CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Glints tôn trọng quyền riêng tư của thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn và sẽ đảm bảo
nhân viên của mình tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về bảo mật và bí mật đối với
tất cả thông tin và dữ liệu cá nhân mà bạn gửi qua Trang web và Glints sẽ không tuân theo
các điều khoản ở đây, tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý trước của
bạn (cho dù đã đăng ký hay chưa).
Bạn thực sự nên đọc kỹ tuyên bố về quyền riêng tư này (“Tuyên bố về Quyền riêng tư”) để
hiểu rõ về chính sách và thực tiễn của Glints liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và
dữ liệu do Người dùng cung cấp trên Trang web. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng
cho cả Người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký, và các điều khoản ở đây có thể được cập
nhật, sửa đổi, thay đổi và/hoặc sửa đổi theo thời gian khi Glints có thể thấy cần thiết và/hoặc
thích hợp.
Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ/Trang web, hoặc bằng cách nhấp vào nút
“Đăng ký”, bạn:
Đồng ý để Glints và/hoặc các công ty thuộc nhóm của Glints thu thập, sử dụng, tiết lộ
và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích như được mô tả bên dưới;
Đồng ý để Glints và/hoặc các công ty thuộc nhóm Glints tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn
cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý bên thứ ba của Glints và/hoặc các công ty thuộc
nhóm của Glints Groups vì các mục đích như mô tả bên dưới.
Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng
liên hệ với Glints.
Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, các điều khoản sau sẽ có nghĩa tương ứng được
chỉ định bên dưới trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:
“(Các) Nhà tuyển dụng” có nghĩa là Người dùng hoặc Công ty đặt bài đăng tuyển dụng
hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào liên quan đến công việc thông qua Trang web.
“Glints” có nghĩa là CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM.
“Glints Group” có nghĩa là CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM, Glints Singapore
Pte Ltd, PT Glints Indonesia Group, PT Intra Global Talenta, Glints Sdn Bhd, Glints Việt
Nam và bất kỳ công ty con nào khác của CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM.
“(Các) Người tìm việc” có nghĩa là người dùng đang tìm kiếm việc làm.
“(Các) Người dùng Đăng ký” có nghĩa là Người dùng đăng ký trên Trang web để nhận
các dịch vụ do Glints cung cấp. Trừ khi ngữ cảnh quy định khác, các tham chiếu trong
Tuyên bố về Quyền riêng tư này tới “người dùng” hoặc “bạn” bao gồm các tham chiếu đến
người dùng chung và Người dùng đã đăng ký.
“Trang web” có nghĩa là bất kỳ trang web, cổng thông tin việc làm hoặc ứng dụng di động
nào do Glints và các chi nhánh/công ty con hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Glints sở
hữu và điều hành.
Mục đích Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Trong quá trình sử dụng Trang, bạn có thể tiết lộ hoặc được yêu cầu cung cấp thông tin
và/hoặc dữ liệu cá nhân. Để có được lợi ích và tận hưởng các dịch vụ khác nhau do Trang
web cung cấp, bạn có thể cần cung cấp cho Glints thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của
mình. Mặc dù bạn không có nghĩa vụ cung cấp thông tin và/hoặc dữ liệu theo yêu cầu trên
Trang web, Glints sẽ không thể hiển thị một số dịch vụ nhất định trên Trang web trong
trường hợp bạn không làm như vậy.
Mục đích của Glints để thu thập và sử dụng thông tin và dữ liệu trên Trang web bao gồm
nhưng không giới hạn những điều sau:
-

Cho hoạt động hàng ngày của các dịch vụ được cung cấp cho bạn;

-

Để hỗ trợ bạn tìm việc làm thích hợp với Nhà tuyển dụng và hỗ trợ Nhà tuyển dụng
đánh giá mức độ phù hợp của các ứng viên cho vị trí tuyển dụng đối với nhiều công
việc và ngành nghề;

-

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi Trang web và các
bản tin, thông tin về cơ hội việc làm và các tài liệu về tuyển dụng;

-

Để xử lý và theo dõi các thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại từ bạn;

-

Liên hệ với bạn về các thông báo và thông tin liên lạc hành chính liên quan đến việc
bạn sử dụng Trang web và để trả lời các thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn;

