
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách Quyền Riêng tư 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FBS Markets Inc. 

2118, Guava Street 

Belize Belama Phaze 1, Belize 

 

  



Chính sách Quyền Riêng tư 

 
 

 
 

FBS Markets Inc. 

Địa chỉ: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, 
Belize 
www.fbs.com 

1  
 

 

MỤC LỤC 
 

1. GIỚI THIỆU ................................................................................................................................. 2 

2. CHÚNG TÔI LÀ AI ...................................................................................................................... 2 

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN .................................................................................................................... 2 

3.1. Thông tin Chúng tôi Thu thập ............................................................................................. 2 

3.2. KYC (Thấu hiểu Khách hàng) ................................................................................................ 3 

3.3. Cách Chúng tôi Thu thập Dữ liệu của Bạn ........................................................................... 3 

3.4. Mục đích.............................................................................................................................. 3 

4. CHIA SẺ THÔNG TIN ................................................................................................................. 4 

4.1. Chúng tôi Chia sẻ Thông tin Cho ai ..................................................................................... 4 

4.2. Trang của Bên Thứ ba ......................................................................................................... 6 

4.3. Nhà Cung cấp Thanh toán ................................................................................................... 6 

4.4. Chuyển tiền Quốc tế ........................................................................................................... 6 

5. ĐỒNG THUẬN ............................................................................................................................ 6 

6. QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN .................................................................................................. 7 

7. BẢO MẬT .................................................................................................................................... 7 

7.1. Lưu trữ Hồ sơ ...................................................................................................................... 7 

7.2. Các Biện pháp An ninh ........................................................................................................ 8 

8. TỔNG QUAN .............................................................................................................................. 8 

8.1. Thay đổi Chính sách Quyền Riêng tư .................................................................................. 8 

8.2. Tuân thủ Pháp luật Hiện hành ............................................................................................ 8 

8.3. Ngôn ngữ Ưu tiên................................................................................................................ 8 

8.4. Câu hỏi, Vấn đề hoặc Khiếu nại ........................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chính sách Quyền Riêng tư 

 
 

 
 

FBS Markets Inc. 

Địa chỉ: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, 
Belize 
www.fbs.com 

2  
 

 

Sửa đổi lần cuối: Tháng 2/2023 

1. GIỚI THIỆU 
FBS Markets Inc. (sau đây gọi là “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “thuộc chúng tôi”) 
được thành lập tại Belize theo Giấy chứng nhận thành lập số 000001317. 

Văn phòng kinh doanh của Công ty đặt tại địa trị 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize. 

Việc đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư đối với các Thông tin Cá nhân là ưu tiên hàng đầu chúng 
tôi, theo đó, cách thức tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi tuân thủ các luật về quyền riêng 
tư, bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu. 

Chính sách quyền riêng tư này, cùng với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi được áp dụng cho bạn 
và các điều khoản bổ sung có thể được đưa vào bằng cách tham chiếu các điều khoản áp dụng cho 
việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trang web của chúng tôi có thể được truy cập từ liên kết 
https://fbs.com (“Trang web”) và tất cả các dịch vụ có thể truy cập thông qua Trang web cùng các sản 
phẩm của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). 

Mục đích của Chính sách này là phác thảo những thông tin mà Công ty có thể thu thập, cách Công ty 
sử dụng và bảo vệ thông tin đó cũng như những người mà Công ty có thể chia sẻ thông tin. 

2. CHÚNG TÔI LÀ AI 
FBS Markets Inc. là bên kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân của bạn. 

Thông tin chi tiết của chúng tôi như sau: 

• Địa chỉ: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize 

• Địa chỉ email: support@fbs.com 

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

3.1. Thông tin Chúng tôi Thu thập 

1. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân sau ("Dữ liệu Cá nhân"): 

• họ và tên (tên theo cha nếu có) 

• mật khẩu 

• số điện thoại 

• quốc gia cư trú 

• email 

• mã số thuế 

• thông tin tài chính 

• địa chỉ IP, vị trí địa lý 

• loại/phiên bản trình duyệt 

• hệ điều hành 

2. Mật khẩu Tài khoản/Khu vực Cá nhân được lưu trữ trong hệ thống và không phải thông tin công 
khai dành cho nhân viên Công ty, những người không cần đến mật khẩu này vì mục đích cung 
cấp dịch vụ cho Khách hàng. 

