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PRIVACY POLICY 
Chính sách quyền riêng tư của Website Tài liệu diệu kỳ 

Cập nhật lần cuối: 12/07/2022 

Chúng tôi không bán thông tin, dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi phải nhấn mạnh 

rằng những thứ chúng tôi thu thập được từ bạn là thời gian truy cập hoặc việc mà bạn 

dùng website và bạn truy cập nó như thế nào. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền 

riêng tư liên tục đảm bảo sự an toàn của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng website của chúng 

tôi là sự đồng ý với những chính sách được bổ sung, chỉnh sửa. 

 Nếu bạn dưới 4 tuổi, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng website. Chúng tôi 

không có chủ ý thu thập hoặc duy trì thông tin những cá nhân dưới 4 tuổi và nếu chúng 

tôi phát hiện thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua website, chúng tôi sẽ 

xóa nó ngay lập tức. 

1. Thông tin nào được chúng tôi thu thập? 

 Phụ thuộc vào cách thức mà bạn sử dụng website, chúng tôi có thể thu thập những 

thông tin sau, chúng tôi đã chia thành các nhóm gồm: 

✓ Thông tin nhận dạng cá nhân, có thể gồm họ, tên đệm, tên. 

✓ Thông tin liên hệ, có thể gồm địa chỉ email, và số điện thoại. 

✓ Thông tin đăng nhập, có thể gồm tên đăng nhập và mật khẩu. 

✓ Thông tin kỹ thuật, có thể gồm địa chỉ IP, trình duyệt web và phiên bản, múi giờ và 

khu vực quốc gia. 

2. Cách thức chúng tôi có được thông tin của bạn 

 Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ những nguồn sau: 

✓ Từ bạn, chẳng hạn như bạn đăng ký nhận thông báo về các tài liệu của chúng tôi, 

tham gia trả lời khảo sát, tham gia các sự kiện thi thử hoặc liên hệ với chúng tôi bằng 

bất cứ phương thức nào. Khi bạn dùng website, chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ tự động 

mặc định thu thập các thông tin kỹ thuật về thiết bị của bạn, hành động duyệt web. 

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin các nhân đó qua cookies, server logs và 

các công nghệ tương tự. 

✓ Nguồn dữ liệu công khai, như là thông tin của bạn được công bố rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông trực tuyến. 

3. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn  

Chúng tôi đã lập ra một bảng mô tả phía dưới theo đó chúng tôi dùng thông tin 

của bạn theo từng mục đích. Với mỗi mục đích, chúng tôi chỉ ra những thông tin cá nhân 

sử dụng tương ứng (vui lòng tham khảo Mục 1 phía trên). 
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Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân có liên quan 

Liên lạc với bạn: 

(a) Trao đổi với bạn về dịch vụ của chúng 

tôi, gồm thông báo cho bạn về những thay 

đổi trong chính sách và quyền riêng tư 

(b) Mời bạn tham gia khảo sát 

(c) Liên hệ xác nhận lại thông tin đăng 

nhập của bạn 

Thông tin cá nhân 

Thông tin liên hệ 

Thông tin đăng nhập 

• Để xác nhận quyền tham gia các khảo sát, 

các cuộc thi. 

• Để hiểu những chủ đề mà bạn có thể quan 

tâm, cung cấp những nội dung phù hợp 

hoặc hiểu sự hiệu quả mà nội dung chúng 

tôi mang đến cho bạn. 

Thông tin cá nhân 

Thông tin liên hệ 

Thông tin đăng nhập 

Thông tin sử dụng web 

• Để quản lý và bảo vệ website của chúng 

tôi (gồm các vấn đề trục trặc hệ thống, 

phân tích dữ liệu, đánh giá, kiểm tra, hỗ trợ 

và báo cáo, dữ liệu máy chủ). 

• Để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những 

địa chỉ giả hoặc những vấn đề liên quan 

đến bảo mật. 

Thông tin cá nhân 

Thông tin liên hệ 

Thông tin đăng nhập 

Thông tin sử dụng web 

Thông tin kỹ thuật 

 

• Sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện 

website của chúng tôi. 

Thông tin kỹ thuật 

Thông tin sử dụng web 

Thông tin đăng nhập 

• Để bảo vệ những quyền và lợi ích của bạn 

trong trường hợp xảy ra những vấn đề 

tranh cãi cần sự vào cuộc của pháp luật. 

Thông tin cá nhân 

Địa chỉ liên hệ 

 

 

4. Thông tin của bạn được chia sẻ với 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin các nhân của bạn với các bên thứ ba gồm: 

✓ Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể gửi thông tin đăng ký của bạn 

đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể gồm dịch vụ cung cấp biểu mẫu 

của Google, Google email. 

✓ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan pháp luật: Khi được yêu cầu hoặc cho 

phép bời pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể được phép chuyển các thông tin cá 

nhân của bạn đến các cơ quan chính phủ như (Bộ Công an, Bộ Công nghệ và Thông 

tin) nhằm tuân thủ các yêu cầu hợp pháp và đảm bảo những lợi ích theo đúng pháp 

luật của người dùng. 
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5. Làm sao chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn? 

Chúng tôi không cung cấp thông tin của bạn cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào 

không hợp pháp và không được công nhận trước pháp luật. 

6. Quyền riêng tư 

Theo những quy định của pháp luật hiện hành, bạn có quyền truy cập, bổ sung, 

chỉnh sửa một số thông tin cá nhân nhất định về bạn hoặc phản đối với bất kỳ hành vi 

nào có thể can thiệp tới thông tin cá nhân của bạn. 

Để thực hiện quyền trên theo pháp luật, vui lòng liên hệ chúng tôi qua các thông 

tin trong mục “Liên hệ và góp ý” phía dưới. Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin cá 

nhân nhất định để đảm bảo thông tin của bạn là chính xác. Chúng tôi cũng có thể liên lạc 

với bạn để cung cấp những thông tin bổ sung liên quan đến yêu cầu phản hồi của bạn. 

7. Liên kết đến những website khác 

Website của chúng tôi có thể gồm những liên kết dẫn đến những website khác, có 

thể khác quyền riêng tư của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi không chịu trách 

nhiệm về việc thu thập và bảo mật thông tin từ những website này. Chúng tôi cũng không 

có trách nhiệm về những nội dung được công bố trên những website này. Những liên kết 

này hoàn toàn là nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng của bạn. Thông tin sử dụng và 

duyệt web trên những website này phụ thuộc vào quyền riêng tư của nó. Vui lòng đọc kỹ 

những thông tin về quyền riêng tư được công bố trên website mà bạn có thể truy cập 

vào. 

8. Liên hệ và góp ý 

Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua các thông tin sau: 

✓ Địa chỉ email: tailieudieuky@gmail.com. 

✓ Địa chỉ bưu điện: Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình, Việt Nam. 

Hoặc truy cập vào địa chỉ: https://tailieudieuky.com/contact để biết thông tin chi tiết. 
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