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THÔNG BÁO  

Mục đích sử dụng về Dữ liệu Cá nhân của Công ty 

Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 
 

Thông báo về Mục đích sử dụng về Dữ liệu Cá nhân này (“Thông báo”) được thực hiện bởi 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và các công ty liên kết (gọi chung là “Interfood”, “Công 

Ty”) và mô tả các hoạt động của Interfood liên quan tới việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, cung 

cấp và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, nhà cung cấp,  nhân viên, nhà thầu, nhân viên 

thời vụ hoặc các đối tượng nhân viên khác liên quan đến các vai trò mà họ thực hiện đối với 

Interfood và các bên khác của Interfood. Sau đây được gọi là Quý Chủ Thể Dữ Liệu. 

  

Phạm vi của Thông báo này 
Thông báo này điều chỉnh cách thức mà Interfood thu thập và xử lý Thông tin cá nhân của Quý 

Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc ký kết các 

thỏa thuận, hợp đồng về các dịch vụ, thương mại, sản xuất kinh doanh với Interfood. Công Ty 

khuyến khích Quý Chủ Thể Dữ Liệu đọc kỹ thông báo này và thường xuyên kiểm tra trang 

tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Công ty có thể thực hiện theo các điều khoản 

của thông báo. 

Quý Chủ Thể Dữ Liệu cần sửa đổi và/hoặc xóa thông tin cá nhân và/hoặc khiếu nại, cần giải 

đáp thắc mắc về dữ liệu cá nhân vui lòng liên hệ văn phòng Interfood tại HCM hoặc gọi đến 

(+84-28) 2218 9189 (Extension: 338) để được hướng dẫn cụ thể hơn. 

   

Các loại thông tin cá nhân mà Công Ty thu thập 
Các loại Thông tin Cá nhân có thể được thu thập bởi Interfood hoặc đại diện theo Thông báo 

này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền và luật hiện hành. Các danh mục liệt kê dưới đây 

bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào tương tác của Quý Chủ Thể 

Dữ Liệu với Interfood. Các danh mục này bao gồm: 

 Thông tin cá nhân: tên; giới tính; ảnh chụp, giọng nói; ngày sinh; nghề nghiệp; doanh 

nghiệp hoặc nhà tuyển dụng; lĩnh vực ngành nghề. 

 Thông tin liên hệ: địa chỉ email; địa chỉ bưu điện; số điện thoại; số fax; ID Quý Chủ 

Thể Dữ Liệu. 

 Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (như đã 

nêu ở trên, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa 

chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng 

dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên 

lạc kỹ thuật khác); tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, 

v.v. 

 Chi tiết giao dịch/Thông tin giao dịch của Quý Chủ Thể Dữ Liệu: thông tin tài chính 

và thanh toán (bao gồm thông tin ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được cung cấp liên quan 

đến việc mua/ bán); lịch sử giao dịch (bao gồm sản phẩm, ngày tháng và địa điểm liên 

quan đến bất kỳ giao dịch nào); các mối quan tâm đối với các loại hàng hóa, dịch vụ; các 

yêu cầu dịch vụ; các thông tin liên quan đến tín dụng và các thông tin khác được quy định 

trong các văn bản pháp luật; 

 Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; 

lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị 

trực tiếp. 
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Cách thức thu thập thông tin cá nhân và phương pháp thu thập 
Interfood có thể thu thập Thông tin Cá nhân trong các trường hợp sau: 

  

Trực tiếp từ Quý Chủ Thể Dữ Liệu 
 Từ các Trang tin điện tử của Công Ty: Interfood có thể thu thập thông tin cá nhân khi 

Quý Chủ Thể Dữ Liệu truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của Interfood hoặc sử dụng 

bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. Khi Quý 

Chủ Thể Dữ Liệu truy cập Trang tin điện tử, Công Ty thu thập thông tin về thiết bị và 

trình duyệt của Quý Chủ Thể Dữ Liệu (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại 

trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang 

tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác), tất cả hoặc một số thông tin này có thể 

cấu thành Thông tin cá nhân. 

