Chính sách quyền riêng tư
Website Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Cathay Việt Nam
Chào mừng Quý khách đến với trang web chính thức (sau đây được gọi là website này)
của Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cathay
Việt Nam)!
Cathay Việt Nam tuyên bố tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách, tuân thủ quy định về
bảo vệ quyền riêng tư cá nhân theo quy định pháp luật. Để Quý khách an tâm hơn khi sử
dụng các dịch vụ được cung cấp trên website này, và để minh bạch hoá cách thức website
thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, Cathay Việt giải thích rõ
cho Quý khách về chính sách quyền riêng tư của website như sau:
Chính sách thu thập thông tin cá nhân
Khi Quý khách tham gia vào các hoạt động trực tuyến, khảo sát trực tuyến, tư cách thành
viên hoặc ứng dụng cho các dịch vụ liên quan, Cathay Việt Nam có thể yêu cầu cung cấp
họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại, Email hoặc các thông tin liên quan khác.
Ngoài ra, Cathay Việt Nam cũng lưu trữ những thông tin liên quan (bao gồm nhưng không
giới hạn các dữ liệu địa chỉ IP của thiết bị, trình duyệt được sử dụng, thời gian sử dụng,
lịch sử truy cập và lệnh nhấp chọn, v.v.) được máy chủ tự động thu thập khi bạn truy cập
hoặc tìm kiếm trên website này. Cathay Việt Nam muốn cảnh báo Quý khách rằng: Các
trang web khác được liên kết với website này cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của
Quý khách, khi Quý khách chủ động cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web khác
nêu trên, các trang web này sẽ có chính sách bảo vệ quyền riêng tư áp dụng độc lập với
Cathay Việt Nam. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Cathay Việt Nam không áp dụng
cho các biện pháp xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân của Quý khách mà các trang web này
thu thập.
Chính sách thu thập thông tin của website này
Dữ liệu cá nhân của Quý khách được thu thập trên website này sẽ được sử dụng cho các
mục đích cụ thể được nêu trong quá trình thu thập; dữ liệu cá nhân liên quan đến dịch vụ
ứng dụng trực tuyến sẽ được chuyển đến đơn vị phụ trách liên quan để thuận tiện liên lạc
với quý khách; đối với các hoạt động trực tuyến, dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng cho mục
đích phản hồi thông tin hoặc thông báo kết quả bốc thăm trúng thưởng, phân tích thương
mại và phân tích thị trường, v.v… Vui lòng tham khảo nội dung của website liên quan để
biết thông tin về mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng, thời gian sử dụng của dữ liệu cá
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nhân được thu thập trên trang web này, Cathay Việt Nam sẽ không sử dụng nó ngoài mục
đích thu thập.
Chính sách về việc sử dụng cookies
Để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn, cũng như tạo
điều kiện cho Quý khách tham gia vào các hoạt động tương tác riêng biệt, Cathay Việt
Nam thông qua cookies để thu thập thông tin liên quan mà Quý khách truy cập hoặc tìm
kiếm trên website này. Cookies là các thông báo ngắn mà máy chủ ghi vào ổ đĩa cứng của
người dùng thông qua trình duyệt để phân biệt các tùy chọn khác nhau của người dùng.
Quý khách có thể tuỳ chỉnh mức độ chấp nhận đối với cookies trong phần cài đặt trình
duyệt của mình, bao gồm 3 lựa chọn như chấp nhận tất cả Cookies, nhận thông báo khi
thiết lập Cookies, từ chối tất cả Cookies, v.v. Nếu Quý khách chọn từ chối tất cả Cookies,
có thể Quý khách không sử dụng được một số dịch vụ được cá nhân hóa hoặc tham gia
vào một số hoạt động.