3. Thông qua (các) trang web của mình, Công ty sẽ không thu thập thêm bất kỳ Thông tin Cá nhân 
nào, trừ khi bạn tự nguyện lựa chọn cung cấp (bằng cách đăng ký, yêu cầu email, khảo sát, v.v). 
Nếu bạn không muốn Thông tin Cá nhân của bạn bị thu thập, vui lòng không gửi thông tin. 

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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4. Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách hợp pháp và công bằng, đồng thời sẽ 
không sử dụng Dữ liệu đó ngoài các mục đích mà chúng tôi đã thông báo cho bạn, bao gồm cả 
hoạt động mua bán cá nhân hoặc tổng hợp cho mục đích thương mại. 

5. Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân ở định dạng có thể nhận biết trong khoảng thời gian ngắn 
nhất cần thiết nhằm thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định và cho các mục đích kinh 
doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian dài hơn so với 
yêu cầu của pháp luật nếu việc đó phục vụ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và không 
bị luật hiện hành trực tiếp cấm. Nếu tài khoản của bạn bị xóa, chúng tôi có thể thực hiện các 
bước để che giấu Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu khác, nhưng chúng tôi sẽ bảo lưu quyền giữ lại và 
truy cập dữ liệu trong thời gian cần thiết để tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng 
và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân đó theo Chính sách này. 

6. Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân 
khẩu, cho bất kỳ mục đích nào (“Dữ liệu Tổng hợp”). Dữ liệu Tổng hợp có thể được lấy từ Dữ 
liệu Cá nhân của bạn nhưng không được coi là Dữ liệu Cá nhân theo luật vì dữ liệu này sẽ không 
trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu sử 
dụng của bạn để tính phần trăm người dùng truy cập một tính năng phần mềm cụ thể. Tuy nhiên, 
nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu Tổng hợp với Dữ liệu Cá nhân của bạn để có thể trực 
tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, thì chúng tôi sẽ coi dữ liệu được kết hợp là Dữ liệu Cá nhân 
và được sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư này. 

7. Chúng tôi không thu thập bất kỳ danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt nào về bạn. Điều này bao 
gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình 
dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn hoặc dữ liệu về 
sức khỏe của bạn. 

3.2. KYC (Thấu hiểu Khách hàng) 

Trong quá trình Thấu hiểu Khách hàng (KYC), chúng tôi cũng được yêu cầu thu thập một số tài 
liệu nhất định theo luật để xác minh danh tính của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bằng 
chứng dưới dạng giấy tờ tùy thân, bằng chứng về địa chỉ thường trú trong biểu hóa đơn điện 
nước cũng như thông tin thẻ tín dụng của bạn (chúng tôi yêu cầu cả hai mặt của thẻ ngân hàng. 
Mặt trước phải có 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối của số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và 
chữ ký. Để đảm bảo tính bảo mật, chúng tôi yêu cầu khách hàng che mã CVC/CVV ở mặt sau). 
Dữ liệu thẻ của người dùng không được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi vì chúng tôi không 
có chứng chỉ PCI DSS. Đối với tất cả các thông tin này, chúng tôi sẽ dựa vào Đơn vị Thanh toán 
đã được xác minh của chúng tôi. 

3.3. Cách Chúng tôi Thu thập Dữ liệu của Bạn 

1. Thông tin có thể đến từ các nguồn sau: 

• trực tiếp từ bạn (từ thông tin liên lạc của chúng tôi và/hoặc các biểu mẫu mà bạn 
đã điền) 

• cookie được lưu trữ trong trình duyệt của bạn bởi Trang web của chúng tôi 

• địa chỉ IP 

• các nguồn khác, bao gồm bên thứ ba và các nguồn có sẵn công khai 

2. Chúng tôi có thể kết hợp với thông tin thu thập thông qua các dịch vụ của mình. 

3.4. Mục đích  

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau: 

