các đối tác kinh doanh của chúng tôi 

cũng như từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là bên cung cấp các dịch vụ quảng 

cáo, tiếp thị hoặc khuyến mại cho HKL;  

1.4.2 từ các thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn, là những người cung cấp dữ liệu cá 

nhân của bạn cho HKL thay mặt cho bạn; và/hoặc  
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1.4.3 từ các cơ quan công quyền hoặc các nguồn công cộng khác.  

1.5 Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân 

của những người khác ngoài chính bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn đảm bảo rằng bạn đã thông 

báo cho người đó về các mục đích mà chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của người 

đó, và người đó đã đồng ý cho bạn tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi cho các mục 

đích này, bao gồm tất cả các mục đích được quy định trong Chính Sách này. Bạn đồng ý bồi 

hoàn và giữ cho chúng tôi không bị thiệt hại từ và bởi bất kỳ và tất cả các khiếu nại của các cá 

nhân đó liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân theo các điều 

khoản của Chính Sách này.  

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG HOẶC TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

2.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân vì một hoặc 

nhiều mục đích sau:  

2.1.1 để thực hiện và hoàn thành các giao dịch (ví dụ: xử lý các đơn hàng và thanh toán; 

cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đã được yêu cầu), thực hiện các nghĩa vụ của chúng 

tôi hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi như được quy định trong các điều khoản 

hợp đồng ràng buộc, và mặt khác để quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi;  

2.1.2 để quản lý việc bạn đến và ở lại trong các cơ sở do Tập Đoàn sở hữu, quản lý hoặc 

điều hành;  

2.1.3 để cung cấp dịch vụ khách hàng (ví dụ: cung cấp thông tin về tình trạng và các nội 

dung cập nhật);  

2.1.4 để xử lý đơn đăng ký tài khoản thành viên của bạn hoặc đơn đăng ký vào danh sách 

được nhận thư hoặc ứng dụng di động của Tập Đoàn, thiết lập hồ sơ người dùng và 

duy trì tài khoản đó, bao gồm xác minh các chi tiết cá nhân và xử lý các yêu cầu thanh 

toán;  

2.1.5 để xử lý việc bạn tham gia vào các chương trình khuyến mại tại cửa hàng, đổi quà, các 

cuộc thi và các sự kiện tiếp thị và khuyến mại khác và để cung cấp cho bạn các lợi ích 

của người mua hàng (bao gồm các phiếu giảm giá, quà tặng hoặc giữ xe ô tô miễn phí 

và các dịch vụ giá trị gia tăng khác);  

2.1.6 để quản lý dịch vụ thất lạc và tìm kiếm của chúng tôi cũng như theo dõi và quản lý việc 

bạn vay mượn bất kỳ trang thiết bị trung tâm nào;  

2.1.7 để mời bất kỳ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng nào đến các sự kiện, bao gồm 

điều phối việc tham quan cơ sở và/hoặc phòng trưng bày cũng như các sự kiện tiếp 

thị và khuyến mại khác;  

2.1.8 để quản lý bất kỳ phần nào trong quy trình bán hàng hoặc cho thuê, bao gồm xác minh 

danh tính của bạn, tạo điều kiện cho việc tham quan, chuẩn bị tài liệu và các thỏa 

thuận/hợp đồng liên quan chẳng hạn như hợp đồng quyền chọn mua, hợp đồng mua 

bán, hợp đồng cho thuê, hợp đồng thuê, thỏa thuận cấp phép, bất kỳ loại hợp 

đồng/thỏa thuận cư trú ngắn hạn nào khác hoặc thư đề nghị;  



 

4 
 

2.1.9 để quản trị, quản lý và điều phối công tác bổ sung & thay đổi đối với bất động sản của 

bạn hoặc bất kỳ bất động sản nào mà chúng tôi sở hữu, quản lý hoặc điều hành;  

2.1.10 để quản lý việc bán hàng bao gồm bàn giao quyền sở hữu bất động sản và theo 

dõi tình hình khắc phục khiếm khuyết đối với bất động sản của bạn hoặc bất kỳ bất 

