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Nhận thức được đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, DAIDO 

DMS VIETNAM CO., LTD. cùng với các công ty con và công ty liên kết (sau đây gọi 

chung là "Tập đoàn Daido ") sẽ xử lý những thông tin cá nhân nhận được từ các khách 

hàng, đối tác và các bên liên quan (sau đây gọi là "Khách hàng") một cách thích hợp theo 

chính sách dưới đây. 

 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật 

(1) Khi xử lý thông tin cá nhân, tuân thủ theo hướng dẫn của “Luật liên quan đến bảo 

mật thông tin cá nhân” và nghị định, hướng dẫn… do Chính phủ, các bộ ban hành. 

(2) Thiết lập các quy tắc nội bộ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, cùng với việc 

tuân thủ các quy tắc này, sẽ tiến hành sửa đổi kịp thời và phù hợp. 

 

2. Mục đích sử dụng 

Xác định rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân nhiều nhất có thể, công bố hoặc thông 

báo cho cá nhân đó và chỉ xử lý thông tin cá nhân tương ứng trong phạm vi mục đích sử 

dụng đó. 

 

3. Thu thập / sử dụng 

Thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng các phương tiện hợp pháp và công bằng chỉ 

được thu thập và sử dụng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. 

 

4. Quản lý hợp lý 

(1) Thiết lập các biện pháp quản lý an toàn phù hợp và cần thiết để ngăn chặn việc rò rỉ, 

mất mát hoặc thiệt hại dữ liệu cá nhân... 

(2) Cùng với việc duy trì dữ liệu thông tin cá nhân nắm giữ được cập nhật nội dung mới 

nhất và chính xác, thì sẽ nỗ lực xóa bỏ kịp thời dữ liệu cá nhân không cần thiết sử 

dụng. 

 

5. Hạn chế cung cấp cho bên thứ ba 

Không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý trước của người 

đó hoặc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp được ủy thác xử lý dữ 

liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng, trong trường hợp sáp 

nhập với các công ty khác, và trong trường hợp sử dụng chung dữ liệu cá nhân với một 

người được chỉ định, thì có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho người thứ ba mà không cần 

có sự đồng ý của người đó. 
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6. Xử lý các yêu cầu về công khai… 

Xử lý kịp thời khi tiếp nhận từ khách hàng… yêu cầu như công khai bản ghi do bên thứ 

ba cung cấp và đình chỉ cung cấp đối với người thứ ba; yêu cầu xóa, đình chỉ sử dụng, 

hủy bỏ, bổ sung, sửa đổi, công khai dữ liệu cá nhân. 

 

7.  Giáo dục 

Thực hiện thường xuyên việc giáo dục và bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ, nhân viên... 

để tăng cường triệt để các nỗ lực liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân. 

 

8.  Sửa đổi 

(1) Tập đoàn Daido có quyền sửa đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân này và có thể 

sửa đổi chúng mà không cần thông báo. 

(2) Nếu Mục đích sử dụng thông tin cá nhân thay đổi, sẽ nhanh chóng thông báo hoặc 

công khai mục đích sử dụng sau khi thay đổi cho khách hàng... 

(3) Khi thay đổi người chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân hoặc mục đích sử dụng 

dữ liệu cá nhân liên quan đến việc sử dụng chung, sẽ thông báo hoặc công khai trước 

cho khách hàng. 

 

  9.Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc 

Mọi thắc mắc và yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân do Công ty cổ phần DAIDO    

DMS VIỆT NAM nắm giữ sẽ được tiếp nhận theo địa chỉ sau. 

Phòng kinh doanh, Công ty cổ phần DAIDO DMS VIỆT NAM  

Đường B2, Khu công nghiệp Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, T.Hưng Yên, Việt Nam 

SĐT: 0221 3967 604 

Email: takei@amistar.com.vn 

Hết  

 

 

Về Mục đích sử dụng thông tin cá nhân 

Trường hợp Công ty cổ phần... (sau đây gọi là "Công ty") không thông báo, công khai 

riêng lẻ Mục đích sử dụng thông tin cá nhân đến từng cá nhân, thì sẽ sử dụng thông tin cá 

nhân của khách hàng… cho các mục đích dưới đây, trừ trường hợp mục đích sử dụng rõ 

ràng phù hợp với hoàn cảnh tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân. 

Ngoài ra, sau khi phân tích thông tin thu được như lịch sử duyệt web và lịch sử mua hàng 

thì sẽ sử dụng thông tin đó để cung cấp quảng cáo liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mới 

theo sở thích và thị hiếu. 