1. xác thực quyền truy cập của bạn vào tài khoản; 
2. quản lý tài khoản của bạn và cập nhật cho bạn mọi vấn đề liên quan đến tài khoản; 
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3. cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc xử lý các giao dịch; 
4. trả lời các yêu cầu của bạn, ví dụ, để liên hệ với bạn về câu hỏi mà bạn đã gửi cho nhóm dịch 

vụ khách hàng của chúng tôi; 
5. cung cấp chức năng của các sản phẩm của chúng tôi; 
6. thông báo cho bạn về những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi, việc cung cấp dịch vụ của 

chúng tôi và các thông báo quan trọng khác liên quan đến dịch vụ; 
7. bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi, cũng như quyền và lợi ích của người dùng và những 

người khác; 
8. thực hiện hành động dưới sự đồng ý của bạn; 
9. thực hiện nghiên cứu và phân tích về việc bạn sử dụng hoặc quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ 

hoặc nội dung của chúng tôi hoặc sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung do người khác cung cấp; 
10. tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hiện hành, bao gồm tuân thủ các yêu cầu từ cơ 

quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác hoặc trong các thủ tục pháp lý; 
11. thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi; 
12. liên lạc với bạn, trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi, bao gồm cả dịch 

vụ khách hàng, để cung cấp cho bạn các bản cập nhật và thông tin khác liên quan đến Trang 
web, cũng như cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo; 

13. điều chỉnh Trang web hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến nhu cầu 
và sở thích của bạn; 

14. tạo dữ liệu thống kê ẩn danh; 

15. ngăn chặn và điều tra gian lận hoặc hoạt động tội phạm khác. 

4. CHIA SẺ THÔNG TIN 

4.1. Chúng tôi Chia sẻ Thông tin Cho ai 

1. Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chia sẻ cho những người nhận khác nhau. Danh sách 
dưới đây sẽ cung cấp một số danh mục người nhận và lý do chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn. 

Danh mục Người nhận Ví dụ hoặc giải 
thích 

Lý do chia sẻ 

Các bên liên kết Bất kỳ pháp nhân 
nào có liên kết với 
Công ty 

• Cung cấp các dịch vụ cơ bản theo 
Điều khoản và Điều kiện; 

• Thực hiện công việc hỗ trợ dịch vụ 
khách hàng; 

• Bất kỳ mục đích nào khác mà Công 
ty cho là cần thiết. 

Các tổ chức tài chính và 
tổ chức tương tự khác 

Mọi tổ chức thuộc 
danh mục này mà 
Công ty giao dịch 
trong quá trình kinh 
doanh của mình 

• Cung cấp các dịch vụ cơ bản theo 
Điều khoản và Điều kiện; 

• Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của 
chúng tôi do luật hiện hành áp đặt 
(trong một số trường hợp do luật 
quy định). 

Đối tác (Người tham gia 
Chương trình 
Introducing Broker) 
 
 

Những người đã 
được ký hợp đồng 
cung cấp các dịch 
vụ hành chính, tài 
chính, bảo hiểm, 
nghiên cứu và/hoặc 
các dịch vụ khác. 

• Cung cấp các dịch vụ cơ bản theo 
thỏa thuận pháp lý của Công ty; 

• Thông báo cho Đối tác rằng ai đó đã 
đăng ký bằng ID đối tác của họ hoặc 
các công cụ nhận dạng khác hoặc 
đã hủy đăng ký khỏi Đối tác. Trong 
trường hợp này, chúng tôi có thể 
cung cấp tên và thông tin liên hệ của 
bạn cho Đối tác; 
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• Liên lạc với bạn trực tiếp hoặc thông 
qua một trong các Đối tác của chúng 
tôi, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, 
để cung cấp cho bạn các bản cập 
nhật và thông tin khác liên quan đến 
Trang web cũng như phục vụ cho 
mục đích tiếp thị và quảng cáo. 

Kiểm toán viên, luật sư 
và các tổ chức thẩm tra 
khác 

Mọi cơ quan tiến 
hành kiểm toán 
hoặc kiểm tra pháp 
lý/tài chính khác 

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi 
do luật hiện hành áp đặt (trong một số 
trường hợp do luật quy định). 

Các nhà cung cấp dịch 
vụ bên thứ ba có hoạt 
động cần thiết để thực 
hiện dịch vụ 

Nhà cung cấp dịch 
vụ lưu trữ web, 
công nghệ thông tin 

Cung cấp các dịch vụ cơ bản theo Điều 
khoản và Điều kiện. 

Đối tác thanh toán  Tạo cơ hội mua hàng trong các dịch vụ của 
chúng tôi. Những bên xử lý thanh toán này 
chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của 
bạn và có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của 
bạn cho mục đích riêng của họ theo Chính 
sách Quyền Riêng tư. 