động sản nào mà chúng tôi sở hữu, quản lý hoặc điều hành;  

2.1.11 để cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng và hồ sơ kinh doanh của bạn để tạo điều kiện 

theo dõi các khoản nợ còn tồn đọng hoặc các nghĩa vụ thanh toán khác;  

2.1.12 để gửi thư từ hoặc thông báo theo yêu cầu, theo các giấy tờ bán hàng, các hợp đồng 

ràng buộc giữa chúng ta, hoặc như bạn đã yêu cầu hoặc chấp thuận;  

2.1.13 để xử lý các khoản thanh toán hoặc các giao dịch tín dụng, bao gồm cả khoản thanh 

toán tiền thuê đối với giao dịch thuê hoặc cấp phép, thanh toán tiền cư trú tại khách 

sạn hoặc căn hộ dịch vụ và các khoản thanh toán theo tiến độ đối với giao dịch mua 

bán bất động sản;  

2.1.14 để liên lạc với bạn và trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu;  

2.1.15 để tiến hành nghiên cứu và phân tích nhằm xem xét, phát triển, quản lý và cải tiến các 

sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Tập Đoàn;  

2.1.16 để quản lý cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn và để tuân thủ 

các chính sách và quy trình thủ tục nội bộ;  

2.1.17 để đáp ứng các quy trình pháp lý hoặc tuân thủ nói chung đối với bất kỳ pháp luật hiện 

hành nào, các yêu cầu của Nhà nước hoặc theo quy định của bất kỳ quốc gia nào liên 

quan (và bất kỳ quy định, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn hiện hành nào), và các 

yêu cầu của bất kỳ cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan quản lý nào khác có quyền tài 

phán đối với chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đáp ứng các yêu cầu 

tiết lộ thông tin theo quy định của bất kỳ pháp luật hiện hành nào hoặc hỗ trợ thực thi 

pháp luật và các cuộc điều tra của các cơ quan có thẩm quyền;  

2.1.18 vì các mục đích an ninh và an toàn liên quan đến các cơ sở của Tập Đoàn hoặc các 

sự kiện do Tập Đoàn tổ chức, bao gồm tiến hành kiểm tra lý lịch, sàng lọc an ninh và 

cấp thẻ ra vào;  

2.1.19 để liên lạc với bạn về bất kỳ sự thay đổi và phát triển nào đối với các chính sách, các 

điều khoản và điều kiện cũng như các thông tin hành chính khác của Tập Đoàn;  

2.1.20 để ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, bao gồm gian lận và rửa tiền, và để phân 

tích và quản lý các rủi ro thương mại khác;  

2.1.21 để tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao thương mại nào dự 

kiến hoặc thực tế diễn ra, việc tham gia hoặc tham gia lại bất kỳ quyền và nghĩa vụ 

nào của chúng tôi liên quan đến mối quan hệ của bạn với chúng tôi;  

2.1.22 để bảo vệ và thực thi các quyền và nghĩa vụ hợp pháp theo hợp đồng của chúng tôi 

và để xử lý các tranh chấp và tiến hành và tạo điều kiện cho các cuộc điều tra và thủ 

tục tố tụng;  
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2.1.23 trong trường hợp bạn là nhân viên của các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, bên 

tư vấn hoặc nhà thầu hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi, nhằm các mục đích kiểm 

tra lý lịch, quản lý mối quan hệ thuê ngoài, xử lý và thanh toán các hóa đơn và yêu cầu 

thanh toán chi phí và quản lý an ninh của các cơ sở;  

2.1.24 trong trường hợp bạn nộp hồ sơ cho chúng tôi với tư cách là ứng viên tìm việc làm, để 

xử lý hồ sơ của bạn, tiến hành các kiểm tra trước khi tuyển dụng và sàng lọc lý lịch, 

thu thập thông tin về sự phù hợp của bạn đối với vị trí ứng tuyển, tổ chức các chương 

trình tập huấn và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu suất làm việc của bạn, quản trị lợi 

