Hướng Dẫn Về Quyền Riêng Tư Liên Quan Đến Xử Lý Thông Tin Cá Nhân
đối với Thử Thách Trực Tuyến (thông qua trang Web hoặc Ứng Dụng)
Mục Đích
•

Tài liệu này cung cấp các hướng dẫn cho các nhà phân phối độc lập (“bạn”) các sản phẩm Herbalife Nutrition về những trách
nhiệm của bạn liên quan đến quyền riêng tư trong các Phương thức hoạt động kinh doanh hàng ngày (DMO), chẳng hạn
như các thử thách, được tổ chức và quản lý trên một nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như Telegram (“Ứng Dụng Thử
Thách”).

•

Herbalife cung cấp cho bạn các hướng dẫn này chỉ để giúp bạn tuân thủ các trách nhiệm của chính bạn liên quan đến quyền
riêng tư. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm xác định và tuân theo mọi trách nhiệm tuân thủ về quyền riêng tư mà bạn có thể
có theo quy định của pháp luật, quy tắc và quy định về quyền riêng tư áp dụng tại nước của bạn. Nếu bạn tiến hành hoạt
động kinh doanh tại Châu Âu, việc tham khảo hướng dẫn của Herbalife cũng có thể hữu ích cho bạn: “Tóm tắt GDPR, Hướng
Dẫn Thực Hành của Bạn”, được đăng tải tại trang Myherbalife.com.

Những Điều Bạn Cần Biết
•

Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Bạn – Với tư cách là một Thành viên độc lập, bạn là bên kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm
thu thập, xử lý và sử dụng, chuyển giao, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng, khách hàng tiềm năng và các cá
nhân khác liên quan đến việc phân phối các sản phẩm Herbalife Nutrition và sử dụng các ứng dụng hoặc các kênh khác mà
bạn cung cấp cho các cá nhân đó (“Khách Hàng”), bao gồm các ứng dụng/nền tảng sử dụng cho Cuộc Đua Thử Thách (dưới
đây gọi chung là “Ứng Dụng Thử Thách”. Herbalife không nhận được bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến Ứng Dụng Thử Thách
và không đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc xử lý dữ liệu đó. Do vậy, Herbalife không có trách nhiệm liên quan đến quyền
riêng tư của Khách hàng sử dụng Ứng Dụng Thử Thách.

•

Thông Báo Về Quyền Riêng tư – Bạn cần đảm bảo rằng Khách Hàng được cung cấp Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành
Viên (xem Phụ Lục A) trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng. Điều này có thể được thực hiện
bằng cách hiển thị Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành Viên (1) trên Ứng Dụng Thử Thách, hoặc (2) trong biểu mẫu đăng
ký mà Khách Hàng hoàn thành để tham gia vào các thử thách, tùy từng trường hợp. Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành
Viên yêu cầu Khách Hàng liên hệ trực tiếp với bạn khi có các thắc mắc liên quan đến quyền riêng tư. Trong trường hợp có
thể, vui lòng đăng tải Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành Viên trên bất kỳ kênh cho phép nào mà bạn sử dụng để bán
các sản phẩm Herbalife hoặc tương tác dưới hình thức khác với Khách Hàng.

•

Chi Tiết Liên Hệ – Để đảm bảo Khách Hàng có thể liên hệ với bạn liên quan đến các quy định về quyền riêng tư, bạn cần
nêu đầy đủ họ tên và chi tiết liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email) trên kênh liên lạc mà bạn sử dụng để tương tác
với Khách Hàng về các sản phẩm Herbalife Nutrition.

