TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Chúng tôi biết bạn quan ngại về quyền riêng tư của mình và Chemours Company LLC
cùng các công ty con của Chemours Company LLC ("Chemours") cũng quan tâm đến
quyền riêng tư của bạn. Do đó, chúng tôi muốn bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử
dụng và tiết lộ thông tin. Cùng với Chính sách quyền riêng tư thông tin toàn cầu của
Chemours, Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả các phương pháp của Chemours liên
quan đến thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua trang web hoặc ứng dụng di động (do
Chemours sở hữu và kiểm soát) mà bạn đang dùng để truy cập Tuyên bố về quyền riêng
tư này (lần lượt gọi là "Trang web" và "Ứng dụng") cũng như thông tin chúng tôi thu thập
ngoại tuyến khi cần cung cấp thông báo này theo luật định. Bằng việc cung cấp Thông tin
cá nhân cho Chemours, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Tuyên bố về
quyền riêng tư này.
Tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập cho
các mục đích liên quan đến công việc sẽ được cung cấp một thông báo quyền riêng tư
riêng.
Chemours cam kết hợp tác với bạn để nhanh chóng đạt được một giải pháp hợp lý khi
bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào liên quan đến Tuyên bố về quyền riêng tư
này hoặc việc chúng tôi thu thập hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng liên hệ
với chúng tôi theo địa chỉ Privacy-office@chemours.com . Chúng tôi cung cấp thông tin bổ
sung về các lựa chọn, quyền và tùy chọn trong phần Lựa chọn / Tùy chọn / Kiểm soát
thông tin cá nhân của bạn dưới đây.

ĐỊNH NGHĨA "THÔNG TIN CÁ NHÂN"
"Thông tin cá nhân" là thông tin xác định bạn với tư cách một cá nhân hoặc là thông tin có
thể dùng để xác định bạn khi kết hợp với thông tin hiện có về bạn. Chúng tôi thu thập
Thông tin cá nhân khi bạn tương tác với chúng tôi trên mạng và tham gia vào các cơ hội
khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp Thông tin cá nhân mà chúng
tôi thu thập về bạn với Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chemours thông qua các
nguồn khác, chẳng hạn như đăng ký, yêu cầu hoặc sự kiện tiếp thị. Chúng tôi sẽ sử dụng
Thông tin cá nhân kết hợp này theo Tuyên bố về quyền riêng tư này trong thời gian thông
tin được kết hợp.
Thông tin bổ sung
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CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN TỪ VÀ VỀ BẠN
Chemours thu thập Thông tin cá nhân khi bạn tương tác với chúng tôi trên mạng hoặc
tham gia vào các cơ hội khác nhau mà chúng tôi cung cấp, ví dụ:
• Khi bạn truy cập vào trang web hoặc tài khoản mạng xã hội hay sử dụng Ứng
dụng của chúng tôi hoặc tham gia vào một trong các blog hay diễn đàn của chúng
tôi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Khi bạn tạo một tài khoản người dùng trực tuyến với chúng tôi
Khi bạn đăng ký gói đăng ký, tham gia diễn đàn công nghệ hoặc cho phép chúng tôi
liên hệ với bạn
Khi bạn liên hệ với chúng tôi để lấy thông tin bổ sung
Khi bạn khiếu nại hoặc thắc mắc, ví dụ với Đường dây nóng hoặc địa chỉ email phụ
trách quyền riêng tư của chúng tôi
Khi bạn tham gia vào một cuộc thi, chương trình khuyến mại, chương trình rút thăm
trúng thưởng, cuộc khảo sát hoặc chương trình khuyến mại khác
Khi bạn tạo một tài khoản kinh doanh với chúng tôi
Khi bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ
Khi bạn đăng ký mua một sản phẩm của Chemours, gửi thẻ bảo hành hoặc liên hệ
với chúng tôi về một sản phẩm hoặc dịch vụ
Khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu thị trường, gặp gỡ bạn ở triển lãm thương mại
hoặc sự kiện khác
Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân chi tiết cho đội ngũ Quan hệ với nhà đầu tư
Khi bạn ghé thăm một trong các địa điểm của chúng tôi và phải cung cấp danh tính
để có thể ra vào
Thông qua trình duyệt của bạn
Sử dụng cookie

Thông tin bổ sung

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Chemours sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho bốn mục đích cơ bản: Để thực hiện
yêu cầu của bạn; hoàn thành giao dịch mua hoặc hợp đồng bán hàng; để điều hành hoạt
động kinh doanh của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn; để tuân thủ
nghĩa vụ pháp lý.
Thông tin bổ sung