-

Để hỗ trợ Glints phát triển cho các mục đích tiếp thị và quảng bá trong tương lai
hoặc các mục đích nội bộ khác;

-

Để xác minh danh tính của bạn trong các bài đăng, tài liệu, đại diện, tin nhắn, quan
điểm hoặc nhận xét đã đăng hoặc thông tin khác (gọi chung là "Thông tin") trên
Trang web;

-

Để xác định ai đã xem Thông tin được đăng trên Trang web;

-

Để cho phép bạn tận hưởng các lợi ích của mình với tư cách là thành viên của Trang
web bằng cách đăng ký tham gia các sự kiện và chương trình khuyến mãi đặc biệt
do Glints và/hoặc các chi nhánh và/hoặc các công ty đối tác của Glints tổ chức;

-

Để tạo điều kiện cho Glints và/hoặc các chi nhánh của nó sử dụng dữ liệu cá nhân
của bạn cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ do Glints cung
cấp và các dịch vụ tiếp thị và/hoặc các sự kiện đặc biệt của Glints và/hoặc các chi
nhánh của nó;

-

Để có được số liệu thống kê để phân tích việc sử dụng Trang web nhằm giúp phát
triển hơn nữa; và

-

Cho các mục đích khác với mục đích đã đề cập ở trên có liên quan đến Glints và/hoặc
các chi nhánh của nó cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ.

Trước khi sử dụng Trang web hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào trên Trang web,
nếu bạn là trẻ vị thành niên trong khu vực, bạn nên tìm kiếm sự đồng ý trước từ người có
trách nhiệm làm cha mẹ đối với bạn, ví dụ: cha mẹ hoặc người giám hộ, người có thể liên
hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm có chi tiết liên hệ được nêu trong phần có
tiêu đề "Yêu cầu".

Glints cố gắng chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết và đầy đủ nhưng không quá mức liên
quan đến các mục đích đã nêu ở đây.
Nếu Glints yêu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích khác với những
mục đích đã nêu ở đây, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý theo quy định. Nếu bạn là trẻ vị
thành niên, sự đồng ý theo quy định phải được cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đưa ra.
Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân
Glints có thể thu thập thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu về bạn, chẳng hạn như tên, ID đăng
nhập và mật khẩu, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi, giới tính, ngày sinh, quốc gia
cư trú, quốc tịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc là/không có sẵn công khai. Đôi
khi, Glints cũng có thể thu thập thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu bổ sung từ bạn liên quan
đến các cuộc thi, khảo sát hoặc ưu đãi đặc biệt.
Chỉ những nhân viên được ủy quyền hợp pháp của Glints mới được phép truy cập thông
tin và dữ liệu cá nhân của bạn và Glints sẽ không tiết lộ thông tin và dữ liệu cá nhân đó cho
bất kỳ bên thứ ba nào lưu trừ những trường hợp được liệt kê trong phần có tiêu đề “Tiết lộ
hoặc Chuyển dữ liệu” bên dưới.
Chủ thể có thể tiếp cận thông tin được thu tập
Glints đồng ý thực hiện tất cả các bước có thể thực hiện được để giữ bí mật tất cả thông tin
cá nhân và dữ liệu của Người dùng và/hoặc không được tiết lộ, tuân theo những điều sau
đây.
Glints sẽ chỉ tiết lộ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của bạn cho nhân
viên và nhân viên của Glints với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn và khách hàng công
ty của Glints, những người đã đưa ra yêu cầu cụ thể về thông tin và/hoặc dữ liệu đó với sự
đồng ý trước. Tuy nhiên, Glints có thể tiết lộ và/hoặc chuyển thông tin và/hoặc dữ liệu đó
cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:
-

Nơi thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho bất kỳ nhà cung
cấp bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào đã được Glints ủy quyền
hợp pháp để sử dụng thông tin và/hoặc dữ liệu đó và người sẽ hỗ trợ các dịch vụ
trên Trang web, theo nghĩa vụ bảo mật;

-

Khi thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho bất kỳ đại lý, chi
nhánh hoặc cộng sự nào của Glints, những người đã được Glints ủy quyền hợp pháp
để sử dụng thông tin và/hoặc dữ liệu đó;