•

Chấp Thuận – Bạn cần sử dụng Bản Chấp Thuận (xem Phụ Lục B) về xử lý dữ liệu của Khách Hàng liên quan đến các thử
thách.
o

Bạn cần (1) phải có được sự đồng ý của Khách Hàng theo Bản Chấp Thuận tại thời điểm bạn thu thập dữ liệu cá
nhân từ Khách Hàng, (2) đưa ra tùy chọn hủy bỏ việc tham gia vào thử thách (có thể là Phương thức Kinh doanh
Hàng ngày có thể hiệu quả cho hoạt động kinh doanh Herbalife Nutrition) nếu Khách Hàng không đồng ý, và (3)
ghi lại và duy trì bằng chứng một cách phù hợp về việc Khách Hàng đã chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân trên
Ứng Dụng Thử Thách.

o

o
Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ về việc bạn phải có được sự chấp thuận của Khách Hàng trước
khi thu thập dữ liệu cá nhân của họ. Trường hợp bạn đã thu thập dữ liệu cá nhân mà chưa nhận sự chấp thuận
của Khách Hàng, bạn cần thực hiện các bước càng sớm càng tốt để nhận được các chấp thuận còn thiếu đó.
Cho mục đích này, bạn cần sử dụng Bản Chấp Thuận Hồi Tố (xem Phụ Lục C). Nếu Khách Hàng không chấp thuận
cho việc thu thập dữ liệu cá nhân của họ, bạn sẽ phải ngay lập tức xóa toàn bộ thông tin cá nhân mà bạn đã thu
thập được và thông báo cho Khách Hàng biết việc đã hoàn tất xóa thông tin.

•

Dữ Liệu Nhạy Cảm – Liên quan đến Ứng Dụng Thử Thách, bạn thu thập thông tin mà có thể được xem là dữ liệu nhạy cảm
ở một số lãnh thổ pháp lý, chẳng hạn như dữ liệu sức khỏe và dữ liệu sinh trắc học của Khách Hàng. Bạn chịu trách nhiệm
xác minh liệu có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào (chẳng hạn như thông báo hoặc chấp thuận bổ sung) áp dụng đối với việc thu
thập và sử dụng dữ liệu nhạy cảm tại quốc gia của bạn hay không và thực hiện bất kỳ yêu cầu bổ sung nào.

•

Giới Hạn Mục Đích – Việc sử dụng dữ liệu cá nhân ngoài mục đích ban đầu là thu thập bị hạn chế ở Việt Nam và rất nhiều
quốc gia. Theo đó, việc sử dụng dữ liệu thử thách cho các mục đích ngoài việc thực hiện thử thách phải có sự chấp thuận
bổ sung của Khách Hàng, trừ khi việc sử dụng tiếp theo phù hợp với thử thách.

•

Tối Thiểu Hóa Dữ Liệu – Trong trường hợp có thể, dữ liệu thử thách cần được sử dụng ở định dạng tổng hợp hoặc ẩn danh,
trừ khi bạn có lý do cụ thể khi xử lý dữ liệu thử thách theo cách thức nhận dạng được Khách Hàng của bạn.

•

Hạn Chế Lưu Trữ – Bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như cân nặng, chiều cao, BMI, số đo cơ thể, dữ liệu
giấc ngủ, thông tin dinh dưỡng và kết quả chuyển đổi cá nhân, sẽ được xóa trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi hoàn
thành thử thách. Nói chung, mọi dữ liệu cá nhân khác của Khách Hàng sẽ được xóa trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ
ngày hoàn thành thử thách, trừ khi pháp luật hiện hành cho phép lưu trữ thêm dữ liệu hoặc yêu cầu xóa dữ liệu sớm hơn.
Bạn không nên lưu giữ bất kỳ dữ liệu thử thách nào theo cách nhận dạng được Khách Hàng trong một khoảng thời gian lâu
hơn cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập dữ liệu. Bạn cũng cần đảm bảo rằng Ứng dụng Thử thách sẽ xóa và/hoặc bạn
sẽ xóa dữ liệu cá nhân từ các hệ thống của bên thứ ba nếu Khách Hàng xóa hoặc gỡ cài đặt ứng dụng và không còn tham
gia vào thử thách.