ích và xử lý bảng lương, cung cấp cho bạn các công cụ để thực hiện công việc của 

bạn và liên lạc với bạn để tuân thủ các chính sách và quy trình của chúng tôi;  

2.1.25 để chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên của Tập Đoàn và các bên khác 

được quy định trong Chính Sách này cho bất kỳ mục đích nào được nêu tại đoạn 2 

này;  

2.1.26 các mục đích như được thông báo cho bạn khi dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập;  

2.1.27 bất kỳ mục đích hợp lý nào khác liên quan đến những nội dung đã nói ở trên hoặc vì 

đó mà bạn đã cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi; và/hoặc  

2.1.28 bất kỳ mục đích kinh doanh bổ sung nào khác về hoặc liên quan đến các nội dung nói 

trên.  

Việc chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn vì các 

mục đích nói trên có thể được thực hiện trên cơ sở các quyền lợi thỏa đáng hợp pháp, ký kết 

hoặc thực hiện hợp đồng với bạn, tuân thủ pháp luật, chấp thuận hoặc bất kỳ cơ sở nào khác 

như được cho phép bởi pháp luật áp dụng tại bất kỳ quốc gia nào liên quan, tùy trường hợp. 

2.2 Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các 

mục đích hợp pháp khác liên quan đến việc kinh doanh của chúng tôi và không trái với các 

mục đích ban đầu mà vì đó bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân, và cũng như trong các trường 

hợp khác ngoài trường hợp được quy định trong chính sách này khi được yêu cầu hoặc được 

cho phép theo pháp luật áp dụng tại bất kỳ quốc gia nào liên quan, kể cả ở nước ngoài.  

2.3 Đối với các mục đích nêu trên mà cần có dữ liệu cá nhân của bạn để ký kết hoặc thực hiện 

hợp đồng với bạn hoặc để chúng tôi tuân thủ đúng pháp luật, nếu bạn không cung cấp cho 

chúng tôi dữ liệu cá nhân cần thiết thì chúng tôi có khả năng không thể cung cấp hoặc tiếp tục 

cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.  

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐỂ TIẾP THỊ TRỰC TIẾP  

3.1 HKL dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và lịch sử sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch 

vụ của bạn, mà được nắm giữ bởi hoặc thay mặt cho HKL vào từng thời điểm, để tiến hành 

tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Tập Đoàn 

cũng như các đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp bên thứ ba được lựa chọn của Tập 

Đoàn. HKL và Tập Đoàn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực 

tiếp khi có sự chấp thuận của bạn, trừ khi đã được cho phép khác mà không cần có sự chấp 

thuận theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành của bất kỳ quốc gia nào. Bạn có thể rút lại 

sự chấp thuận của bạn liên quan đến việc tiếp thị trực tiếp, mà không bị tính phí, bằng nhiều 

cách, bao gồm bằng cách liên hệ bằng văn bản với Viên Chức Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của 

chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp dưới đây. Trong quá trình liên hệ, theo quy định 



 

6 
 

của pháp luật hiện hành, bạn cũng có quyền lựa chọn để cho phép hoặc từ chối tiếp tục việc 

liên hệ đó và có quyền từ chối tại bất kỳ thời điểm nào mà bạn muốn. Nếu bạn từ chối liên hệ 

ban đầu, HKL và Tập Đoàn sẽ ngừng mọi hoạt động tiếp thị trực tiếp khác và bất kỳ cách thức 

xử lý dữ liệu cá nhân nào khác đối với bạn, bao gồm lưu trữ và tiết lộ, và dữ liệu cá nhân của 

bạn sẽ bị hủy phù hợp với quy định của các chính sách nội bộ của chúng tôi.  