-

Nếu được cho phép theo “Điều khoản và Điều kiện” bao gồm “Điều khoản và Điều
kiện của Tìm kiếm Tài năng” (xem Phần Tiểu sử bên dưới);

-

Nơi Glints cần bảo vệ và bảo vệ quyền và tài sản của mình;

-

Khi Glints cho rằng cần thiết phải làm như vậy để tuân thủ các luật và quy định hiện
hành, bao gồm cả việc tuân thủ không giới hạn quy trình tố tụng tư pháp, lệnh tòa
hoặc quy trình pháp lý được cung cấp trên Trang web;

-

Khi Glints cho là cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung
cấp và trau dồi trải nghiệm người dùng tích cực; và/hoặc

-

Khi Glints cho là cần thiết để duy trì và/hoặc cải thiện các dịch vụ trên Trang web.

Dữ liệu cá nhân được thu thập qua Trang web có thể được chuyển, lưu trữ và xử lý ở bất
kỳ quốc gia nào mà Glints hoặc bất kỳ thành viên nào của Nhóm Glints hoạt động. Bằng
cách sử dụng Trang web, bạn được coi là đã đồng ý, đồng ý và ủy quyền cho Glints tiết lộ
và/hoặc chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp nêu trên, cũng
như bất kỳ việc chuyển giao thông tin nào (bao gồm cả Thông tin) ra bên ngoài Quốc gia
của bạn.
Glints Nhà tuyển dụng và Ứng dụng Trực tuyến
Làm đơn đăng ký trực tuyến cho một bài đăng việc làm trên Trang web là một dịch vụ
miễn phí và tùy chọn, yêu cầu bạn hoàn thành các trường bắt buộc (ví dụ: họ, tên, số điện
thoại và email) để các Nhà tuyển dụng có thể xác định và liên hệ với các ứng viên. Khi bạn
đăng ký một bài đăng việc làm trên Trang web, các ứng dụng, bao gồm cả tệp đính kèm và
thư xin việc, là:
-

Được chuyển tiếp trực tiếp đến Nhà tuyển dụng và/hoặc đại diện được chỉ định của
Nhà tuyển dụng; và/hoặc

-

Được lưu trữ trong Cổng thông tin nhà tuyển dụng Glints thay mặt cho Nhà tuyển
dụng.

Cổng thông tin nhà tuyển dụng Glints cho phép Nhà tuyển dụng quản lý dễ dàng và hiệu
quả quy trình tuyển dụng của họ thông qua một cơ sở trung tâm do Glints cung cấp.
Bằng cách đăng ký vào một vị trí được đăng tải trên Trang web, bạn đang yêu cầu Glints
chuyển thông tin bạn cung cấp cho Nhà tuyển dụng có liên quan và/hoặc đại diện được chỉ
định của họ. Bất kỳ câu hỏi nào bạn có liên quan đến vị trí được đăng tải trên Glints, đơn
đăng ký trực tuyến và/hoặc trạng thái đơn đăng ký của bạn phải được chuyển trực tiếp đến
Nhà tuyển dụng hoặc đại lý được chỉ định của họ, không phải Glints.
Mọi Thông tin Cá nhân được Glints lưu giữ như một phần trong ứng dụng của bạn sẽ chỉ
được sử dụng theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Việc Nhà tuyển dụng sử dụng thông
tin của bạn (cá nhân hoặc cách khác) không nằm trong tầm kiểm soát của Glints và nếu
bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách Nhà tuyển dụng sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc
muốn yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã gửi như một
phần của ứng dụng hoặc đã được cung cấp cho họ như một phần của Hồ sơ Glints (như
được định nghĩa bên dưới), bạn có quyền liên hệ trực tiếp với Nhà tuyển dụng đó.
Hồ sơ Glints
Glints cung cấp cho tất cả Người dùng đã Đăng ký tùy chọn tạo Hồ sơ Glints cá nhân (“Hồ
sơ Glints”). Hồ sơ Glints có thể bao gồm sơ yếu lý lịch, lịch sử việc làm và giáo dục, chi
tiết liên hệ, kỳ vọng về mức lương, phân loại và vị trí công việc ưa thích. Các Nhà tuyển
dụng được Glints chấp thuận có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu Hồ sơ Glints để tìm và liên hệ
với các ứng viên có liên quan.
Các Nhà tuyển dụng sử dụng chức năng thư mời nộp đơn xin việc sẽ chỉ nhận được quyền
truy cập vào thông tin liên hệ của bạn nếu bạn trả lời trực tiếp lời mời tuyển dụng được gửi
cho bạn.
Nếu bạn đã trả lời lời mời làm việc do Nhà tuyển dụng gửi hoặc bạn đã nộp đơn xin việc
trực tiếp trên Trang web bằng cách sử dụng hồ sơ của bạn, Nhà tuyển dụng đó sẽ có quyền