 Từ Ứng dụng Di động: Interfood có thể thu thập thông tin cá nhân khi Quý Chủ Thể 

Dữ Liệu tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của Interfood. 

Các ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê sử dụng 

Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày 

và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác) tất cả 

hoặc một số thông tin này có thể tạo thành thông tin cá nhân. Ứng dụng do Interfood sử 

dụng có thể có Chính sách bảo mật riêng, Quý Chủ Thể Dữ Liệu nên xem lại Chính sách 

này trước khi sử dụng Ứng dụng liên quan. 

 Từ các Dịch vụ: Interfood có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng bất 

kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng hoặc đăng nhập vào 

Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng. 

 Từ các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng: Interfood có thể thu thập thông tin cá nhân khi 

bạn ký kết bất kỳ cam kết, thỏa thuận, hợp đồng nào thông qua các chứng từ, tài liệu (bản 

giấy hoặc thiết bị điện tử). 

 Từ các trao đổi, liên lạc với Quý Chủ Thể Dữ Liệu: Interfood có thể thu thập thông tin 

cá nhân khi Quý Chủ Thể Dữ Liệu liên hệ với Interfood (gặp trực tiếp, qua thư, điện 

thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc 

khảo sát Quý Chủ Thể Dữ Liệu của Công ty. 

 Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động. Interfood có thể thu 

thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử 

và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối 

 Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ truy vấn 

khác. 

 Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba. 

 Bất kỳ công nghệ nào có khả năng truy vấn hoạt động cá nhân trên các thiết bị 

hoặc trang tin điện tử. 

 Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị. 

 Các phương tiện khác: Interfood có thể thu thập hoặc lấy Dữ liệu Cá nhân khi bạn tương 

tác với Interfood thông qua bất kỳ phương tiện nào khác 

 Mạng xã hội. Các Trang mạng xã hội, nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba. 

  

Interfood có thể nhận Thông tin cá nhân về Quý Chủ Thể Dữ Liệu từ các bên thứ ba khác 
Ví dụ: 

 Nếu Quý Chủ Thể Dữ Liệu tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên 

Trang tin điện tử hoặc trong Ứng dụng, Interfood có thể nhận được thông tin cá nhân của 

Quý Chủ Thể Dữ Liệu từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành 

hợp pháp của bên thứ ba đó. 
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 Nếu Quý Chủ Thể Dữ Liệu chọn thanh toán bằng chứng từ bản giấy, điện tử trực tiếp 

tới Interfood hoặc thông qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng, Interfood có thể nhận được 

thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung 

cấp dịch vụ thanh toán, cho mục đích thanh toán đó. 

 Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, Interfood có thể tiếp nhận thông 

tin cá nhân về Quý Chủ Thể Dữ Liệu từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền 

theo quy định pháp luật. 

 Interfood có thể tiếp nhận được thông tin cá nhân về Quý Chủ Thể Dữ Liệu từ các nguồn 

công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công 

khai trên các trang tin điện tử, v.v.). 

Bất cứ khi nào thu thập thông tin cá nhân như vậy, Interfood sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba 

có liên quan đã có sự đồng ý của Quý Chủ Thể Dữ Liệu đối với: (i) việc cung cấp thông tin 

cá nhân của bên thứ ba cho Interfood; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của Interfood 

trong Thông báo này. Nếu Quý Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý, vui lòng không cung cấp 

thông tin cá nhân của bên thứ ba. 