4. CHUYỂN GIAO HOẶC TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN  

4.1 HKL có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên sau, dù ở trong hoặc ngoài quốc gia 

nơi bạn cư trú, cho các mục đích được nêu hoặc được đề cập trong Chính Sách này:  

4.1.1 tất cả các bộ phận hoặc thành viên khác của Tập Đoàn và các bên liên kết và công ty 

liên kết tương ứng của họ;  

4.1.2 các đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các cố vấn chuyên môn cho 

Tập Đoàn, là những đơn vị đã được ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ hành chính, tài 

chính, nghiên cứu, điều hành hoặc các dịch vụ khác như viễn thông, công nghệ thông 

tin, thanh toán, đào tạo, nghiên cứu thị trường, cất trữ và lưu trữ;  

4.1.3 các đối tác kinh doanh bên thứ ba là đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc tài trợ 

các cuộc thi hoặc các chương trình quảng cáo khác, dù là có liên kết với Tập Đoàn hay 

không, và trong trường hợp được cho phép theo pháp luật hiện hành;  

4.1.4 các bên thứ ba mà bạn cho phép tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho họ (thông qua 

Chính Sách này hoặc hình thức khác);  

4.1.5 các kiểm toán viên, bên tư vấn chuyên môn, luật sư và cố vấn khác của Tập Đoàn;  

4.1.6 các đối tác kinh doanh và đối tác liên doanh của Tập Đoàn;  

4.1.7 các công ty bảo hiểm, nhà cung cấp tín dụng, tòa án, hội đồng trọng tài, cơ quan hành 

pháp, cơ quan quản lý và các cơ quan Nhà nước khác như được pháp luật chấp thuận 

hoặc cho phép;  

4.1.8 các cơ quan báo cáo tín dụng hoặc tham chiếu tín dụng hoặc cơ quan điều tra, phòng 

tín dụng và trong trường hợp vỡ nợ hoặc tranh chấp, bất kỳ đơn vị thu nợ hoặc trung 

tâm giải quyết tranh chấp nào;  

4.1.9 bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, bên nhận chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển 

giao (thực tế hoặc tiềm năng) để tạo thuận lợi cho các giao dịch bất động sản thương 

mại (có thể mở rộng ra đến bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản nào) 

liên quan đến Tập Đoàn; và  

4.1.10 các ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ.  

5. TÍNH CHÍNH XÁC  

5.1 Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn (hoặc đại diện theo ủy quyền của bạn) cung 

cấp. Để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật 

cho chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của bạn có thay đổi bằng cách thông báo bằng văn bản 

cho Viên Chức Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được nêu bên 

dưới.  
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6. COOKIES VÀ THEO DÕI TRANG WEB  

6.1 Khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng 

cookie và các cơ chế và thiết bị theo dõi tương tự, cho các mục đích chẳng hạn như theo dõi 

số lần bạn truy cập trang web, trang nào bạn truy cập và thời gian bạn duyệt mỗi trang. Thông 

tin này giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ người dùng và cải thiện trang web cũng như các sản 

phẩm và dịch vụ khác. Do dữ liệu chỉ được sử dụng trên cơ sở tổng hợp, chúng tôi sẽ không 

thể xác định bất kỳ cá nhân cụ thể nào và chúng tôi thường theo dõi trên cơ sở từng thiết bị.  

7. CÁC TRANG WEB KHÁC  

7.1 Các trang web của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác. Tuy 

nhiên, Chính Sách này chỉ áp dụng cho HKL, và nếu bạn truy cập vào các trang web khác, bao 

gồm thông qua các đường dẫn nói trên, thì các chính sách quyền riêng tư khác sẽ được áp 

dụng.  

8. BẢO MẬT VÀ TRẢ LỜI  

8.1 Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa 

đổi, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp hành chính, vật 

lý và kỹ thuật phù hợp, bao gồm để bảo vệ dữ liệu cá nhân không bị truy cập ngoài ý muốn.  

8.2 Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp 

lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn, và HKL không thể và không đảm bảo rằng các hệ 

thống hoặc ứng dụng của chúng tôi là bất khả xâm phạm và không bị xâm phạm an 

ninh. HKL không bảo đảm, cam đoan hoặc cam kết rằng việc bạn sử dụng các hệ thống hoặc 

ứng dụng của chúng tôi là an toàn và được bảo vệ khỏi virus, sâu, ngựa Trojan và các lỗ hổng 

khác.  