truy cập vào hồ sơ cập nhật của bạn, bao gồm cả chi tiết liên hệ của bạn (do bạn cập nhật
từ thỉnh thoảng).
Tất cả thông tin được cung cấp khi tạo Hồ sơ Glints (bao gồm tên, sơ yếu lý lịch, địa chỉ
email, số điện thoại, lịch sử việc làm và giáo dục của bạn) có thể được Glints sử dụng cho
mục đích cải thiện cơ hội vị trí cho bạn hoặc để điều chỉnh các sản phẩm cụ thể cho bạn.
Khi bạn tạo Tiểu sử trên Glints trên Glints, bạn đồng ý cho Nhà tuyển dụng xem và/hoặc
truy cập tiểu sử của mình bằng cách sử dụng các trang web của bất kỳ thành viên nào trong
Nhóm Glints, điều này có thể dẫn đến việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ Singapore
sang các quốc gia khác trong mà các thành viên khác của Nhóm Glints hoạt động.
Với tư cách là Người dùng đã Đăng ký, bạn có thể sửa đổi Hồ sơ Glints, sơ yếu lý lịch của
mình hoặc sửa đổi các tùy chọn bảo mật liên quan đến Hồ sơ Glints của bạn bất kỳ lúc nào,
bằng cách đi tới khu vực Hồ sơ của
Trang web.
Bạn cũng có thể chọn xóa hoàn toàn Hồ sơ Glints của mình. Tuy nhiên, Hồ sơ Glints đã
xóa vẫn có thể được Glints lưu trữ trong hệ thống thử nghiệm hoặc sao lưu trong một
khoảng thời gian. Glints bảo lưu quyền vô hiệu hóa hoặc xóa Hồ sơ Glints bất kỳ lúc nào
theo quyết định riêng của mình.
Các Nhà tuyển dụng đặt bài đăng việc làm trên Glints và lấy thông tin Hồ sơ trên Glints
được Glints yêu cầu tuân thủ tất cả các luật và nghĩa vụ liên quan liên quan đến việc sử
dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Việc các Nhà tuyển dụng này sử dụng thông tin của bạn
(cá nhân hoặc cách khác) không nằm trong tầm kiểm soát của Glints và chúng tôi không
thể chịu trách nhiệm về hành vi của các công ty này.
Lưu trữ hồ sơ của bạn
Bạn có thể chọn lưu trữ hồ sơ trong tài khoản Glints của mình và sử dụng những hồ sơ đó
khi nộp đơn xin việc.
Để cung cấp cho Nhà tuyển dụng thông tin có liên quan nhất về bạn, thông tin mạng xã hội
(bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ GitHub hoặc LinkedIn) mà bạn cung cấp cũng có
thể được Glints quét và nội dung có liên quan có thể được hiển thị cho Nhà tuyển dụng.
Nếu bạn không muốn nội dung từ mạng xã hội hiển thị cho Nhà tuyển dụng, đừng cung
cấp thông tin mạng xã hội. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng sơ yếu lý lịch của bạn,
hãy xem ở trên với tiêu đề “Hồ sơ Glints”.
Đăng ký Bản tin/Tài liệu tuyển dụng/Tài liệu việc làm
Trong một số trường hợp, Glints và các chi nhánh của nó có thể gửi cho các thành viên và
Người dùng bản tin của Trang web, thông tin về việc làm và tài liệu tiếp thị dựa trên thông
tin cá nhân và dữ liệu mà họ đã cung cấp cho Glints. Glints có thể sử dụng dữ liệu của bạn
trong tiếp thị trực tiếp và Glints yêu cầu sự đồng ý của bạn (bao gồm dấu hiệu không phản
đối) cho mục đích đó. Trong kết nối này, xin lưu ý rằng:
•