•

Các Quyền Của Đối Tượng Dữ Liệu –, Khách Hàng của bạn có một số quyền nhất định chẳng hạn như truy cập, sửa hoặc
xóa dữ liệu cá nhân của họ. Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ Khách Hàng, bạn cần có sẵn một quy trình để nhanh chóng
trả lời những yêu cầu này một cách kịp thời, thường là trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu, trừ khi pháp
luật hiện hành yêu cầu một khoảng thời gian ngắn hơn. Bạn cần đảm bảo rằng các bên thứ ba mà bạn đã tiết lộ dữ liệu thử
thách, hoặc có quyền truy cập vào dữ liệu đó, có thể hỗ trợ bạn khi cần thiết.

•

Chuyển Dữ Liệu –Nếu bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (chẳng hạn như bên phát triển trang web hoặc ứng dụng)
chuyển dữ liệu thử thách ra bên ngoài Việt Nam có các quy hạn chế về chuyển dữ liệu theo quy định pháp luật Việt
Nam, bạn cần đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu đó tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành.

•

Bảo Mật /Thỏa Thuận Xử Lý Dữ Liệu - Nếu bạn thuê các bên thứ ba độc lập có quyền truy cập hoặc xử lý dữ liệu thử
thách, bạn cần ký kết một thỏa thuận xử lý dữ liệu yêu cầu bên thứ ba tuân theo các quy định về bảo mật dữ liệu thích
hợp và thông báo cho bạn ngay lập tức khi có bất kỳ vi phạm nào về dữ liệu, theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Bạn Cần Làm Gì
•

Tiết Lộ Thông tin – Đảm bảo rằng bạn sử dụng những tiết lộ thông tin thích hợp liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng Dụng
Thử Thách, bao gồm cả Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành Viên và các bản chấp thuận.

•

Đánh Giá - Xem xét các vấn đề về quyền riêng tư ngay từ đầu, khi bạn đang kiểm tra dữ liệu nào cần thu thập cho thử thách.
Dữ liệu thử thách có thể được coi là dữ liệu nhạy cảm ở một số quốc gia và yêu cầu phải có thông báo và chấp thuận bổ
sung.

•

Đào Tạo - Xem lại các tài liệu đào tạo bổ sung mà Herbalife cung cấp về các chủ đề bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn đang kinh doanh
ở Châu Âu, để biết tổng quan Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Châu Âu (“GDPR”), vui lòng đọc “Tóm Tắt GDPR,
Hướng Dẫn Thực Hành”, “Danh Sách Kiểm Tra Nhà Phân Phối”, “GDPR FAQS - Thành Viên Cụ Thể” trên MyHerbalife.

