Thời gian:

Tháng 07 năm 2021

Khuyến cáo dành cho: Cuộc đua Thử Thách Chuyển đổi: Luật Bảo vệ Dữ liệu và quyền riêng tư
Chương trình Cuộc đua Thử thách Chuyển Đổi có thể là Phương thức Kinh doanh Hàng ngày có thể hiệu quả cho hoạt động kinh
doanh Herbalife Nutrition của bạn. Điều quan trọng là thông tin cá nhân bạn thu thập liên quan đến các phương thức này phải
được xử lý thận trọng và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành cũng như Quy tắc ứng xử của Herbalife
Nutrition tại quốc gia của bạn.
Thu thập và xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Cuộc đua Thử Thách Chuyển đổi
Thông tin Cá nhân nhận dạng một người hoặc liên quan đến một người có thể nhận dạng được.

•

Ví dụ về Thông tin Cá nhân bạn có thể thu thập được trong thời gian diễn ra chương trình bao gồm: tên, thông tin
liên hệ và các dữ liệu liên quan đến kiểm soát cân nặng (tăng – giảm cân), ví dụ như cân nặng, chiều cao, chỉ số khối
cơ thể (BMI) và số đo cơ thể.

Trước khi thu thập dữ liệu liên quan đến kiểm soát cân nặng, vui lòng lưu ý:

✓ Bạn phải nhận được sự đồng ý của người tham gia chương trình.
✓ Loại thông tin này có thể được xem là “nhạy cảm” hoặc “đặc biệt” dựa theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư
hiện hành của tại các quốc gia. Vì vậy, bạn phải thực hiện thêm một vài bước như cung cấp cho người tham gia nội
dung thông báo chi tiết về quyền riêng tư hoặc bạn phải nhận được sự đồng ý của họ bằng văn bản.

✓ Bạn có thể cần thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt hơn để bảo vệ thông tin này.
✓ Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật được cập nhật tại tại đây về trách nhiệm liên quan đến quyền riêng tư của
bạn trong chương trình Cuộc đua Thách thức Chuyển đổi được tổ chức và quản lý trên nền tảng của bên thứ ba
như Ứng dụng Telegram.
Việc tuân thủ hướng dẫn từ nội dung khuyến cáo này là cần thiết. Bạn có thể truy cập vào trang “Chính sách Bảo mật” trên
trang MyHerbalife.com để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư và nghĩa vụ bảo mật của bạn.