ĐỐI TƯỢNG CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ LÝ DO CHIA
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SẺ
Trừ phạm vi cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ pháp lý như mô tả trong Tuyên bố về quyền
riêng tư này hoặc để tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bạn hoặc được bạn cho phép trước
rõ ràng, chúng tôi không bán, truyền hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập
từ và về bạn.
Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để hoàn thành mọi giao dịch mà
bạn đã yêu cầu hoặc cho phép. Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân giữa các
công ty con và chi nhánh của Chemours và với các đại lý hoặc người đại diện đang làm
việc thay mặt chúng tôi vì các mục đích được mô tả trong tuyên bố này.
Thông tin bổ sung
LỰA CHỌN / TÙY CHỌN / KIỂM SOÁT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Lựa chọn của bạn đối với việc Chemours sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân
của bạn
Chemours cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn đối với việc Chemours sử dụng và tiết lộ
Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin
cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị khi bạn cho phép trước.
Thông tin bổ sung

Yêu cầu truy cập của chủ thể thông tin
Cách bạn có thể truy cập, thay đổi hoặc hủy Thông tin cá nhân
Nếu bạn muốn xem xét, chỉnh sửa, cập nhật, hủy, xóa hoặc giới hạn việc Chemours sử
dụng Thông tin cá nhân của bạn mà trước đây bạn đã cung cấp cho Chemours, thì bạn có
thể liên hệ với Trung tâm quản lý yêu cầu của Chemours.
Thông tin bổ sung

Khiếu nại
Chemours cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông
tin cá nhân của bạn. Các cá nhân có câu hỏi hoặc khiếu nại về Tuyên bố về quyền riêng
tư của chúng tôi nên liên hệ trước với Chemours theo địa chỉ Privacy-Office@chemours.com .
Bạn cũng có thể liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu / Cơ quan giám sát ở quốc gia cư trú
hoặc nơi làm việc. Bạn có thể xem danh sách thuộc Hội thảo quốc tế của Ủy ban quyền
riêng tư và bảo vệ dữ liệu ở đây: https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-ofaccredited-members/.

Trang 3 / 6

THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Bảo mật
Chemours sử dụng các biện pháp quản trị, kỹ thuật và theo tổ chức để bảo vệ Thông tin
cá nhân do Chemours kiểm soát.
Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc hệ thống
lưu trữ dữ liệu sẽ tuyệt đối an toàn. Nếu bạn có lý do để tin rằng hoạt động tương tác giữa
bạn với Chemours không còn an toàn nữa (ví dụ: nếu bạn cho rằng tính bảo mật của bất
kỳ tài khoản nào bạn có thể có với Chemours đã bị xâm phạm), vui lòng thông báo ngay
cho Chemours về vấn đề này bằng cách liên hệ với Chemours theo phần "Liên hệ với
Chemours" bên dưới.