Phụ Lục A
Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành Viên
[Thành Viên điền ngày]
Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành Viên này quy định các loại thông tin cá nhân mà tôi, với tư cách là một Thành Viên độc
lập Herbalife, thu thập về các khách hàng, khách hàng tiềm năng và mục đích tôi sử dụng thông tin đó. Bất kỳ thay đổi nào đối
với Chính Sách này sẽ được cập nhật đến bạn. Xin lưu ý rằng chính sách này chỉ áp dụng cho các trang web và ứng dụng hướng
tới khách hàng nơi đăng tải chính sách này và các hoạt động của tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Tôi là bên kiểm
soát dữ liệu của thông tin này và bạn có thể liên hệ với tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được đăng tải trên Ứng Dụng Thử
Thách.
Chính Sách này không áp dụng đối với Herbalife International of America, Inc. và các pháp nhân liên kết của Herbalife
International of America, Inc. (gọi chung là “Herbalife”) trong việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân.
Tôi có thể thu thập những thông tin nào?
Thông tin được thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, thông tin thanh toán, dữ liệu
sức khỏe và dữ liệu sinh trắc học; ví dụ: khi bạn điền vào biểu mẫu để yêu cầu thông tin về các sản phẩm Herbalife hoặc khi bạn
gửi thông tin để mua hàng đến tôi.
Trong phạm vi bạn tham gia vào các thử thách, bạn tự nguyện tham gia. Khi bạn tham gia vào các thử thách như vậy, thông tin
bổ sung được thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm ảnh của bạn, quốc gia, nhóm được lập (nếu có), trạng thái (hoạt động/không
hoạt động) và thông tin khác về nhóm (chẳng hạn như tên và mã số Thành Viên của đội trưởng và người giám sát), cũng như
thông tin mà bạn nhập về bạn và dữ liệu sức khỏe và dữ liệu sinh trắc học nhóm của bạn, báo cáo và thông tin chi tiết được tạo
ra thông qua việc bạn sử dụng ứng dụng. Một số thông tin cá nhân này có thể tiết lộ thông tin sức khỏe và do đó, là dữ liệu nhạy
cảm ở một số lãnh thổ pháp lý.
Mặc dù thông tin cá nhân bạn chọn cung cấp là tự nguyện, một số thông tin cá nhân có thể cần thiết để cung cấp cho bạn sản
phẩm hoặc dịch vụ có liên quan. Nếu bạn chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, hoặc nếu bạn cung cấp thông tin
không chính xác, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của tôi trong việc cung cấp cho bạn một số sản phẩm hoặc dịch vụ
nhất định.
[Thành Viên bổ sung nếu có liên quan: Khi bạn truy cập Ứng Dụng Thử Thách và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng đó, tôi có
thể thu thập một số thông tin nhất định thông qua các phương thức tự động, chẳng hạn như cookie, bộ nhớ cục bộ, web beacon,
pixel và các công nghệ khác. Thông tin mà tôi lấy được theo cách này bao gồm địa chỉ IP, tên miền, mã nhận dạng được liên kết
với thiết bị của bạn, loại thiết bị và hệ điều hành và đặc tính, đặc tính trình duyệt web, tùy chọn ngôn ngữ, dữ liệu luồng nhấp
chuột (clickstream), nhật ký tương tác của bạn với trang web, ứng dụng và/hoặc email (chẳng hạn như các trang web bạn truy
cập, các liên kết bạn nhấp vào và các tính năng bạn sử dụng), các trang đã dẫn hoặc chuyển tiếp bạn đến trang web và/hoặc ứng
dụng của tôi (bao gồm tên người dùng và mã nhận dạng liên quan đến các trang web đó), dấu ngày/giờ, và thông tin khác về việc
bạn sử dụng trang web, ứng dụng và/hoặc email của tôi. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương
tự trên ứng dụng này, hãy xem Chính Sách Cookie.]
[Thành Viên bổ sung nếu có liên quan: Ngoài ra, Ứng Dụng Thử Thách sử dụng một hộp trò chuyện để tự động hỗ trợ người
dùng. Hộp trò chuyện là một chương trình máy tính giao tiếp với bạn, sử dụng văn bản trên giao diện tin nhắn kỹ thuật số và trí
tuệ nhân tạo. Hộp trò chuyện do nhà cung cấp dịch vụ hộp trò chuyện bên thứ ba vận hành. Nhà cung cấp dịch vụ này sẽ thay

mặt tôi nhận và duy trì nhật ký tin nhắn. Nhật ký tin nhắn chứa thông tin người dùng (bao gồm cả tên người dùng của bạn) và
thông tin liên quan đến sự tương tác của bạn với hộp trò chuyện (bao gồm mã nhận dạng trò chuyện, nội dung tin nhắn của bạn,
cùng với phần trả lời cho những tin nhắn đó và bất kỳ kết quả nào từ những tin nhắn đó).]
Mục đích kinh doanh hợp pháp của việc thu thập thông tin này là gì?
Thông qua các trang web và ứng dụng của thử thách, tôi thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích kinh doanh hợp pháp được
pháp luật hiện hành cho phép như sau:
•