Tên, ID đăng nhập và mật khẩu, chi tiết liên lạc, tuổi, giới tính, ngày sinh, quốc gia cư
trú, quốc tịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn theo thời gian có thể
được sử dụng bởi Glints và/hoặc nhân viên hoặc nhân viên được ủy quyền của Glints
trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp;

•

Các loại dịch vụ, sản phẩm và đối tượng sau có thể được bán trên thị trường:
- Dịch vụ tìm việc làm và đại lý được cung cấp ngoài Glints
- Các khóa học, chương trình và cơ hội nghề nghiệp khác nhau;
- Các sự kiện đặc biệt do Glints tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn các khóa
học, hội thảo và cuộc thi;
- Các chương trình khen thưởng, lòng trung thành hoặc đặc quyền và các sản phẩm
và dịch vụ liên quan;
- Ưu đãi đặc biệt bao gồm phiếu giảm giá, giảm giá, ưu đãi mua hàng theo nhóm và
các chiến dịch khuyến mại;
- Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các chi nhánh và Nhà tuyển dụng của
Glints (tên của các chi nhánh và Nhà tuyển dụng đó có thể được tìm thấy trong (các)
biểu mẫu đăng ký cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan, tùy từng trường hợp);
- Quyên góp và đóng góp cho các mục đích từ thiện và/hoặc phi lợi nhuận;

•

Các sản phẩm, dịch vụ và đối tượng nêu trên có thể được cung cấp hoặc (trong trường
hợp quyên góp và đóng góp) do Glints và/hoặc;
- Các chi nhánh của Glints;
- Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và các đối
tượng được liệt kê trong đoạn (b) ở trên; và
- Các tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận;

•

•

Ngoài việc tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm và chủ đề nêu trên, Glints cũng dự định cung
cấp dữ liệu được mô tả trong đoạn (a) ở trên cho tất cả hoặc bất kỳ người nào được mô
tả trong đoạn (c) ở trên để họ sử dụng trong việc tiếp thị các dịch vụ đó , sản phẩm và
chủ đề, và Glints yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của bạn (bao gồm dấu hiệu không
phản đối) cho mục đích đó; và
Glints có thể nhận tiền hoặc tài sản khác để đổi lại việc cung cấp dữ liệu cho những
người khác trong đoạn (d) ở trên và khi yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của bạn như
được mô tả trong đoạn (d) ở trên, Glints sẽ thông báo cho bạn nếu Glints nhận được
bất kỳ khoản tiền nào hoặc khác đổi lại tài sản của việc cung cấp dữ liệu cho người
khác.

Về vấn đề này, bạn có thể chọn đăng ký hoặc hủy đăng ký các tài liệu đó bằng cách đăng
nhập vào trang đăng ký hoặc Cài đặt, hoặc nhấp vào liên kết tự động xuất hiện trong mỗi
bản tin/tin nhắn hoặc liên hệ với Glints bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ trong phần có
tiêu đề "Yêu cầu".
Quyền truy cập hoặc yêu cầu sửa dữ liệu
Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của riêng bạn và dữ
liệu được lưu giữ với Glints bằng cách liên hệ với Glints bằng cách sử dụng các chi tiết
liên hệ được nêu trong phần có đầu “Yêu cầu”. Theo đoạn dưới đây, bạn có thể chỉnh sửa,
sửa đổi hoặc xóa thông tin và dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập
vào phần “Hồ sơ của tôi” của Trang web.