Thời gian lưu giữ
Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn
thành các mục đích nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, để thực hiện một dịch vụ
bạn đã yêu cầu hoặc cho mục đích bạn đã cho phép hoặc trong khoảng thời gian lưu giữ
dài hơn cần thiết cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi hoặc luật hiện hành.
Truyền xuyên biên giới
Thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở những quốc gia chúng tôi hoạt
động hoặc ở nơi chúng tôi thuê một nhà cung cấp dịch vụ và bằng việc sử dụng Trang
web hoặc Ứng dụng của Chemours, bạn cho phép truyền thông tin tới các quốc gia bên
ngoài quốc gia bạn cư trú (trong đó có Hoa Kỳ) có thể có quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với
quốc gia của bạn. Hoạt động truyền như vậy sẽ bị chi phối bởi hợp đồng Bên kiểm soát
nội bộ giữa các thực thể pháp lý của Chemours và thông qua thỏa thuận Truyền dữ liệu
với các bên thứ ba không liên kết.
Truyền dữ liệu cá nhân từ Liên minh Châu Âu tới Hoa Kỳ
Khi cần thiết, các hoạt động truyền dữ liệu cá nhân ở Liên minh Châu Âu này tới Hoa Kỳ
cũng được Chemours bảo vệ thông qua chứng nhận Lá chắn quyền riêng tư và bằng việc
sử dụng Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu khi truyền dữ liệu cá
nhân ở Liên minh Châu Âu tới các thực thể và cá nhân không có chứng nhận Lá chắn
quyền riêng tư hoặc chưa có cơ chế truyền dữ liệu tuân thủ Liên minh Châu Âu tương tự.
Thông tin nhạy cảm
Trừ khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho Chemours và không được
tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nhạy cảm nào, tức là thông tin liên quan đến nguồn gốc
chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, thành viên
công đoàn, sức khỏe, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục, trên hoặc thông qua
Trang web hoặc Ứng dụng hoặc bằng cách khác cho Chemours.
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Việc trẻ em sử dụng Trang web
Chemours cam kết bảo vệ nhu cầu về quyền riêng tư của trẻ em và chúng tôi khuyến
khích phụ huynh cũng như người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động trực
tuyến của con mình. Chemours không hướng Trang web hoặc Ứng dụng tới trẻ em dưới
mười sáu (16) tuổi hoặc thu thập thông tin từ trẻ em cho mục đích bán sản phẩm hoặc
dịch vụ. Chemours không tham gia vào các chương trình giáo dục chọn lọc như nhận thức
về môi trường và khoa học để ủng hộ trường học hay cộng đồng.
Địa chỉ IP
"Địa chỉ IP" của bạn là một số mà Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn tự động
gán cho máy tính mà bạn đang dùng. Địa chỉ IP được xác định và tự động ghi vào tệp
nhật ký máy chủ của Chemours bất cứ khi nào một người dùng truy cập vào Trang web.
Chemours sử dụng Địa chỉ IP để theo dõi việc sử dụng trang web và nâng cao trải nghiệm
trực tuyến của bạn. Khi bạn truy cập hoặc rời khỏi Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm phần
bổ trợ hoặc cookie hoặc công nghệ tương tự trên trang web của người khác), chúng tôi
nhận được URL của cả trang web mà bạn dùng để truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi và
trang web bạn truy cập sau khi rời khỏi Dịch vụ đó. Chúng tôi cũng nhận được thông tin về
địa chỉ IP, máy chủ proxy, hệ điều hành, trình duyệt web và phần bổ trợ, mã nhận dạng
thiết bị và tính năng, và/hoặc ISP hoặc nhà mạng di động của bạn. Nếu bạn sử dụng Dịch
vụ của chúng tôi từ một thiết bị di động, thì thiết bị đó có thể gửi cho chúng tôi dữ liệu về vị
trí của bạn. Hầu hết các thiết bị đều cho phép bạn ngăn hoạt động gửi dữ liệu vị trí cho
chúng tôi và chúng tôi tôn trọng cài đặt của bạn.
Quảng cáo trên Internet
Chemours và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Chemours sử dụng cookie, thẻ pixel,
beacon web, GIF trống hoặc công nghệ tương tự để theo dõi hành động của người dùng
Trang web và người nhận email trên các trang web không liên kết theo thời gian, để cá
nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web bằng cách hiển thị quảng cáo phù hợp với
bạn hơn.
Thông tin bổ sung