•

•

•

Để chuẩn bị và thực hiện một thỏa thuận với bạn, bao gồm:
o để xử lý đơn đặt hàng sản phẩm của bạn
o để giao sản phẩm hoặc sắp xếp việc giao sản phẩm cho bạn
o để tư vấn cho bạn và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng
o để xử lý việc trả lại sản phẩm hoặc yêu cầu bảo hành
o để thực hiện việc thanh toán
Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của tôi, chẳng hạn như:
o cho các mục đích kế toán và thuế;
o để tiến hành các hoạt động thu hồi sản phẩm; và
o để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan công quyền và cơ quan tư pháp.
Để thực hiện mục đích kinh doanh hợp pháp của tôi, chẳng hạn như:
o để cho phép tôi thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Herbalife, bao gồm cả các nghĩa vụ theo chương trình trả
thưởng của Herbalife
o để giải quyết bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể có
o để cải thiện các dịch vụ của tôi cung cấp cho bạn và để bảo vệ sự toàn vẹn và tính bảo mật cho các dịch vụ của tôi
o để tiến hành kiểm tra chất lượng
o để thực thi Quy Tắc Hoạt Động Của Thành Viên Độc Lập Herbalife và các quyền của tôi, hoặc Herbalife
o tổ chức bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào mà tôi có thể có
o để cung cấp cho bạn thông tin và giới thiệu về các sản phẩm của Herbalife, dịch vụ của tôi và các ưu đãi đặc biệt
Trên cơ sở chấp thuận của bạn:
o để sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả dữ liệu nhạy cảm, liên quan đến các thử thách cạnh tranh, để cho
phép bạn tham gia vào các hoạt động liên quan, cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến các thử thách
đó (bao gồm cả việc trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác), và để tạo bảng thống kê, báo cáo và
thông tin chi tiết
o để hiểu và cải thiện những thử thách cũng như việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Herbalife®
o để thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe cần thiết để đưa ra các khuyến nghị về sản phẩm Herbalife®, theo dõi quá
trình và đưa ra lời khuyên phù hợp
o để sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn liên quan đến việc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của Herbalife®
cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào bằng cách trực tiếp cho tôi biết bằng việc sử dụng thông tin liên hệ của
tôi được cung cấp trên Ứng Dụng Thử Thách, hoặc, trong trường hợp tiếp thị truyền thông, bằng cách làm theo bất kỳ hướng
dẫn hủy đăng ký nhận thông tin nào mà tôi có thể cung cấp trong thông báo.
Tôi sẽ lưu giữ thông tin này trong bao lâu?
Tôi chỉ lưu giữ thông tin của bạn khi bắt buộc phải làm như vậy để thu thập thông tin hoặc theo pháp luật hiện hành có yêu cầu
hoặc cho phép. Khi bạn tham gia một mối quan hệ với tôi, tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong suốt quá trình của mối quan hệ

giữa chúng ta, cộng với một khoảng thời gian hợp lý để tuân thủ quy chế hiện hành về thời hạn và các yêu cầu lưu giữ hồ sơ theo
quy định của pháp luật hiện hành.
Thông tin này được bảo vệ như thế nào?
Các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và thực tế được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân chống lại sự phá hủy, mất mát,
thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng không chủ đích, bất hợp pháp hoặc trái phép.
Tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai?
Thông tin cá nhân có liên quan sẽ được chia sẻ với:
•
•
•
•
•
•

Herbalife cho các mục đích thực hiện đơn đặt hàng sản phẩm, tiến hành công việc kinh doanh và vận hành các trang web
của Herbalife, kiểm tra chất lượng, tuân thủ các luật liên quan và quản lý chương trình trả thưởng của Herbalife
Các bên tư vấn chuyên môn của tôi, chẳng hạn như kế toán và tư vấn thuế
Các nhà cung cấp khác giúp tôi quản lý công việc kinh doanh Herbalife của mình, chẳng hạn như dịch vụ gửi email, nhà phát
triển ứng dụng và trang web cũng như các nhà cung cấp công nghệ khác
Nhà cung cấp dịch vụ logistics
Các Thành Viên Herbalife khác theo chương trình trả thưởng của Herbalife
Các bên khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc để tuân thủ lệnh hầu tòa, thủ tục tố tụng pháp lý hoặc thủ tục pháp lý hoặc
tư pháp tương tự hoặc trọng tài, bao gồm việc tiết lộ cho kiểm toán viên của bên thứ ba được ủy quyền hoặc cơ quan chính
phủ, hoặc để điều tra hoặc phòng ngừa gian lận.