Dịch vụ tổng hợp dữ liệu, 
phân tích và nghiên cứu 
thị trường 

Google Analytics, 
Google Ads 

• Tạo và sử dụng phân tích trên các 
dịch vụ và đối tượng của chúng tôi; 

• Tiến hành hoạt động quảng cáo và 
tiếp thị; 

• Tiến hành khảo sát và nghiên cứu; 

• Cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi 
cho bạn. 

Đối tác quảng cáo Mọi đối tác • Tiến hành hoạt động quảng cáo và 
tiếp thị; 

• Cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi 
cho bạn. 

Các bên liên quan trong 
trường hợp thay đổi 
quyền kiểm soát, sáp 
nhập hoặc mua lại 

  Khi công việc kinh doanh của chúng tôi phát 
triển, chúng tôi có thể bán hoặc mua doanh 
nghiệp hoặc tài sản. Trong trường hợp bán, 
sáp nhập, tổ chức lại, giải thể công ty hoặc 
sự kiện tương tự, Dữ liệu Cá nhân có thể là 
một phần của tài sản được chuyển nhượng. 

Các cơ quan và bên có 
liên quan để tuân thủ luật 
pháp 

Mọi cơ quan Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi 
do luật hiện hành áp đặt. 

2. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ không bao giờ bán Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng. 

3. Tổng quan, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu 
Cá nhân phải cam kết tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ Nguyên tắc Bảo vệ 
Dữ liệu. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có thể lưu giữ hồ sơ về mọi tìm kiếm mà họ 
đã thực hiện thay mặt chúng tôi và họ có thể sử dụng các dữ liệu tìm kiếm để hỗ trợ các công ty 
khác thực hiện tìm kiếm của riêng họ. Chính sách quyền riêng tư này không bao gồm các hoạt 
động của bên thứ ba. 
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4. Trong trường hợp Khách hàng được đính kèm với Đối tác, Đối tác đó có thể có quyền truy cập 
vào thông tin của Khách hàng. Do đó, Khách hàng đồng ý chia sẻ thông tin với Đối tác đó. Chúng 
tôi chỉ cung cấp cho Đối tác dữ liệu cần thiết tối thiểu đáp ứng mục đích của Thỏa thuận Đối tác. 

4.2. Trang của Bên Thứ ba 

Vui lòng lưu ý, FBS Markets Inc. không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật của các 
trang web khác. Chúng tôi khuyên tất cả khách truy cập nên tìm hiểu và đọc các điều khoản về 
quyền riêng tư của mọi Trang web thu thập thông tin cá nhân. 

4.3. Nhà Cung cấp Thanh toán 

Theo khuyến nghị của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật An ninh Dữ liệu Thẻ Thanh toán, thông tin 
chi tiết về thẻ khách hàng được bảo vệ bằng cách sử dụng mã hóa Tầng Giao  – TLS 1.2 và 
Tầng ứng dụng với thuật toán AES và độ dài khóa 256 bit. 

4.4. Chuyển tiền Quốc tế 

1. Chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới và do đó, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn cho 
các đối tác của chúng tôi (đối tác, chi nhánh, v.v.) ở các quốc gia khác nhau, bao gồm cả những 
quốc gia nằm ngoài phạm vi mà bạn đang sinh sống. Chúng tôi thực hiện tất cả các bước cần 
thiết, bao gồm cả những bước áp dụng cho chúng tôi theo luật hiện hành, để đảm bảo mức độ 
bảo vệ Dữ liệu Cá nhân phù hợp trong từng trường hợp. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bạn lưu ý 
rằng các quốc gia mà chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống 
như khu vực tài phán của bạn. 

2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động toàn cầu của chúng tôi, Công ty có thể chuyển giao, 
lưu trữ và xử lý các hoạt động của bạn với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở 
bên ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống. Luật pháp ở những quốc gia đó có thể khác với luật pháp 
áp dụng cho quốc gia cư trú của bạn. Khi chuyển, lưu trữ và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bên 
ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp 
được áp dụng để đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp. Thông tin chi tiết khác về các biện pháp bảo 
vệ có liên quan có thể được lấy từ chúng tôi theo yêu cầu. 