Ngoài ra, để nâng cao kinh nghiệm của Quý khách, Cathay Việt Nam sẽ làm thống kê để
phân tích số lượng khách truy cập vào website, cách thức sử dụng thông thường và cách
thức sử dụng của cá nhân Quý khách, Cathay Việt Nam cũng có thể thông qua bên thứ ba
hoặc sử dụng kỹ thuật của bên thức ba để điều tra lưu lượng truy cập website và các hoạt
động khác trên website của Quý khách, nhằm mục đích:
1. Thu thập thêm thông tin về khách truy cập vào website, bao gồm độ phủ, hành vi
và cách sử dụng của khách hàng;
2. Tạo báo cáo chính xác hơn; và
3. Nâng cao hiệu quả tiếp thị của Cathay Việt Nam.
Bên thứ ba thu thập và tổng hợp thông tin để cung cấp cho Cathay Việt Nam, nhưng chúng
tôi sẽ không cung cấp hoặc lấy dữ liệu cá nhân của Quý khách là kết quả của cuộc điều tra.
Chính sách truyền tải thông tin quảng cáo hoặc thư điện tử
Để gia tăng nội dung dịch vụ tổng thể, nội dung do website này truyền tải có thể bao gồm
thông tin của các dịch vụ hoặc các hoạt động ưu đãi khác không phải do Cathay Việt Nam
cung cấp, chúng tôi sẽ cung cấp giải thích đầy đủ tại sự kiện và Quý khách được quyền tự
do lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối dịch vụ hoặc hoạt động cụ thể này. Khi Quý khách
truy cập các thông tin và các hoạt động liên quan, khi chưa được sự đồng ý của Quý khách,
Cathay Việt Nam đảm bảo sẽ không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà website này thu
thập hoặc Quý khách đã đăng nhập trên website này cho bên thứ ba.
Website này chỉ gửi thông tin quảng cáo hoặc email cho Quý khách sau khi có sự đồng ý
của Quý khách thông qua việc. Trong thông tin quảng cáo hoặc email, ngoài việc ghi rõ
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người gửi, Cathay Việt Nam cũng sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin về cách thức,
hướng dẫn hoặc tính năng liên kết khi Quý khách muốn ngưng việc nhận các thông tin
quảng cáo hoặc email từ chúng tôi bất cứ lúc nào.
Các biện pháp tự bảo vệ
Website này sử dụng công nghệ mã hóa SSL (Secure Socket Layer) để đảm bảo an toàn
của thông tin Quý khách cung cấp và tránh bị ngăn chặn bởi bên thứ ba trong quá trình
truyền tải. Chúng tôi cam kết cung cấp môi trường thông tin an toàn (bao gồm nhưng
không giới hạn việc thiết lập tường lửa, công nghệ mã hóa, hệ thống nhận dạng người
dùng (như mật khẩu và tài khoản cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập), để kiểm soát
quyền lưu trữ và lấy dữ liệu cá nhân. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị Quý khách hãy
bảo quản thông tin cá nhân, chữ ký chứng thực số CA hoặc mật khẩu. Quý khách cần lưu
ý rằng Quý khách không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào (đặc biệt là mật khẩu) cho
bất kỳ ai hoặc các tổ chức khác. Sau khi sử dụng các chức năng dịch vụ được cung cấp bởi
website này, hãy đảm bảo Quý khách đã đăng xuất tài khoản; nếu Quý khách dùng chung
máy tính với người khác hoặc sử dụng máy tính công cộng, hãy đảm bảo đóng cửa sổ trình
duyệt sau khi đăng xuất mọi tài khoản cá nhân để ngăn người khác đọc thông tin cá nhân
hoặc thư điện tử của Quý khách.
Sửa đổi Chính sách quyền riêng tư của website này
Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng và duy trì quyền riêng tư trên mạng, Cathay
Việt Nam sẽ cập nhật chính sách bảo vệ quyền riêng tư được cung cấp bởi website này
theo các thay đổi của pháp luật và công nghệ mới nhất. Để đảm bảo quyền riêng tư của
Quý khách, chúng tôi khuyến khích Quý khách tìm hiểu lại chính sách bảo vệ quyền riêng
tư và những sửa đổi mới nhất của Cathay Việt Nam khi truy cập lại vào website này.
Thông tin liên hệ của người dùng
Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Cathay Việt
Nam hoặc việc sử dụng dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Cathay Việt Nam và chúng
tôi sẵn sàng trợ giúp Quý khách.
Chính sách quyền riêng tư
Cập nhật gần nhất: 12/2018
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