Herbalife sẽ sử dụng thông tin mà tôi cung cấp theo chính sách về quyền riêng tư của Herbalife. Bạn có thể xem chính sách
này bằng cách truy cập https://www.herbalife.com/privacy-policy và lựa chọn quốc gia của mình.
Bạn có các quyền nào đối với thông tin cá nhân này?
• Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình (bao gồm cả việc nhận xác nhận
về việc tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và thông tin về nguồn, vị trí và danh mục người nhận thông tin cá nhân của bạn),
chỉnh sửa dữ liệu cá nhân này nếu cần để đảm bảo thông tin được cập nhật, hạn chế một số hình thức xử lý nhất định, phản
đối một số hình thức xử lý nhất định (như tiếp thị trực tiếp) và bất kỳ quyết định nào được đưa ra đối với bạn phát sinh từ
quá trình xử lý hoàn toàn thông qua các phương tiện tự động và quyền điều chỉnh dữ liệu (nếu bạn muốn thông tin của mình
được gửi cho một bên khác). Bên cạnh đó, bạn có quyền yêu cầu tôi cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn
sau khi nhận được yêu cầu từ bạn, tôi sẽ trả lời những yêu cầu này một cách kịp thời, thường là trong vòng một tháng kể từ
khi nhận được yêu cầu, trừ khi pháp luật Việt Nam yêu cầu một khoảng thời gian ngắn hơn. Bạn cũng có quyền ẩn danh,
chặn hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định (tuân theo quy định pháp luật hiện hành
của Việt Nam).
• Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo qua email hoặc SMS, bạn có thể chọn hủy đăng ký các hình thức liên lạc như vậy.
• Nếu bạn có thắc mắc về việc tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà thắc mắc đó không thể được giải quyết
thỏa mãn yêu cầu của bạn, bạn có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền.
Nếu bạn có thêm câu hỏi về chính sách này và hành động của tôi, hoặc nếu bạn có khiếu nại về việc tôi sử dụng thông tin cá nhân
của bạn, vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin được nêu dưới đây.
Tôi sẽ chuyển thông tin như thế nào?
Tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn, kể cả cho các nhóm người nhận dữ liệu được liệt kê trên đây, ra bên ngoài Việt
Nam nơi thu thập thông tin ban đầu ngoại trừ (1) khi có chấp thuận cụ thể, có đầy đủ thông tin và rõ ràng của bạn, mà bạn có
thể rút lại bất cứ lúc nào, và/hoặc (2) khi tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để giúp đảm bảo rằng thông tin cá nhân

của bạn được bảo vệ theo mô tả trong Chính Sách này và được chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn cần
thêm thông tin về việc chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với tôi theo thông tin dưới đây.
Làm thế nào để bạn biết khi nào chính sách này được cập nhật?
Chính sách này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang web của tôi để biết về
phiên bản mới nhất của chính sách này. Tôi cũng sẽ cập nhật Chính sách sửa đổi đến bạn nếu có.
Bạn có thể liên hệ với tôi bằng cách nào?
Bạn có thể liên hệ với tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trên Ứng Dụng Thử Thách.