5. ĐỒNG THUẬN 
1. BẰNG VIỆC GỬI THÔNG TIN, BAO GỒM DỮ LIỆU CÁ NHÂN, BẠN RÕ RÀNG VÀ TỰ NGUYỆN 

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY. 
BẠN CÓ QUYỀN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN VÀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN 
BẰNG CÁCH THAY ĐỔI CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN HOẶC ĐÓNG TÀI KHOẢN CỦA BẠN, NHƯNG 
VIỆC RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN SẼ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC. 

2. Bạn cũng nên lưu ý rằng chúng tôi không bán, cho thuê hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn để 
đổi lấy tiền hoặc giá trị khác cho bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi sẽ không đưa hoạt động đó 
vào hoạt động kinh doanh của mình trừ khi có thể cung cấp thông tin cho bạn một cách rõ ràng 
và minh bạch để thực hiện quyền từ chối và trước khi đưa ra những thay đổi thích hợp cho Chính 
sách này. 

3. Bạn đồng ý chuyển Dữ liệu Cá nhân của mình cho bên thứ ba như được mô tả trong Mục 4.1. 
của Chính sách Quyền Riêng tư này và như được mô tả trong Chính sách Quyền Riêng tư này, 
bao gồm việc thực hiện các hướng dẫn của bạn hoặc cung cấp dịch vụ của chúng tôi, nhằm mục 
đích thông báo cho Đối tác về việc khách hàng tách ra trừ khi có sự bắt buộc khác của pháp luật 
hoặc khi cần thiết để thực thi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc để bảo vệ các quyền 
hoặc tài sản của Công ty hoặc người dùng của Công ty hoặc công chúng. Chúng tôi có thể cung 
cấp Dữ liệu Tổng hợp về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các bên thứ ba với các mục 
đích mà chúng tôi cho là phù hợp, theo quyết định riêng của chúng tôi. 
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4. Chúng tôi sẽ hiển thị Dữ liệu Cá nhân mà bạn chọn trên trang hồ sơ và các nơi khác theo tùy 
chọn của người dùng trong cài đặt tài khoản cá nhân. Dữ liệu Cá nhân này có thể được cung 
cấp công khai cho các Khách hàng khác. 

Mail tiếp thị 

1. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn và đồng ý với Chính sách Quyền Riêng 
tư này, các đối tác của chúng tôi và chúng tôi có thể gửi cho bạn email liên quan đến các sản 
phẩm chúng tôi cung cấp. Bạn có thể chọn từ chối nhận email từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu 
bạn muốn từ chối trên nhiều địa chỉ email, bạn phải cung cấp một yêu cầu riêng cho từng địa chỉ 
email. Mỗi email được gửi từ chúng tôi sẽ bao gồm các hướng dẫn hủy đăng ký phù hợp. Để từ 
chối tất cả các thư tiếp thị qua email từ chúng tôi, bạn nên làm theo hướng dẫn được cung cấp 
trong mỗi email. 

2. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn và đồng ý với Chính sách Quyền Riêng 
tư này, các đối tác của chúng tôi và chúng tôi có thể gửi tin nhắn hoặc gọi cho bạn về các sản 
phẩm chúng tôi cung cấp. Bạn có thể chọn từ chối nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi từ chúng tôi bất 
cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi. 

6. QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN 
Theo luật hiện hành, bạn có thể có quyền: 

1. truy cập Dữ liệu Cá nhân về bạn; 

2. yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu dữ liệu không chính xác, không đầy đủ hoặc 
lỗi thời; 

3. yêu cầu xóa, ẩn danh hoặc chặn Dữ liệu Cá nhân của bạn; 

4. yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn; 

5. rút lại sự đồng thuận của bạn đối với việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn; 

6. yêu cầu tính khả chuyển của dữ liệu và nhận bản sao điện tử của Dữ liệu Cá nhân mà bạn 
đã cung cấp cho chúng tôi; 

7. được thông báo về các bên thứ ba mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được chia sẻ; 

8. yêu cầu xem xét các quyết định được đưa ra hoàn toàn dựa trên quá trình xử lý tự động nếu 
điều đó có thể ảnh hưởng đến quyền của chủ thể dữ liệu. 
 