  

Mục đích sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu  
Interfood có thể xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục 

đích sau: 

 Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu; 

 Gửi cho Quý Chủ Thể Dữ Liệu thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Quý 

Chủ Thể Dữ Liệu, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp; 

 Quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích; 

 Hiển thị nội dung của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Quý 

Chủ Thể Dữ Liệu có thể chọn; 

 Giám sát, điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện 

tử, ứng dụng, thiết bị hoặc dịch vụ Quý Chủ Thể Dữ Liệu của Công Ty; 

 Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ 

Liệu; 

 Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của Quý Chủ Thể Dữ Liệu; 

 Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang 

tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị; 

 Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Quý Chủ Thể Dữ Liệu và các tính năng 

của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị; 

 Thông báo cho Quý Chủ Thể Dữ Liệu về những thay đổi đối với trang tin điện tử, ứng 

dụng hoặc thiết bị; 

 Thực hiện các phân tích dữ liệu nội bộ và các Xử lý khác (bao gồm cả phân tích xu hướng 

và phân tích tài chính); 

 Thực hiện các quyền lợi hợp pháp của Quý Chủ Thể Dữ Liệu theo Thông báo này; 

 Bảo vệ khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác; 

 Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của 

Interfood; 

 Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; 

 Tuân thủ Luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành 

khác của Công Ty; 

 Thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ theo luật quy định của nhân viên, nhà thầu, nhân 

viên thời vụ hoặc các đối tượng nhân viên khác liên quan đến các vai trò mà họ thực hiện 

đối với Interfood. 

 Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của Công Ty; và 
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 Theo bất kỳ cách thức nào khác mà Công Ty thông báo cho Quý Chủ Thể Dữ Liệu, vào 

thời điểm thu thập thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu hoặc trước khi bắt đầu 

xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép. 

  

Bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu 
Interfood cam kết xử lý thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu một cách an toàn. 

Công Ty áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ 

thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy 

trái phép hoặc các quá trình xử lý thông tin cá nhân khác. Internet không phải là một môi trường 

an toàn và Công Ty không thể đảm bảo tuyệt đối rằng thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ 

Liệu được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Thông tin cá nhân được truyền tải khi 

sử dụng Internet là do Quý Chủ Thể Dữ Liệu chịu trách nhiệm và Quý Chủ Thể Dữ Liệu chỉ 

nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Quý 

Chủ Thể Dữ Liệu có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin 

điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Quý Chủ Thể Dữ Liệu cần thông báo ngay 

cho Interfood nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy 

cập ngay lập tức. 

  

Cung cấp thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu 
Công Ty sẽ không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các thông tin cá nhân 

của Quý Chủ Thể Dữ Liệu mà không có sự chấp thuận của Quý Chủ Thể Dữ Liệu theo Luật 

hiện hành. Công Ty có thể chia sẻ hoặc cung cấp/sử dụng thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể 

Dữ Liệu cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau: 

 Công Ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu với các nhân viên 

và đại lý của Interfood cho các mục đích được nêu trong Thông báo này. 

 Công Ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu với những người 

nhận trong Interfood, nhằm mục đích điều hành hoạt động kinh doanh, vận hành trang tin 

điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của Công Ty, cung cấp cho Quý Chủ Thể Dữ Liệu các 

sản phẩm hoặc dịch vụ Quý Chủ Thể Dữ Liệu đã chọn, hoặc cho các mục đích nêu trong 

Thông báo này. 

 Công Ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu với những người 

nhận bên ngoài Interfood, bao gồm cả các đối tác, nhằm mục đích điều hành hoạt động 

kinh doanh của Công Ty, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho 

Quý Chủ Thể Dữ Liệu các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý Chủ Thể Dữ Liệu đã chọn hoặc 

cho các mục đích nêu trong Thông báo này. 

 Công Ty có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp Công Ty vận hành 

nghiệp vụ, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Quý Chủ 

Thể Dữ Liệu các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý Chủ Thể Dữ Liệu đã chọn hoặc để quản 

lý các hoạt động thay mặt Công Ty, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. 

 Công Ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu với các bên thứ ba 

như vậy cho các mục đích được nêu trong Thông báo này. Các nhà cung cấp dịch vụ của 

Công Ty được cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện các chức năng được chỉ định và 

Công Ty không cho phép họ sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho mục đích tiếp 

thị của riêng họ hoặc các mục đích khác. 