Phụ Lục B
Bản Chấp Thuận
☐ Tôi muốn tham gia một thử thách và tôi hoàn toàn đồng ý cho phép việc thu thập, sử dụng và xử lý, chuyển giao, chia
sẻ và lưu trữ thông tin cá nhân của [Thành Viên điền tên] cũng như việc tiết lộ thông tin cá nhân của tôi cho Bot
Authority Ltd. và các bên xử lý phụ của Bot Authority Ltd., bao gồm tên, thông tin liên hệ, ảnh và dữ liệu của tôi mà có
thể được coi là nhạy cảm ở một số lãnh thổ pháp lý, chẳng hạn như dữ liệu sức khỏe và dữ liệu sinh trắc học, nhằm mục
đích tham gia các thử thách và tạo bảng thống kê, báo cáo và thông tin chi tiết theo Chính Sách Quyền Riêng Tư Của
Thành Viên tại từng thời điểm. Thông tin cá nhân có thể được chuyển đến các lãnh thổ pháp lý khác, nơi có thể không
có luật bảo vệ dữ liệu giống như tại quốc gia nơi bạn đã cung cấp thông tin. Tôi có thể rút lại chấp thuận của mình bất
cứ lúc nào và thực hiện các quyền của mình theo mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành Viên. Tôi hiểu rằng
các buổi chạy marathon giảm cân vận hành trong Telegram, nền tảng này hoạt động không phụ thuộc vào [Thành Viên
điền tên]. Các quy định về quyền riêng tư của Telegram, bao gồm chi tiết về thông tin mà họ có thể thu thập hoặc xử lý
về tôi phải tuân theo bản tuyên bố về quyền riêng tư của Telegram. [Thành Viên điền tên] không chịu trách nhiệm về
việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin của Telegram.

Phụ Lục C
Bản Chấp Thuận Hồi Tố
Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia vào các buổi chạy marathon giảm cân và chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn muốn tiếp tục
tham gia. Bạn vui lòng tích vào mục dưới đây để đồng ý cho chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân nhằm hỗ trợ bạn tham
gia các buổi chạy marathon giảm cân. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi của bạn trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ cho
rằng bạn không còn muốn tham gia các buổi chạy marathon giảm cân của chúng tôi nữa. Nếu bạn đổi ý, bạn có thể tải lại ứng
dụng và bắt đầu một tài khoản mới.
☐ Tôi muốn tiếp tục tham gia các buổi chạy marathon giảm cân và tôi hoàn toàn đồng ý cho phép việc thu thập, sử dụng, xử lý,
chuyển giao, chia sẻ và lưu trữ thông tin cá nhân của [Thành Viên điền tên] cũng như việc tiết lộ thông tin cá nhân của tôi cho
Bot Authority Ltd. và các bên xử lý phụ của Bot Authority Ltd., bao gồm cả tên của tôi, thông tin liên hệ, ảnh và dữ liệu có thể
được coi là nhạy cảm ở một số lãnh thổ pháp lý, chẳng hạn như cân nặng, chiều cao, BMI, số đo cơ thể, giấc ngủ, dinh dưỡng và
kết quả giảm cân, cho mục đích tham gia vào các buổi chạy marothon giảm cân và tạo bảng thống kê, báo cáo và thông tin chi
tiết theo Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành Viên. Thông tin cá nhân có thể được chuyển đến các lãnh thổ pháp lý khác, nơi
có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như tại quốc gia nơi bạn đã cung cấp thông tin. Tôi có thể rút lại chấp thuận của mình
bất cứ lúc nào và thực hiện các quyền của mình theo mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Thành Viên. Tôi hiểu rằng các
buổi chạy marathon giảm cân vận hành trong Telegram, nền tảng này hoạt động không phụ thuộc vào [Thành Viên điền tên]. Các
quy định về quyền riêng tư của Telegram, bao gồm chi tiết về thông tin mà họ có thể thu thập hoặc xử lý về tôi phải tuân theo
bản tuyên bố về quyền riêng tư của Telegram. [Thành Viên điền tên] không chịu trách nhiệm về việc thu thập, xử lý hoặc sử
dụng thông tin của Telegram.
☐ Tôi không muốn tham gia các buổi chạy marathon giảm cân nữa.

