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1. Giới Thiệu  

Tổng Quan 

Trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình, chúng ta xử lý Thông Tin Cá Nhân 

từ Các Chủ Thể Dữ Liệu khác nhau, bao gồm khách hàng và người lao động của chúng ta. Vì Thông 

Tin Cá Nhân là dữ liệu có giá trị được uỷ thác cho CJ, chúng ta phả i thiết lập “Chính Sách Bảo Mật 

Thông Tin Cá Nhân của CJ Global” (sau đây gọi là “Chính Sách”) để bảo vệ và quản lý an toàn thông 

tin này. 

Vì Chính Sách là một tập hợp các hướng dẫn chi tiết nhằm thực hiện cam kết bảo vệ Thông Tin Cá 

Nhân được tuyên bố trong <Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trong Kinh Doanh Của CJ>, chúng ta trình bày 

các nguyên tắc chung và các tiêu chuẩn tối thiểu mà tất cả Nhân Viên CJ phải tuân theo để đảm 

bảo các quyền của Các Chủ Thể Dữ Liệu và xử lý Thông Tin Cá Nhân một cách an toàn đồng thời 

tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của cộng đồng và quốc gia nơi mà chúng 

ta thực hiện hoạt động kinh doanh.  

Nếu bạn muốn thiết lập các hướng dẫn bổ sung theo quốc gia hoặc theo ngành ngoài quy định tại 

Chính Sách này, thì các nguyên tắc cơ bản của các hướng dẫn đó phải nhất quán với Chính Sách. 

Mọi chi tiết cụ thể của các hướng dẫn sẽ tuân theo các quy định của từng quốc gia. 

 

Phạm Vi và Áp Dụng Toàn Cầu 

Chính Sách này áp dụng cho tất cả mọi người làm việc cho CJ trên toàn thế giới, bất kể vị trí, vai 

trò hoặc chức vụ. Bất kể loại nhân viên nào, dù là thường xuyên hay theo hợp đồng, Chính Sách 

này áp dụng cho tất cả người lao động, quản lý cấp trung, nhà điều hành, giám đốc, các thành viên 

ban điều hành, và cố vấn (sau đây gọi là “Nhân Viên CJ”).  

Ngoài ra, bất kể chức danh của chuyên gia tư vấn, đại lý, trung gian, người đại diện, v.v..., Chính 

Sách này hoặc các chính sách về cơ bản tương đương với Chính Sách này phải được tuân theo bởi 

tất cả các bên thứ ba đại diện hoặc làm việc thay mặt cho CJ.  

 

Tuân Thủ Luật Áp Dụng 

Nhân Viên CJ không chỉ phải tuân thủ các quy định của cộng đồng hoặc quốc gia nơi mà CJ thực 

hiện hoạt động kinh doanh, mà còn phải tuân thủ các quy định của quốc gia của Các Chủ Thể Dữ 

Liệu. Bên cạnh đó, Nhân Viên CJ phải luôn lưu ý đến các quy định về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân 

của các quốc gia quan trọng khác. Các quy định về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân phổ biến bao gồm 

Hướng Dẫn của OECD về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Luồng Dữ Liệu Cá Nhân Xuyên Biên Giới, Quy 
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Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu Âu (GDPR), Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của 

Người Tiêu Dùng California (CCPA), Luậ t Bảo vệ  quyền và lợ i ích củ a Ngườ i Tiêu Dùng của Trung 

Quốc, và Luật An Ninh Mạng của Trung Quốc, nhưng không giới hạn ở các quy định đó. 

Nhân Viên CJ nên đặc biệt thận trọng vì các hành động của Nhân Viên CJ có thể phải chịu sự điều 

chỉnh ngoài lãnh thổ của các quy định về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân từ các quốc gia đó như GDPR 

và CCPA.   

Nếu phát sinh xung đột hoặc yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn quy định của Chính Sách này từ 

các quy định về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của cộng đồng và quốc gia nơi mà CJ tiến hành kinh 

doanh, thì quy định của các quốc gia có liên quan sẽ được ưu tiên. Chính Sách này phải được tuân 

thủ ngay cả khi bất kỳ cộng đồng hoặc quốc gia nào không có quy định về bảo vệ Thông Tin Cá 

Nhân, và lưu ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào đối với Chính Sách này đều không được biện minh vì nó 

phù hợp với thông lệ của bất kỳ cộng đồng hoặc quốc gia nào. Điều này là do nếu Thông Tin Cá 

Nhân bị xâm phạm hoặc tiết lộ, bất kể nhỏ như thế nào, điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm 

trọng, tổn hại đến uy tín, mất lòng tin và trách nhiệm pháp lý đối với CJ và Nhân Viên CJ.  