8.3 Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian mà chúng tôi cần dữ liệu cá nhân để 

thực hiện các mục đích mà do đó chúng tôi đã thu thập dữ liệu, cũng như để đáp ứng các mục 

đích kinh doanh và/hoặc pháp lý của chúng tôi, bao gồm các yêu cầu về kiểm toán, kế toán 

hoặc báo cáo. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để 

nó không còn liên kết với bạn nữa, trong trường hợp đó chúng tôi có quyền giữ và sử dụng dữ 

liệu đó mà không bị hạn chế gì.  

9. CÁC QUYỀN CỦA BẠN  

9.1 Bạn có thể truy cập vào (bao gồm cả yêu cầu cung cấp bản sao) và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá 

nhân của bạn đang được HKL nắm giữ bằng cách liên hệ Viên Chức Phụ Trách Bảo Vệ Dữ 

Liệu của chúng tôi như được cho phép theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành.  

9.2 Khi được cho phép theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn cũng có thể thực hiện các 

quyền sau đây bằng cách liên hệ với Viên Chức Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi:  

(a) bạn có thể yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn cách thức mà chúng tôi có được dữ liệu 

cá nhân của bạn mà không cần có sự chấp thuận;  

(b) bạn có thể nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, hoặc để dữ liệu cá nhân đó được 

truyền đến một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác;  
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(c) bạn có thể từ chối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn 

vào bất kỳ thời điểm nào;  

(d) bạn có thể yêu cầu xóa, hủy hoặc chuyển đổi dữ liệu cá nhân của bạn thành dạng sao 

cho không thể nhận dạng được bạn;  

(e) bạn có thể hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn;  

(f) bạn có thể khiếu nại với cơ quan quản lý địa phương phụ trách về bảo vệ dữ liệu;  

(g) bạn có thể yêu cầu cung cấp danh sách các thành viên thuộc Tập Đoàn là đơn vị thu 

thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách các đơn vị kiểm soát dữ 

liệu;  

(h) bạn có thể tiếp cận bản sao của thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa chúng tôi và các thành 

viên khác trong Tập Đoàn, với điều kiện là mọi chi tiết hoặc thông tin mà có thể gây 

nguy hại cho bất kỳ mạng hoặc hệ thống máy tính nào của thành viên thuộc Tập Đoàn 

hoặc có thể làm tổn hại đến tính toàn vẹn, tính sẵn sàng hoặc tính bảo mật của bất kỳ 

thông tin mật nào sẽ được biên soạn lại trong bản sao cung cấp cho bạn; và  

(i) bạn có thể chỉ định trong trường hợp bất kỳ dữ liệu cá nhân được thu thập nào cần 

được xem là thông tin mật.  

9.3 Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với Viên Chức Phụ Trách Bảo 

Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Bạn có thể được yêu cầu nộp một số biểu mẫu nhất định hoặc cung 

cấp một số thông tin nhất định để yêu cầu của bạn được xử lý. Nếu được pháp luật cho 

phép, HKL có thể tính cho bạn một khoản phí để xử lý yêu cầu của bạn.  

10. THU HỒI SỰ CHẤP THUẬN  

10.1 Sự chấp thuận của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ vẫn 

duy trì hiệu lực miễn là mục đích mà do đó dữ liệu được thu thập vẫn còn hoặc cho đến khi 

bạn thu hồi sự chấp thuận đó lại bằng văn bản. Một cá nhân có thể thu hồi sự chấp thuận và 

yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình bằng cách 

gửi một văn bản yêu cầu cho Viên Chức Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo chi tiết 

liên hệ được nêu dưới đây.  