CẬP NHẬT TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY
Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về quyền riêng tư này. Vui lòng xem ngày sửa đổi trên
trang này để biết ngày sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư này gần đây nhất. Mọi thay đổi
với Tuyên bố về quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Tuyên bố về quyền
riêng tư sửa đổi trên Trang web hoặc Ứng dụng. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng
dụng sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận Tuyên bố về quyền riêng tư sửa đổi.
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LIÊN HỆ VỚI CHEMOURS
Nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu về Tuyên bố về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ
với Chemours theo địa chỉ Trung tâm quản lý yêu cầu của Chemours hoặc gửi thư cho
chúng tôi theo địa chỉ sau:
Chemours Inquiry Management Center
1007 N Market Street Wilmington, DE19898
E-mail: Privacy-office@chemours.com
Vui lòng bao gồm tên và địa chỉ mà bạn muốn chúng tôi phản hồi, cùng với tên của trang
web tương ứng.
Ngày sửa đổi gần nhất: 06/04/2018
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THÔNG TIN BỔ SUNG
ĐỊNH NGHĨA "THÔNG TIN CÁ NHÂN"
"Thông tin cá nhân" là thông tin xác định bạn với tư cách một cá nhân hoặc là thông tin
có thể dùng để xác định bạn khi kết hợp với thông tin hiện có về bạn. Chúng tôi thu thập
Thông tin cá nhân khi bạn tương tác với chúng tôi trên mạng và tham gia vào các cơ hội
khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp Thông tin cá nhân mà
chúng tôi thu thập về bạn với Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chemours thông
qua các nguồn khác, chẳng hạn như đăng ký, yêu cầu hoặc sự kiện tiếp thị. Chúng tôi
sẽ sử dụng Thông tin cá nhân kết hợp này theo Tuyên bố về quyền riêng tư này trong
thời gian thông tin được kết hợp.
Thông tin bổ sung
"Thông tin cá nhân" là thông tin xác định bạn với tư cách một cá nhân hoặc là thông tin
có thể dùng để xác định bạn khi kết hợp với thông tin hiện có về bạn, chẳng hạn như:
Thông tin bạn tự nguyện cung cấp
• Tên
• Địa chỉ bưu chính (bao gồm địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng)
• Số điện thoại hoặc số fax
• Địa chỉ email
• Số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
• Mã số thuế nhà cung cấp
• Mã số quốc gia như Số an sinh xã hội
• Thông tin tài chính khi đăng ký tín dụng
• Lịch sử mua hàng
• Thông tin sinh trắc khi cần thiết để bạn có quyền ra vào một địa điểm (ví dụ)
• Thông tin nhân khẩu và thông tin khác do bạn cung cấp
Thông tin chúng tôi tự động thu thập
Địa chỉ IP
Thông tin trình duyệt
Thông tin thu thập thông qua cookie, thẻ pixel và công nghệ khác
Quay lại
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CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN TỪ VÀ VỀ BẠN
Chemours thu thập Thông tin cá nhân khi bạn tương tác với chúng tôi trên mạng hoặc
tham gia vào các cơ hội khác nhau mà chúng tôi cung cấp, ví dụ:
• Khi bạn truy cập vào trang web hoặc tài khoản mạng xã hội hay sử dụng Ứng
dụng của chúng tôi hoặc tham gia vào một trong các blog hay diễn đàn của
chúng tôi
• Khi bạn tạo một tài khoản người dùng trực tuyến với chúng tôi
• Khi bạn đăng ký gói đăng ký, tham gia diễn đàn công nghệ hoặc cho phép chúng
tôi liên hệ với bạn
• Khi bạn liên hệ với chúng tôi để lấy thông tin bổ sung
• Khi bạn khiếu nại hoặc thắc mắc, ví dụ với Đường dây nóng hoặc địa chỉ email
phụ trách quyền riêng tư của chúng tôi
• Khi bạn tham gia vào một cuộc thi, chương trình khuyến mại, chương trình rút
thăm trúng thưởng, cuộc khảo sát hoặc chương trình khuyến mại khác
• Khi bạn tạo một tài khoản kinh doanh với chúng tôi
• Khi bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ
• Khi bạn đăng ký mua một sản phẩm của Chemours, gửi thẻ bảo hành hoặc liên
hệ với chúng tôi về một sản phẩm hoặc dịch vụ
• Khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu thị trường, gặp gỡ bạn ở triển lãm thương mại