Trong trường hợp bạn muốn truy cập hoặc sửa đổi thông tin và dữ liệu cá nhân của mình,
Glints có thể yêu cầu bạn cung cấp chi tiết cá nhân để xác minh danh tính của bạn.
Glints sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Nếu Glints không thể trả lời yêu cầu
của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của bạn, Glints sẽ thông
báo cho bạn bằng văn bản trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm mà Glints có thể
đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong trường hợp pháp luật cho phép, nếu Glints không thể cung
cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn,
chúng tôi thường thông báo cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy.
Cookie và tệp nhật ký
Glints không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ bạn khi bạn truy cập và
duyệt Trang web. Khi bạn truy cập Trang web, Glints chỉ ghi lại các lượt truy cập của bạn
và không thu thập thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Phần mềm máy chủ của Trang
web cũng sẽ ghi lại tên miền, máy chủ, địa chỉ và theo dõi các trang bạn truy cập và lưu
trữ thông tin đó trong “cookie”, đồng thời thu thập và lưu trữ thông tin như địa chỉ giao
thức internet (IP), loại trình duyệt, các trang giới thiệu/thoát, hệ điều hành, dấu ngày/giờ
và dữ liệu dòng nhấp chuột trong tệp nhật ký. Tất cả những điều này được thực hiện mà
bạn không biết rằng chúng đang xảy ra.
Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động
chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt riêng của chúng để từ chối
cookie nếu chúng muốn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc tắt cookie trên trình duyệt của
họ có thể khiến họ không tận dụng được toàn bộ Trang web.
Glints không liên kết thông tin và dữ liệu được thu thập tự động theo cách trên với bất kỳ
thông tin nhận dạng cá nhân nào. Glints thường sử dụng thông tin và dữ liệu được thu thập
tự động như vậy để ước tính quy mô đối tượng của Trang web, đánh giá mức độ phổ biến
của các phần khác nhau của Trang web, theo dõi chuyển động của bạn và số lượng mục
nhập trong các hoạt động đăng tin tuyển dụng và sự kiện đặc biệt của Glints, đo lường các
mẫu lưu lượng truy cập và quản lý Địa điểm. Thông tin và dữ liệu được thu thập tự động
như vậy sẽ không được tiết lộ và lưu lại ngoại trừ theo phần “Tiết lộ hoặc Chuyển giao Dữ
liệu”.
Ngoài ra, các công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt cookie trên một số
trang bạn truy cập trên Trang web. Những cookie này được thiết kế để thu thập thông tin
nhận dạng phi cá nhân nhằm phân tích sở thích và tìm kiếm của bạn trên Trang web của
chúng tôi để giúp cung cấp các bài đăng phù hợp hơn khi bạn truy cập Trang web của
chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân được thu thập bởi các cookie này có thể được
chia sẻ với các bên thứ ba khác nhằm mục đích quản lý và nhắm mục tiêu quảng cáo và
phân tích nghiên cứu thị trường.
Liên kết đến các trang web khác
Trang web có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu
hoặc kiểm soát của Glints hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin cá nhân và dữ liệu từ bạn
có thể được thu thập trên các trang web khác này khi bạn truy cập các trang web đó và sử
dụng các dịch vụ được cung cấp trong đó. Ở đâu và khi nào bạn quyết định nhấp vào bất
kỳ quảng cáo hoặc siêu liên kết nào trên Trang web cho phép bạn truy cập vào một trang

