
Cảm ơn các bạn �ã truy cập vào website Dekiru.vn �ược 
vận hành bởi Công ty Cổ phần Dekiru.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông 
tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng �ọc bản Chính 
sách bảo mật dứới �ây �ể hiểu hơn những cam kết mà 
chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi 
của người truy cập.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Số 10C11 - Ngõ 281
Trần Quốc Hoàn - Hà Nội
0462 912 930
dekiru.vn
www.dekiru.vn



Các thông tin thu thập thông qua website Dekiru.vn sẽ giúp 
chúng tôi:

   Hỗ trợ bạn khi sử dụng và mua thẻ học trực tuyến

  Giải �áp thắc mắc của bạn

  Nắm bắt mong muốn của bạn nhằm nâng cao chất 
  lượng sản phẩm dịch vụ

   Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên website của 
  chúng tôi

   Xem xét nâng cấp nội dung và giao diện của Website

   Thực hiện các khảo sát khách hàng

  Thực hiện các hoạt �ộng quảng bá liên quan �ến sản 
  phẩm, dịch vụ của Dekiru.

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Dekiru.vn, các bạn có 
thể �ược yêu cầu �ăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, 
họ tên, số �iện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải �ảm 
bảo chính xác và hợp pháp, Dekiru.vn không chịu mọi trách 
nhiệm liên quan �ến luật pháp của thông tin khai báo.

Thu thập thông tin cá nhân

1

2

3

4

5

6

7



Dekiru.vn rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng, vì vậy 
Chúng tôi cam kết sẽ tuyệt �ối không tự ý sử dụng thông tin 
khách hàng với mục �ích không mang lại lợi ích cho khách hàng, 
chúng tôi cam kết không buôn bán, trao �ổi thông tin bảo mật 
của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi �iều này là 
cần thiết cho �iều khoản trong chính sách bảo mật hoặc chúng 
tôi �ược yêu cầu phải làm như vậy theo quy �ịnh của pháp luật.

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn tùy chọn chia sẻ một 
số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như facebook, 
zalo… nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể �ược sử 
dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này- vui 
lòng �ọc các chính sách quyền riêng tư của họ �ể biết thêm 
thông tin.

Phạm vi sử dụng thông tin



Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn �ã 
�ồng ý với các �iều khoản mà chúng tôi �ã nêu ở trên, Dekiru.vn 
cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi hình thức 
có thể. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu 
nào có thể �ược truyền trên �ường truyền internet mà có thể 
�ược bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể �ưa ra một 
cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi 
�ược bảo mật một cách tuyệt �ối an toàn, và chúng tôi không 
thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép 
thông tin cá nhân của bạn như các trường hợp bạn tự ý chia sẻ 
thông tin với người khác. Nếu quý khách không �ồng ý với �iều 
khoản �ã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên các bạn không nên gửi 
thông tin �ến cho chúng tôi.

Vì vậy Dekiru.vn khuyến cáo các bạn nên bảo mật các thông tin 
liên quan �ến mật khẩu truy xuất của cá nhân và không nên chia 
sẻ với bất kỳ người nào khác.

Bảo mật thông tin cá nhân



Chúng tôi có quyền sửa �ổi, bổ sung chính sách bảo mật này tại 
bất kỳ thời �iểm nào khi cần thiết. Bản chính sách bảo mật cập 
nhật sẽ �ược công bố trên Websitte chính thức của Chúng tôi 
và sẽ �ược ghi ngày �ể bạn nhận biết �ược bản mới nhất.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách riêng tư này, 
vui lòng liên hệ với chúng tôi tới email: contact@dekiru.vn

Thay �ổi về chính sách

Bất cứ thời �iểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa 
những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết thích hợp mà 
chúng tôi cung cấp.

Truy xuất thông tin cá nhân