hoặc sự kiện khác
• Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân chi tiết cho đội ngũ Quan hệ với nhà đầu tư
• Khi bạn ghé thăm một trong các địa điểm của chúng tôi và phải cung cấp danh
tính để có thể ra vào
• Thông qua trình duyệt của bạn
• Sử dụng cookie
Thông tin bổ sung
• Thông qua trình duyệt của bạn: Một số thông tin mà hầu hết các trình duyệt thu
thập, chẳng hạn như địa chỉ Kiểm soát truy cập phương tiện (MAC), loại máy
tính (Windows hay Macintosh), độ phân giải màn hình, phiên bản hệ điều hành,
loại và phiên bản trình duyệt Internet.
• Sử dụng cookie: thêm thông tin trên https://www.chemours.com/cookie- policy/
• Sử dụng thẻ pixel, beacon web, GIF trống hoặc công nghệ tương tự khác:
Những công nghệ này có thể được sử dụng cùng với một số trang trên Trang
web và email định dạng HTML để theo dõi hành động của người dùng Trang
web và người nhận email, đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị
của Chemours, biên soạn số liệu thống kê về mức sử dụng và tốc độ phản hồi
của Trang web, v.v.
• Địa chỉ IP được tự động xác định và ghi vào tệp nhật ký máy chủ của Chemours
bất cứ khi nào một người dùng truy cập Trang web kèm theo thông tin về thời gian
truy cập và (các) trang đã truy cập. Thu thập địa chỉ IP là một phương pháp tiêu
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chuẩn trên Internet và được nhiều trang web tự động thực hiện.
Quay lại
CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Chemours sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho bốn mục đích cơ bản: Để thực hiện
yêu cầu của bạn; hoàn thành giao dịch mua hoặc hợp đồng bán hàng; để điều hành
hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn; để
tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
Thông tin bổ sung
Các mục đích nhằm thực hiện một thỏa thuận hoặc các biện pháp thỏa thuận trước
• Khi cần thiết để thực hiện một hợp đồng hoặc thực hiện yêu cầu của bạn.
• Phản hồi truy vấn và thực hiện yêu cầu của bạn, như gửi cảnh báo qua email.
• Thực hiện và hoàn thành giao dịch mua của bạn, như để xử lý khoản thanh toán,
giao đơn đặt hàng cho bạn, liên lạc với bạn về giao dịch mua và cung cấp cho
bạn dịch vụ khách hàng liên quan.
• Để gửi cho bạn thông tin quan trọng về Trang web hoặc Ứng dụng, sự thay đổi
đối với điều khoản, điều kiện và chính sách và/hoặc thông tin quản trị khác của
Chemours.
• Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web bằng cách hiển thị sản phẩm và
dịch vụ được điều chỉnh riêng cho bạn.
• Cho phép bạn tham gia vào chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và
chương trình khuyến mại tương tự cũng như quản lý những hoạt động này. Một
số hoạt động trong số này có quy tắc bổ sung có thể chứa thông tin bổ sung về
cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn, do đó, bạn nên đọc
kỹ các quy tắc này.
• Cho phép bạn gửi tin nhắn cho người khác hoặc bạn bè thông qua Trang web
hoặc Ứng dụng. Bằng việc sử dụng chức năng này, bạn cho Chemours biết rằng
bạn có quyền sử dụng và cung cấp cho Chemours tên cũng như địa chỉ email
của người khác.
• Cho phép bạn liên hệ và tương tác với người khác thông qua Trang web hoặc
Ứng dụng (ví dụ: thông qua blog, bảng thông báo, chức năng nhắn tin, chức
năng trò chuyện, hồ sơ hoặc mạng xã hội khác).
• Cho phép bạn đăng ký và tham gia vào các diễn đàn công nghệ cũng như các sự
kiện khác với Chemours.
Các mục đích trong phạm vi lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba
• Ngoài việc thực hiện thỏa thuận (trước) trên thực tế, chúng tôi xử lý dữ liệu của
bạn bất cứ khi nào cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên
thứ ba. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được xử lý trong phạm vi mà bạn không có bất cứ
lợi ích nào quan trọng hơn việc xử lý đó, chẳng hạn như các mục đích cụ thể sau
đây.
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•

