
Chính sách bảo mật www.adobecloud.com.vn 

Điều 1: Trách nhiệm thông báo 

Website này được Quản lý bởi công ty TNHH PACISOFT Việt Nam 

MTS: 0310446108  Do sở KHĐT Tp HCM Cấp 11/11/2010| Địa chỉ đăng ký: 499/11/28 Quang Trung, Phường 

10, Quận Gò Vấp, Tp HCM 

Văn phòng: Khu Công nghệ phần mềm, ĐHQG Tp HCM, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức 

Tầng 4, C08, Tòa nhà văn phòng SkyCenter, số 10 Phổ Quang, P2, Q. Tân Bình 

Hanoi: Tầng 8, C03, tòa  21B4, Green Star, 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội 

Các thông báo về bảo mật, riêng tư giúp khách hàng yên tâm sử dụng Website và hiểu biết các công nghệ đang 

được vận hành bởi chúng tôi hoặc bên thứ 3. 

 

Các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư, bảo mật này được áp dụng cho trang web Adobecloud.com.vn. 

Đây là các trang web thu thập dữ liệu và các liên kết tới các điều khoản này. Chính sách này không áp dụng cho 

các trang web  không hiển thị hoặc liên kết tới điều khoản này hoặc có điều khoản riêng về quyền riêng tư. 

Chính sách này cũng không áp dụng cho các dịch vụ và sản phẩm của PACISOFT phân phối trừ khi chúng 

được liên kết với các điều khoản này. 

Trong Chính sách về Quyền riêng tư này, chúng tôi thông báo cho bạn về cách xử lý và bảo mật dữ liệu cá nhân 

của bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi. Là công ty chuyên về phần mềm bản quyền và bảo mật, 

tính riêng tư của dữ liệu và vấn đề bảo mật dữ liệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi. Do vậy, chúng 

tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bảo mật. 

Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web này thường xuyên vì Chính sách về Quyền riêng tư này có thể 

được cập nhật do có thể có sửa đổi về luật hoặc thay đổi về quy trình nội bộ của chúng tôi. 

Điều 2. Chính sách chung 

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ để xử lý các thoả thuận được ký kết với bạn 

và cho các mục đích tiếp thị. Nếu, vào bất kỳ thời điểm nào, bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân hoặc sửa 

đổi, vui lòng gửi các chi tiết liên hệ cho chúng tôi vào email info@pacisoft.com 

Thu thập và bảo vệ dữ liệu 

Chúng tôi thu thập dữ liệu cần thiết cho các dịch vụ (thông qua đăng ký bản tin) bao gồm tên, địa chỉ, 

điện thoại, email, ngày sinh và địa chỉ . Dữ liệu cũng được thu thập khi bạn truy cập các trang web 

này. Chúng tôi cũng đã thực hiện các biện pháp bảo mật và kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ dữ liệu cá 

nhân của bạn chống lại sự truy cập trái phép, lạm dụng, mất mát hay phá hủy như đầu tư Máy chủ, ảo 

hóa, mã hóa dữ liệu, tường lửa, đặt mật khẩu bảo vệ. 

Lưu trữ thông tin và di chuyển 

Ngoài máy chủ được đặt tại Việt Nam. Chúng tôi còn sử dụng các dịch vụ lưu trữ trực tuyến để cất giữ 

thông tin và mã hóa theo tiêu chuẩn của Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, Dropbox, AWS. Tất 

cả dữ liệu được lưu trữ tại các nhà cung cấp uy tín và có độ tin cậy cao được chứng thực. Chúng 

tôi đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu trên các máy chủ đó sẽ được lưu trữ phù hợp với các tiêu chuẩn bảo 

vệ do luật pháp quốc gia và quốc tế nghiêm MỘT CÁCH ngặt nhất. 

http://www.adobecloud.com.vn/
http://www.pacisoft.com/
http://www.pacisoft.com/


Các bên thứ ba 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc nếu bạn 

đồng ý chia sẻ. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn đều có thể rút lại sự đồng ý của bạn cho việc chia sẻ dữ liệu. 

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, cho thuê hoặc truyền đi thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai bên ngoài công 

ty. 

Công nghệ theo dõi 

Website sẽ tự động theo dõi cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm các cụm từ tìm kiếm bạn nhập, 

các trang bạn truy cập và tài liệu bạn xem. Công nghệ theo dõi giúp chúng tôi quản lý và cải thiện khả năng sử 

dụng của trang web. Liên kết Cookies cung cấp cho bạn nhiều thông tin chi tiết hơn về việc sử dụng cookie của 

chúng tôi và cho phép bạn kiểm soát các loại cookie mà trang web nàycó thể đặt trên thiết bị của bạn (được gọi 

là “cài đặt cookie”). 

Thông báo khi duyệt web: Chúng tôi đang sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất 

trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và được hầu hết 

các trang web sử dụng để giúp cá nhân hoá trải nghiệm web của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang 

web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. 

Cập nhật/ sửa đổi mới nhất vào ngày: 10/09, 2017 

 

 