 Công Ty có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp với các đối tác kinh doanh, các 

Công ty liên kết đáng tin cậy và các nhà quảng cáo cho các mục đích được nêu trong 

Thông báo này. 

Công Ty cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu theo yêu cầu của 

tòa án, các cơ quan có thẩm quyền theo, phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được 

pháp luật cho phép. 
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Mặc dù Công Ty thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin Quý Chủ Thể Dữ Liệu 

được ẩn danh/mã hóa, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro các thông tin này có thể bị tiết 

lộ trong một số trường hợp bất khả kháng. 

Tùy thuộc vào việc cung cấp thông báo trước và/hoặc nhận được sự đồng ý của Quý Chủ Thể 

Dữ Liệu phù hợp với yêu cầu của Luật hiện hành, Công Ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân 

của Quý Chủ Thể Dữ Liệu với các đối tác tiếp thị bên thứ ba của Công Ty, cho các mục đích 

tiếp thị trực tiếp. Quý Chủ Thể Dữ Liệu có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào hoặc 

từ chối việc Xử lý Thông tin Cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục đích tiếp thị 

trực tiếp bất kỳ lúc nào theo Luật hiện hành và Công Ty sẽ áp dụng hình thức tiếp thị theo nhu 

cầu của Quý Chủ Thể Dữ Liệu trong tương lai. 

Nếu Quý Chủ Thể Dữ Liệu thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thanh toán trực 

tiếp cho Interfood, thì thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu có thể cần được cung cấp 

cho bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) nhằm mục đích hỗ trợ các khoản thanh 

toán đó. 

Trong trường hợp đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc 

một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của Công Ty (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, 

giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), Công Ty có thể cung cấp 

thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc 

đại diện của họ, với điều kiện là Công Ty đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để 

đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu. 

  

Dịch vụ bên thứ ba 
Quý Chủ Thể Dữ Liệu có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, 

ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối 

tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác của Interfood. 

Công Ty không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc 

dịch vụ của bên thứ ba và Công Ty không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi 

các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện 

tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào. 

Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử 

dụng của riêng của bên thứ ba. 

  

Tiếp thị trực tiếp 
Như được nêu trong Thông báo này và phù hợp với các yêu cầu của Luật hiện hành, Công Ty, 

các đối tác tiếp thị trực tiếp của Công Ty hoặc các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm của Công 

Ty, có thể liên hệ với Quý Chủ Thể Dữ Liệu qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương 

tiện điện tử khác, bất cứ lúc nào, để cung cấp cho Quý Chủ Thể Dữ Liệu thông tin liên quan 

đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Quý Chủ Thể Dữ Liệu có thể quan tâm. 

  

Cookies 
Khi Quý Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng hoặc truy cập các trang tin điện tử của Công Ty, Công 

Ty có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Quý Chủ Thể Dữ Liệu. “Cookie” là một 

tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Quý Chủ Thể Dữ Liệu khi Quý Chủ Thể Dữ Liệu truy cập 

một trang tin điện tử. Nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Quý Chủ Thể Dữ Liệu 

và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Quý Chủ Thể Dữ Liệu. 

Công Ty có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Quý Chủ Thể Dữ Liệu khi Quý Chủ Thể 

Dữ Liệu quay lại các trang tin điện tử của Công Ty, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa 

trên các trang tin điện tử của CÔng Ty, để biên soạn số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt 

động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của Công Ty. Quý Chủ Thể Dữ 

Liệu có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của 
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mình. Tuy nhiên, nếu Quý Chủ Thể Dữ Liệu quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie 

từ các trang tin điện tử củaCông Ty, Quý Chủ Thể Dữ Liệu có thể không tận dụng hết tất cả 

các tính năng của các trang tin điện tử của Công Ty. 