Khi cần xử lý vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi để nâng cao dịch vụ, chiến dịch và
trang web.

•

Để tạo điều kiện cho các mục đích kinh doanh của Chemours, chẳng hạn như
phân tích dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nâng cao
trang web của Chemours, cải thiện dịch vụ của Chemours, phát triển sự kiện tiếp thị,
xác định xu hướng sử dụng và xác định tính hiệu quả của chiến dịch khuyến mại của
Chemours. Nếu có thể, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu đã xóa thông tin cá nhân cho
những mục đích này, nhưng trong trường hợp chúng tôi sử dụng hoặc kết hợp dữ liệu
đó với Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó theo Tuyên bố về quyền riêng tư
này trong thời gian dữ liệu đó chứa Thông tin cá nhân.

•
•

Để truy cập an toàn vào các hệ thống và cơ sở của chúng tôi.
Chemours sử dụng Địa chỉ IP cho các mục đích như tính mức sử dụng Trang
web, giúp chẩn đoán vấn đề máy chủ, quản trị Trang web và hiển thị nội dung
được điều chỉnh riêng cho quốc gia của bạn.

Các mục đích trong phạm vi bạn cho phép
• Về sự cho phép của bạn. Bạn có quyền rút lại sự cho phép bất cứ lúc nào
(http://pages.chemours.com/Subscription-Center.html).
• Gửi cho bạn thông tin tiếp thị mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm, bao
gồm thông tin về triển lãm thương mại, khi bạn đăng ký nhận những thông tin
như vậy.
Các mục đích trong phạm vi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
• Khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm
luật bên ngoài quốc gia bạn cư trú; (b) để tuân thủ thủ tục pháp lý; (c) để phản
hồi yêu cầu của cơ quan nhà nước và chính phủ, bao gồm các cơ quan nhà
nước và chính phủ bên ngoài quốc gia bạn cứ trú; (d) để thực hiện các điều
khoản và điều kiện của Chemours; (e) để bảo vệ hoạt động của Chemours; (f)
để bảo vệ quyền của Chemours, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản, bạn
hoặc người khác; và (g) để cho phép Chemours tìm kiếm các biện pháp bồi
thường có sẵn hoặc giới hạn tiền bồi thường mà chúng tôi có thể phải chịu; (h)
nếu chúng tôi cho là cần thiết vì các mục đích bảo mật hoặc để điều tra sự gian
lận tiềm ẩn hoặc các hành vi vi phạm Chính sách quyền riêng tư này và/hoặc nỗ
lực gây nguy hiểm cho doanh nghiệp chúng tôi hoặc Khách truy cập.
• Khi cần xử lý để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
Quay lại
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ĐỐI TƯỢNG CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ LÝ DO
CHIA SẺ
Trừ phạm vi cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ pháp lý như mô tả trong Tuyên bố về
quyền riêng tư này hoặc để tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bạn hoặc được bạn cho
phép trước rõ ràng, chúng tôi không bán, truyền hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng
tôi thu thập từ và về bạn.
Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để hoàn thành mọi giao dịch
mà bạn đã yêu cầu hoặc cho phép. Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân giữa
các công ty con và chi nhánh của Chemours và với các đại lý hoặc người đại diện đang
làm việc thay mặt chúng tôi vì các mục đích được mô tả trong tuyên bố này.
Thông tin bổ sung
Tiết lộ cho Bên thứ ba theo sự cho phép của bạn hoặc yêu cầu rõ ràng+
• Khi bạn tham gia vào các tính năng trên Trang web của Chemours, nền tảng
mạng xã hội hoặc Ứng dụng cung cấp cơ hội tương tác với Chemours và người
khác (ví dụ: blog, bảng thông báo, chức năng nhắn tin, chức năng trò chuyện,
hồ sơ hoặc mạng xã hội khác), bạn phải hiểu rằng người khác có thể xem được
mọi thông tin mà bạn gửi, bao gồm tên, vị trí và địa chỉ email. Chúng tôi không
chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi thông qua những tính
năng này và bạn không nên tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nhạy cảm nào (như
thông tin sức khỏe hoặc thẻ tín dụng) thông qua những tính năng này. Nếu bạn
sử dụng những tính năng này, thì Thông tin cá nhân của bạn có thể vẫn lưu giữ
trên Trang web hoặc Ứng dụng ngay cả sau khi bạn dừng sử dụng Trang web
hoặc Ứng dụng đó.
• Để xác định bạn với bất kỳ ai bạn gửi tin nhắn thông qua Trang web hoặc một
trong các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi.
Tiết lộ cho Công ty con và Chi nhánh
• Trong Nhóm các công ty của Chemours cho các mục đích được mô tả trong
Tuyên bố về quyền riêng tư này. Công ty Chemours và công ty con ở địa
phương mà bạn tương tác cùng chịu trách nhiệm quản lý Thông tin cá nhân
cùng sử dụng.
Tiết lộ cho Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hành động thay mặt bạn
• Cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Chemours, người cung cấp các
dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, hoàn thành
đơn đặt hàng, phân phối sản phẩm, cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ CNTT, dịch
vụ khách hàng, dịch vụ phân phối email, bảo mật vị trí, xử lý thẻ tín dụng, dịch
vụ kiểm tra và các dịch vụ tương tự khác để cho phép họ cung cấp dịch vụ.
• Cho các bên thứ ba như đại lý và nhà phân phối để tạo điều kiện bán hàng và
phân phối sản phẩm cũng như dịch vụ của Chemours mà có thể bao gồm thông
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tin tiếp thị.
•

Cho các nhà tài trợ bên thứ ba của chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi
và chương trình khuyến mại tương tự.

•

Cho bên thứ ba trong trường hợp tái cơ cấu, sáp nhập, bán, liên danh, chuyển
giao, chuyển nhượng hoặc hoạt động chuyển nhượng khác, tất cả hoặc bất kỳ
phần nào thuộc công việc kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần của Chemours (bao
gồm liên quan đến phá sản hoặc thủ tục pháp lý tương tự).