web khác, việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu được coi là riêng tư và bí mật của bạn
có thể được tiết lộ trong các trang web khác này.
Nếu bạn đăng ký trên Trang web thông qua tài khoản của mình từ các trang mạng xã hội
(bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Google và LinkedIn), bạn được coi là đã đồng
ý với các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư này và dữ liệu cá nhân của bạn được
cung cấp cho các công cụ mạng đó có thể được lấy bởi Glints và được sử dụng bởi Glints
và những người được ủy quyền của nó ở trong và ngoài quốc gia của bạn với mục đích
cung cấp dịch vụ và tài liệu tiếp thị cho bạn. Điều này xảy ra ở đâu, bạn sẽ được các trang
mạng xã hội này cung cấp thông báo rõ ràng. Glints và nhân viên được ủy quyền của nó có
thể có quyền truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn có được theo cách đó, tuân theo
các quy định khác của Tuyên bố về Quyền riêng tư này.
Tuyên bố về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Trang web. Bạn được nhắc rằng Tuyên
bố về Quyền riêng tư này không bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn có thể bị lộ
trên các trang web khác ngoài Trang web và Glints không chịu trách nhiệm về các hoạt
động bảo mật của các trang web khác như vậy. Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của
các trang web khác trước khi sử dụng các trang web đó.
Lời chứng thực
Glints đăng lời chứng thực của Người dùng trên Trang web, có thể chứa thông tin nhận
dạng cá nhân như tên của Người dùng. Glints có được sự đồng ý của Người dùng trước khi
đăng lời chứng thực để đăng tên của họ cùng với lời chứng thực của họ.
Bảo vệ
Việc bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với Glints. Glints
sẽ luôn cố gắng đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ chống
lại sự truy cập trái phép. Glints đã thực hiện các biện pháp quản lý và điện tử thích hợp để
bảo vệ, bảo vệ và an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn.
Tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu do bạn cung cấp chỉ có nhân viên được ủy quyền của
Glints hoặc các bên thứ ba được ủy quyền của Glints mới có thể truy cập được và những
nhân viên đó sẽ được hướng dẫn tuân thủ các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư
này khi truy cập thông tin và dữ liệu cá nhân đó. Bạn có thể yên tâm rằng thông tin và dữ
liệu cá nhân của họ sẽ chỉ được lưu giữ chừng nào cần thiết để thực hiện mục đích mà nó
được thu thập. Bạn nên bảo vệ Tên người dùng và Mật khẩu duy nhất của mình bằng cách
giữ bí mật và bí mật và không bao giờ chia sẻ những chi tiết này với bất kỳ ai.
Glints sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tạo thuận lợi cho các giao dịch thanh
toán điện tử trên Trang web.
Glints tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá
nhân và dữ liệu do bạn gửi đến Trang web, cả trong quá trình truyền và khi Glints nhận
được. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu
trữ điện tử, là an toàn 100%. Do đó, trong khi Glints cố gắng bảo vệ thông tin và dữ liệu
cá nhân của bạn trước sự truy cập trái phép, Glints không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt
đối của nó.
Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân

Sau khi Glints đã nhận được thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của bạn, thông tin đó sẽ
được lưu trữ và duy trì an toàn trong hệ thống của Glints trong xuyên suốt khoảng thời gian
cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được thu thập như được nêu trong phần ở
đầu “Mục đích của việc Thu thập Dữ liệu Cá nhân”. Sau khi đăng ký, bạn có thể chấm dứt
tư cách thành viên của mình trên Trang web bằng cách liên hệ với Glints bằng cách sử
dụng các chi tiết liên hệ trong phần có đầu “Yêu cầu”. Glints có thể giữ lại thông tin cá
nhân của bạn ngay cả sau khi bạn đã đóng tài khoản của mình nếu việc lưu giữ là cần thiết
hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu quy định, giải
quyết tranh chấp giữa Người dùng, ngăn chặn gian lận và lạm dụng hoặc thực thi Tuyên
bố về Quyền riêng tư này và Điều khoản và Điều kiện.
Những thay đổi trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này
Glints bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng
tư này bất kỳ lúc nào khi Glints thấy cần thiết, vì vậy bạn nên xem lại Tuyên bố về Quyền
riêng tư này thường xuyên. Nếu Glints quyết định cập nhật, chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc sửa
đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này, Glints sẽ đăng những thay đổi đó lên trang web này
và/hoặc những nơi khác khi Glints cho là phù hợp, để bạn biết những thông tin Glints thu
thập, cách Glints sử dụng thông tin đó, và trong những trường hợp nào, nếu có, Glints tiết
lộ nó.
Nếu Glints thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này,
Glints sẽ thông báo cho bạn trên trang web này, qua email hoặc thông báo trên trang chủ
của Glints.
Những thay đổi như vậy đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này sẽ được áp dụng kể từ
thời điểm Glints đăng tải điều tương tự trên trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang
web và các dịch vụ trên Trang web sẽ cấu thành sự chấp nhận các thay đổi đối với Tuyên
bố về Quyền riêng tư này.
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách
hàng
Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban
quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc đến địa chỉ Công ty hoặc qua email
theo thông tin bên dưới:
o Công ty: CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM
o Địa chỉ: Tầng 6, Số 100, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 028 7100 3030

Email: sales-vn@glints.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội
dung được phản ánh.
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