Công Ty có thể xử lý thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu thông qua công nghệ 

cookie, theo các quy định của Thông báo này. Công Ty cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị 

lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà Công Ty biết trước đây đã truy cập trang tin 

điện tử của mình. 

Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của Công Ty (ví 

dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin cá nhân của 

Quý Chủ Thể Dữ Liệu (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Quý Chủ Thể Dữ Liệu chọn tương tác với 

nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba. 

  

Lưu trữ dữ liệu 
Công Ty sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu trong trường hợp liên 

quan đến các mục đích được nêu trong Thông báo về Mục đích sử dụng về Dữ liệu Cá nhân 

này. Công Ty cũng có thể cần lưu trữ thông tin cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu trong một 

giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi Luật hiện hành yêu cầu. 

  

Chấp nhận Thông báo 
Khi Quý Chủ Thể Dữ Liệu ký kết bất kỳ cam kết, thỏa thuận, hợp đồng nào thông qua các 

chứng từ, tài liệu (bản giấy hoặc thiết bị điện tử) với Công Ty và /hoặc sử dụng bất kỳ trang 

tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào của Công Ty, Quý Chủ Thể Dữ Liệu được coi là đã 

chấp nhận Thông báo này. Trong trường hợp Quý Chủ Thể Dữ Liệu không chấp nhận các 

điều khoản được nêu trong Thông báo này, Quý Chủ Thể Dữ Liệu có quyền chấm dứt việc 

ký kết các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với Công Ty và/hoặc chấm dứt việc sử dụng trang tin 

điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của Công Ty. 

  

Cập nhật, sửa đổi Thông báo 
Interfood được quyền thay đổi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật Thông báo này bất 

kỳ lúc nào. 

  

Công Ty có thể không cung cấp cho Quý Chủ Thể Dữ Liệu thông báo cụ thể nhưng Công Ty 

sẽ công bố bất kỳ thay đổi nào đối với Thông báo về Riêng tư dữ liệu này trên trang tin điện 

tử. Chúng tôi khuyến nghị Quý Chủ Thể Dữ Liệu nên thường xuyên theo dõi Thông báo này 

để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức Công Ty đang bảo vệ Thông tin 

cá nhân của Quý Chủ Thể Dữ Liệu. 

Việc Quý Chủ Thể Dữ Liệu tiếp tục ký kết các cam kết, dịch vụ, giao dịch, hợp đồng và/ hoặc 

sử dụng các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục sử dụng các dịch vụ, 

giao dịch, sản phẩm của Công Ty và chấp nhận Thông báo này cùng các sửa đổi, bổ sung liên 

quan.  

  

Thông báo này được đưa ra lần đầu tiên vào: 08/08/2022. 

  

Thuật ngữ trong Thông báo 
Luật hiện hành nghĩa là tất cả các luật, quy chế hoặc quy định ràng buộc áp dụng cho Interfood 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Thông tin cá nhân nghĩa là thông tin có thể được bảo vệ theo các điều khoản về Quy tắc Bảo 

vệ Dữ liệu Cá nhân hoặc bảo vệ dữ liệu theo Luật hiện hành. 

Quy trình hoặc Phương tiện xử lý nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động nào 

được thực hiện đối với thông tin cá nhân, bằng hoặc không bằng các phương thức tự động, bao 
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gồm nhưng không giới hạn: thu thập, ghi chép, tổ chức, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy 

xuất, tham vấn, sử dụng, cung cấp bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc tạo sẵn, căn chỉnh hoặc 

kết hợp, chặn, xóa hoặc hủy. 

Bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức không thuộc pháp nhân của Interfood và có hợp đồng với 

Interfood trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: 

 Các cá nhân hoặc công ty độc lập; 

 Các tổ chức mà Interfood trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu; 

 Thuật ngữ “bên thứ ba” trong thông báo này bao gồm nhà cung cấp và các đối tác, tổ 

chức khác. 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

                                                                                       (Đã ký và đóng dấu) 

                                                                                         TOMOHIDE ITO 