• Để liên lạc với khách hàng 

• Để trả lời các yêu cầu, thắc mắc… từ khách hàng 

• Để phục vụ cho hoạt động quảng bá và hướng dẫn liên quan đến các sự kiện, dịch vụ, sản 



phẩm... 

• Để thực hiện các nghiệp vụ gắn liền, liên quan tới nghiệp vụ thực hiện giao dịch, hợp 

đồng với khách hàng.  

• Để thực hiện các hoạt động gắn liền, liên quan tới hoạt động phát triển nghiên cứu 

• Để báo cáo, đề nghị các vấn đề đối với cơ quan nhà nước 

• Để thực hiện nghiệp vụ gắn liền, liên quan tới các hoạt động đoàn thể trong và ngoài công 

ty 

• Để liên hệ với các công ty trực thuộc Tập đoàn Daido, các công ty hợp tác, v.v. và tiếp 

nhận thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh 

• Để thực hiện các nghiệp vụ gắn liền, liên quan đến mục đích sử dụng nêu trên và hoạt 

động kinh doanh khác của Công ty. 

• Để thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi theo luật doanh nghiệp 

• Để cung cấp nhiều tiện ích khác nhau từ công ty đối với các vị trí là cổ đông của Công ty 

• Thực hiện các biện pháp khác nhau nhằm duy trì mối quan hệ giữa các cổ đông và Công 

ty trở nên gắn bó hơn. 

• Để quản lý cổ đông, như tạo dữ liệu cổ đông dựa trên các tiêu chuẩn cố định theo quy 

định của các văn bản luật. 

 

Hết  

 

Về việc sử dụng chung dữ liệu cá nhân 

Tập đoàn Daido có thể sử dụng chung dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng có được 

từ tập đoàn Daido trong các trường hợp sau: 

 1. Các mục dữ liệu cá nhân được sử dụng chung 

Tên, tuổi, giới tính, ngày sinh, công ty trực thuộc, đoàn thể, phòng ban trực thuộc, chức 

danh, chức vụ, bằng cấp, lý lịch, thông tin liên hệ 

  2. Phạm vi người dùng được sử dụng chung 

Các công ty trực thuộc Tập đoàn Daido 

3. Mục đích sử dụng chung 

• Để liên lạc và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện khác nhau, v.v. do Tập đoàn 

Daido cung cấp. 

• Để trả lời các yêu cầu và thắc mắc từ khách hàng, v.v. 

• Để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác của Tập đoàn Daido thuận lợi và suôn sẻ  

4. Người chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân sử dụng chung 

Các công ty thuộc Tập đoàn Daido có được dữ liệu cá nhân tương ứng và cung cấp các 

dữ liệu đó để sử dụng chung 

Vui lòng xem phần Khái quát công ty để biết địa chỉ và tên người đại diện của công ty 

chúng tôi. 

Hết  
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Về các biện pháp quản lý an toàn 

Công ty đang thực hiện các biện pháp quản lý an toàn sau đây để ngăn chặn việc rò rỉ, 

mất mát hoặc thiệt hại thông tin cá nhân. 

 

Đầu tiên, để đảm bảo việc xử lý phù hợp, chính xác thông tin cá nhân, chúng tôi đã xây 

dựng các chính sách cơ bản về "tuân thủ quy định của pháp luật", "địa chỉ liên hệ để giải 

đáp thắc mắc", v.v. và ở mỗi giai đoạn thu thập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, xóa, huỷ 

thông tin cá nhân, v.v ... Chúng tôi đã thiết lập các quy tắc xử lý thông tin cá nhân liên 

quan đến phương pháp xử lý, người chịu trách nhiệm, người phụ trách và nhiệm vụ của 

họ. 

 

Ngoài ra, chúng tôi đào tạo cho cán bộ, nhân viên những điểm cần lưu ý trong việc xử lý 

thông tin cá nhân, đồng thời mô tả các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân 

trong Nội quy lao động. 

 

Khi xử lý thông tin cá nhân của khách hàng ở nước ngoài, dựa trên việc nắm vững chế độ 

về bảo vệ thông tin cá nhân ở quốc gia đó, Công ty và bên đối tác thứ ba sẽ thực hiện các 

biện pháp quản lý an toàn phù hợp và hợp lý. 

Mọi thắc mắc và yêu cầu liên quan đến các biện pháp quản lý an toàn sẽ được tiếp nhận 

tại địa chỉ sau. 

Phòng kinh doanh, Công ty cổ phần DAIDO DMS VIỆT NAM  

Đường B2, Khu công nghiệp Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam 

SĐT: 0221 3967 604 

Email: takei@amistar.com.vn 

Hết 