10.2 Nếu bạn thu hồi sự chấp thuận của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân 

của bạn, hoặc nếu bạn không chấp thuận cho chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, trong 

trường hợp bạn bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân đó, thì chúng tôi không 

thể cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu 

cầu và việc thu hồi đó cũng có thể tạo thành một sự kiện chấm dứt dẫn đến các hệ quả pháp 

lý như bị mất tiền cọc. Bạn hiểu và đồng ý rằng trong những trường hợp mà HKL yêu cầu dữ 

liệu cá nhân của bạn để thực hiện một nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn và bạn thu hồi sự chấp 

thuận của bạn đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân có liên quan cho 

những mục đích đó, thì HKL không phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm hợp đồng đó. Các 

quyền và biện pháp chế tài hợp pháp của HKL trong trường hợp đó được bảo lưu tuyệt đối.  

10.3 Xin lưu ý rằng việc thu hồi sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi được 

tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trong trường hợp việc thu thập, sử dụng 
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và tiết lộ đó không cần có sự chấp thuận như được cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp 

luật hiện hành tại bất kỳ quốc gia nào.  

11. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY  

11.1 Chúng tôi thường xuyên tiến hành rà soát Chính Sách này. Nếu chúng tôi thay đổi Chính Sách 

này, chúng tôi sẽ đăng tải các nội dung thay đổi 

trên https://www.hkland.com/data/legal/HKL_SA_policy_vietnamese.pdf, để bạn có thể biết về 

thông tin mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng chúng vào mọi thời điểm. Chính 

Sách này được cập nhật lần cuối vào tháng 1 năm 2020.  

11.2 Trong trường hợp bạn tiếp tục cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi như được nêu trong 

Chính Sách này, hoặc tiếp tục sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, thì điều này 

sẽ tạo thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với bản Chính Sách được sửa đổi. Khi 

được yêu cầu theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn sẽ được quyền lựa chọn tại thời 

điểm đó để quyết định có chấp thuận việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách 

được sửa đổi hay không. Nếu bạn không chấp thuận Chính Sách được sửa đổi, điều này có 

thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn.  

12. CÁCH THỨC LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI/CHI TIẾT VỀ VIÊN CHỨC PHỤ TRÁCH 

BẢO VỆ DỮ LIỆU  

12.1 Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến gì về Chính Sách này hoặc về việc sử dụng dữ liệu 

cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn muốn khiếu nại liên quan đến vấn đề quyền riêng tư, vui lòng 

liên hệ với Viên Chức Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi như sau:  

Viên Chức Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu  

Địa chỉ email: dpo.sa@hkland.com  

HKL sẽ điều tra các câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại của bạn và sẽ nỗ lực hợp lý để trả lời/phản 

hồi lại, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

13. Từ Bỏ  

Tất cả các bên một cách rõ ràng đồng ý từ bỏ và dành riêng các quyền và nghĩa vụ tương ứng 

của chúng tôi theo bất kỳ luật hiện hành nào trong trường hợp chấm dứt Chính Sách này nếu 

luật đó yêu cầu có bất kỳ tuyên bố pháp lý nào về việc chấm dứt Chính Sách này. 

14. Luật Điều Chỉnh  

Chính Sách này được điều chỉnh bởi pháp luật Singapore. Để tránh nhầm lẫn, tất cả pháp luật 

về bảo vệ dữ liệu hiện hành sẽ được áp dụng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 

15. Ngôn Ngữ  

15.1 Phụ thuộc vào đoạn 15.2 của Chính Sách này, trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa 

phiên bản tiếng Anh và các bản dịch khác của Chính Sách này, thì phiên bản tiếng Anh sẽ 

được ưu tiên áp dụng.  

15.2 Đoạn 15.2 này chỉ áp dụng cho các cá nhân Indonesia. Chính sách này được lập bằng tiếng 

Anh và tiếng Indonesia. Cả hai văn bản đều là bản gốc có giá trị như nhau. Trong trường hợp 

https://www.hkland.com/data/legal/HKL_SA_policy_vietnamese.pdf
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có sự sai biệt hoặc khác biệt khi giải thích bản tiếng Anh và bản tiếng Indonesia, thì bản tiếng 

Anh sẽ được xem là tự động được sửa đổi để phù hợp với bản tiếng Indonesia liên quan. 