7. BẢO MẬT 

7.1. Lưu trữ Hồ sơ 

1. Chúng tôi có thể được yêu cầu lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để đáp ứng các 
nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi vì mục đích bảo mật dữ liệu và khi chúng tôi tin rằng điều này 
phù hợp và cần thiết hoặc phù hợp cho các mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn ở, 

a. tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi theo luật và quy định hiện hành; 
b. đáp ứng các yêu cầu từ tòa án và/hoặc các cơ quan công quyền và chính phủ khác; 
c. giám sát thông qua các quy trình tuân thủ và chống rửa tiền. 

2. Chúng tôi sẽ không giữ thông tin của bạn lâu hơn thời gian yêu cầu. Trong nhiều trường hợp, 
thông tin phải được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian lưu giữ sẽ được 
quyết định dựa trên loại thông tin được thu thập và mục đích thu thập thông tin đó, lưu ý đến các 
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yêu cầu áp dụng cho tình huống và nhu cầu tiêu hủy thông tin lỗi thời, không sử dụng trong thời 
gian hợp lý và sớm nhất. Theo các quy định hiện hành, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ chứa Dữ liệu 
Cá nhân, thông tin giao dịch, tài liệu mở và xác minh tài khoản, thông tin liên lạc và bất kỳ thông 
tin nào khác có liên quan đến Khách hàng trong tối đa bảy (7) năm sau khi chấm dứt Thỏa thuận 
giữa bạn và Công ty. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong thời 
gian tối thiểu như được quy định trong Luật Giới hạn Hành động hiện hành. 

7.2. Các Biện pháp An ninh 

1. Công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của 
bạn và cố gắng giữ cho thông tin đó chính xác. 

2. Chúng tôi sẽ hành động cẩn thận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng khỏi bị mất, phá 
hủy, làm sai lệch, thao túng và truy cập trái phép hoặc tiết lộ trái phép. Để làm như vậy, chúng 
tôi đã phát triển và sẽ duy trì các quy trình bảo mật để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi mất mát, 
trộm cắp, sao chép và tiết lộ, sử dụng và/hoặc sửa đổi trái phép. 

3. Quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân bị giới hạn đối với nhân viên công ty và nhà cung cấp dịch 
vụ được ủy quyền yêu cầu nhận dữ liệu đó để thực hiện công việc của họ. 

4. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực để bảo vệ thông tin của Khách hàng, nhưng Khách 
hàng cần thừa nhận rằng việc sử dụng Internet là không hoàn toàn an toàn và do đó, chúng tôi 
không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất 
kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được chuyển từ Khách hàng hoặc đến Khách hàng thông qua việc sử 
dụng Internet. 

8. TỔNG QUAN 

8.1. Thay đổi Chính sách Quyền Riêng tư 

Chính sách Quyền Riêng tư này có thể được sửa đổi theo thời gian, do đó, hãy kiểm tra lại thông 
tin thường xuyên. Để giúp bạn cập nhật các thay đổi đã được thực hiện nếu có, chúng tôi sẽ 
điều chỉnh ngày "Sửa đổi lần cuối" hoặc "Ngày xuất bản" ở phần đầu của tài liệu này. Chính sách 
mới có thể được hiển thị trên màn hình và bạn có thể phải đọc thông tin để tiếp tục sử dụng Dịch 
vụ, Sản phẩm hoặc Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng 
tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Chính sách này.  

  

8.2. Tuân thủ Pháp luật Hiện hành 

Chúng tôi cam kết tuân thủ các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu 
được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm Luật Bảo Vệ Dữ Liệu 2021 và các 
luật và quy định bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành khác ở các khu vực và quốc gia 
khác nhau trên thế giới hiện đang hoặc sẽ có hiệu lực trong tương lai. 

8.3. Ngôn ngữ Ưu tiên 

Tài liệu này, cũng như các tài liệu ràng buộc pháp lý khác của Công ty, được soạn thảo bằng 
tiếng Anh. Các phiên bản khác sẽ được cung cấp dưới dạng bản dịch. Trong trường hợp có mâu 
thuẫn giữa bản dịch và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu phiên 
bản tiếng Anh của tài liệu, vui lòng truy cập https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf. 

https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf
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8.4. Câu hỏi, Vấn đề hoặc Khiếu nại 

1. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ support@fbs.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, vấn đề 
hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách Quyền Riêng tư này. 

2. Chi tiết liên hệ của DPO: 

• Địa chỉ email: dpo@fbs.com 

• Địa chỉ bưu điện: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize City, Belize 

mailto:support@fbs.com
mailto:dpo@fbs.com