Tiết lộ vì mục đích kinh doanh và pháp lý khác
• Khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm
luật bên ngoài quốc gia bạn cư trú; (b) để tuân thủ thủ tục pháp lý; (c) để phản
hồi yêu cầu của cơ quan nhà nước và chính phủ, bao gồm các cơ quan nhà
nước và chính phủ bên ngoài quốc gia bạn cứ trú; (d) để thực hiện các điều
khoản và điều kiện của Chemours; (e) để bảo vệ hoạt động của Chemours; (f)
để bảo vệ quyền của Chemours, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản, bạn
hoặc người khác; và (g) để cho phép Chemours tìm kiếm các biện pháp bồi
thường có sẵn hoặc giới hạn khoản bồi thường mà chúng tôi có thể phải chịu.
Quay lại
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LỰA CHỌN / TÙY CHỌN / KIỂM SOÁT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Lựa chọn của bạn đối với việc Chemours sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của
bạn
Chemours cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn đối với việc Chemours sử dụng và tiết lộ
Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin
cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị khi bạn cho phép trước.
Thông tin bổ sung
Bằng việc liên hệ với Trung tâm quản lý yêu cầu của Chemours, bạn có thể từ chối nhận
thư tiếp thị điện tử trong tương lai từ Chemours và yêu cầu chúng tôi không chia sẻ
Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba không liên kết vì mục đích tiếp thị.
Chúng tôi sẽ phản hồi (các) yêu cầu của bạn ngay khi có thể. Vui lòng lưu ý rằng nếu
bạn không đồng ý như mô tả ở trên, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để
thông báo cho bên thứ ba không liên kết mà Chemours đã chia sẻ Thông tin cá nhân
của bạn rằng bạn đã không cho phép (nghĩa là những bên mà chúng tôi đã cung cấp
Thông tin cá nhân của bạn tính đến ngày chúng tôi triển khai yêu cầu không tham gia
của bạn). Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không đồng ý nhận thư liên quan đến tiếp thị từ
Chemours, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn thư quản trị quan trọng và bạn không thể
từ chối nhận những thư quản trị này.
Quay lại
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Yêu cầu truy cập của chủ thể thông tin
Cách bạn có thể truy cập, thay đổi hoặc hủy Thông tin cá nhân
Nếu bạn muốn xem xét, chỉnh sửa, cập nhật, hủy, xóa hoặc giới hạn việc Chemours sử
dụng Thông tin cá nhân mà trước đây bạn đã cung cấp cho Chemours, thì bạn có thể
liên hệ với Trung tâm quản lý yêu cầu của Chemours.
Thông tin bổ sung
Trong yêu cầu của bạn, vui lòng nêu rõ thông tin mà bạn muốn thay đổi, liệu bạn có
muốn hủy Thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu của Chemours không hay cho
Chemours biết giới hạn mà bạn muốn áp dụng cho việc Chemours sử dụng Thông tin cá
nhân của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn ngay lập tức. Chúng tôi cũng sẽ
thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho bên thứ ba không liên kết mà
Chemours đã chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn về yêu cầu sửa chữa hoặc xóa Thông
tin cá nhân này.
Quay lại
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Quảng cáo trên Internet
Chemours và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Chemours sử dụng cookie, thẻ pixel,
beacon web, GIF trống hoặc công nghệ tương tự để theo dõi hành động của người dùng
Trang web và người nhận email trên các trang web không liên kết theo thời gian, để cá
nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web bằng cách hiển thị quảng cáo phù hợp với
bạn hơn.
Thông tin bổ sung
Ví dụ: chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiển thị sản phẩm và dịch
vụ được tùy chỉnh theo sở thích và mối quan tâm được thể hiện qua hoạt động trực tuyến
của bạn theo thời gian.
Trang web bên thứ ba
Tuyên bố về quyền riêng tư này không đề cập đến và chúng tôi không chịu trách nhiệm
cho quyền riêng tư, thông tin hoặc phương pháp khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao
gồm bất kỳ bên thứ ba nào vận hành bất kỳ trang web có liên kết trên Trang web hoặc
Ứng dụng. Việc đưa một liên kết vào Trang web hoặc Ứng dụng không đồng nghĩa với
việc Chemours chứng nhận trang web được liên kết đó.
Nhà quảng cáo bên thứ ba
Chemours có thể sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phân phối quảng cáo khi
bạn truy cập một Trang web của Chemours. Vui lòng lưu ý rằng các công ty này có thể
sử dụng thông tin về việc bạn truy cập vào Trang web này để cung cấp quảng cáo về sản
phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Trong quá trình phân phối quảng cáo tới Trang
web này, các công ty này có thể đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt
của bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về phương pháp này và biết các lựa chọn
không cho phép những công ty này sử dụng thông tin này, vui lòng truy cập vào
http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
Quay lại
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Chính sách quyền riêng tư thông tin toàn cầu
Chính sách này xác định cam kết của Chemours trong việc bảo vệ quyền riêng tư của
thông tin cá nhân mà Chemours thu thập hoặc sử dụng trong quá trình Chemours tiến
hành kinh doanh. Phạm vi của Chính sách này bao gồm hoạt động thu thập và sử dụng
thông tin cá nhân của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và bất kỳ bên thứ ba nào
khác. Trên cơ sở toàn cầu, Chemours sẽ và sẽ yêu cầu công ty con của Chemours thiết
lập và duy trì quy trình kinh doanh nhất quán với chính sách này.
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân.
Chemours coi trọng quyền riêng tư và cam kết tuân thủ tất cả yêu cầu pháp lý về quyền
riêng tư của thông tin cá nhân. Chemours sẽ xem xét phương pháp thu thập, sử dụng
và tiết lộ thông tin cá nhân của mình theo từng thời điểm để đảm bảo tuân thủ pháp luật
và quy định.
Chúng tôi cung cấp thông báo về việc thu thập Thông tin cá nhân.
Chemours sẽ cung cấp thông báo khi thông tin cá nhân được thu thập theo luật hiện
hành. Tất cả thông báo sẽ giải thích sự cần thiết của thông tin và mô tả cách sử dụng
thông tin.
Chúng tôi xin phép rõ ràng đối với thông tin nhạy cảm/đề nghị tham gia.
Trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu, Chemours sẽ duy trì các quy trình nhằm đảm bảo
rằng thông tin nhạy cảm được thu thập với sự đồng ý rõ ràng.
Chúng tôi xử lý và phân phối thông tin theo thông báo.
Chemours sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo các thông báo đã được cung
cấp. Tuy nhiên, Chemours có thể quyết định gỡ bỏ các đặc điểm có thể nhận dạng khỏi
thông tin cá nhân đã thu thập rồi sử dụng thông tin đó cho mục đích thống kê, lịch sử,
khoa học hoặc các mục đích khác theo luật hiện hành.
Chúng tôi bảo mật thông tin.
Chemours sẽ sử dụng nỗ lực thương mại hợp lý để duy trì tính bảo mật của thông tin cá
nhân và bảo vệ tính nhất quán của thông tin đó.

Chúng tôi cung cấp cho các cá nhân phương pháp truy cập và chỉnh sửa thông
tin của họ.
Chemours sẽ duy trì các quy trình thương mại hợp lý theo luật hiện hành để các cá
nhân có quyền truy cập vào thông tin cá nhân đã thu thập của họ và khi phù hợp, chỉnh
sửa những thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc xóa thông tin cá nhân
của họ.
Chúng tôi yêu cầu người khác xử lý dữ liệu của Chemours theo luật hiện hành.
Chemours sẽ yêu cầu những người lấy hoặc cung cấp thông tin cá nhân từ hoặc cho
Chemours, bao gồm những người được thuê để cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ thông
tin cá nhân theo cách phù hợp.
Chúng tôi cung cấp phương pháp xử lý khiếu nại.
Chemours sẽ thiết lập quy trình phản hồi khiếu nại về những sai phạm tiềm ẩn so với
quy trình đã thiết lập để bảo vệ thông tin cá nhân.
Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin cá nhân khi Luật pháp hoặc lệnh tòa yêu cầu.
Khi pháp luật hoặc lệnh tòa cho phép hoặc yêu cầu, Chemours sẽ thu thập, sử dụng,
truyền và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân theo các quy trình không yêu cầu cung cấp
thông báo (ví dụ: liên quan đến các cuộc điều tra thi hành luật).
Chúng tôi sẽ thống nhất các quy trình của bộ phận Nhân sự với chính sách của
Chemours.
Chemours sẽ thống nhất các quy trình, chính sách, phương pháp và nguyên tắc của bộ
phận Nhân sự với Chính sách này.
Chúng tôi duy trì tính linh hoạt trong việc thay đổi chính sách này.
Chemours có quyền sửa đổi và cập nhật chính sách này hoặc phương pháp kinh doanh
liên quan bất kỳ lúc nào
Nếu bạn quan ngại về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên
hệ với chúng tôi theo địa chỉ Privacy-Office@chemours.com.
Quay lại