 

2. Định Nghĩa 

A. "CJ" nghĩa là CJ Corporation, các công ty con, và các công ty liên kế t trong nước và quốc tế. 

B. "Thông Tin Cá Nhân" nghĩa là tất cả thông tin liên quan đến các cá nhân được xác định hoặc 

có thể được xác định. Thông tin đó bao gồm tên, số định danh, thông tin vị trí và thông tin 

định danh trực tuyến có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, cùng với đặc điểm nhận 

diện về thể chất, sinh lý, tâm lý, tài chính, văn hóa và xã hội của cá nhân có thể được xác định 

thông qua một hoặc nhiều yếu tố cụ thể. Tuy nhiên, định nghĩa và phạm vi của thông tin cá 

nhân theo quy định có thể được thay đổi bởi từng quốc gia. 

* Thông Tin Định Danh Trực Tuyến: Nghĩa là các thông tin định danh và thông tin khác cùng 

với thông tin nhận dạng cá nhân, và bao gồm các địa chỉ IP, địa chỉ MAC, ID cookie trực tuyến, 

RFID, v.v… 

C. "Xử Lý Thông Tin Cá Nhân" nghĩa là các hành động bao gồm thu thập, tạo lập, kết nối, liên 

kết, ghi lại, lưu trữ, bảo quản, sản xuất, chỉnh sửa, tìm kiếm, truy xuất, hiệu chỉnh, khôi phục, sử 

dụng, cung cấp, tiết lộ, hủy và các hành động tương tự khác liên quan đến Thông Tin Cá Nhân. 

D. "Chủ Thể Dữ Liệu" nghĩa là một cá nhân có thể được nhận dạng bởi thông tin đã xử lý, có 

nghĩa là cá nhân đóng vai trò là chủ thể của thông tin. 
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E. "Ẩn Danh" nghĩa là quá trình xử lý hoặc các phương pháp khác để làm cho thông tin không 

còn có thể xác định được Chủ Thể Dữ Liệu. 

F. "Giả Danh" nghĩa là việc xóa một phần hoặc thay thế một phần hoặc toàn bộ Thông Tin Cá 

Nhân để Thông Tin Cá Nhân không thể xác định được cá nhân duy nhất mà không có thông 

tin bổ sung. 

G. "Thuê Ngoài Xử Lý Thông Tin Cá Nhân" nghĩa là việc ủy thác cho bên thứ ba xử lý Thông Tin 

Cá Nhân của Các Chủ thể Dữ liệu cho các mục đích kinh doanh của CJ. 

H. "Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân Xuyên Biên Giới" có thể bao gồm Thông Tin Cá Nhân được 

chuyển qua biên giới và được thu thập và lưu trữ trực tiếp trong các hệ thống ở nước ngoài, 

Thông Tin Cá Nhân được chuyển đến các hệ thống ở nước ngoài thông qua liên kết dữ liệu, 

Thông Tin Cá Nhân có thể truy cập từ xa từ nước ngoài, hoặc Thông Tin Cá Nhân được bao 

gồm khi gửi một tệp điện tử. 

 

3. Các Nguyên Tắc Bảo Mật của CJ 

Hợp Pháp, Công Bằng và Minh Bạch 

Nhân Viên CJ phải xử lý Thông Tin Cá Nhân một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch. Tính 

minh bạch nghĩa là sự hiển thị rõ ràng chuỗi các hành động khi xử lý Thông Tin Cá Nhân theo cách 

mở, dễ hiểu và dễ truy cập đối với Chủ Thể Dữ Liệu. 

 

Giới Hạn Mục Đích 

Nhân Viên CJ phải thông báo cụ thể và rõ ràng cho Chủ Thể Dữ Liệu về mục đích thu thập Thông 

Tin Cá Nhân, và Thông Tin Cá Nhân phải được thu thập cho các mục đích hợp pháp. Ngoài ra, về 

nguyên tắc, Thông Tin Cá Nhân chỉ được sử dụng trong phạm vi mục đích thu thập. 

 

Tối Thiểu Dữ Liệu 

Nhân Viên CJ chỉ được thu thập Thông Tin Cá Nhân trong phạm vi phù hợp, hợp lý và cần thiết để 

xử lý Thông Tin Cá Nhân. 

 

Tính Chính Xác 

CJ Nhân Viên CJ phải xử lý Thông Tin Cá Nhân một cách chính xác mà không có sai sót, và nếu 
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Chủ Thể Dữ Liệu yêu cầu xóa hoặc sửa thông tin không chính xác, Nhân Viên CJ phải thực hiện các 

biện pháp hợp lý cho việc này.  

 

Giới Hạn Lưu Trữ 

CJ Nhân Viên CJ chỉ được lưu trữ Thông Tin Cá Nhân nếu cần thiết cho mục đích xử lý Thông Tin 

Cá Nhân, và Thông Tin Cá Nhân đã qua mục đích xử lý phải bị hủy hoặc ẩn danh.  

 

Tính Toàn Vẹn và Tính Bảo Mật 

Nhân Viên CJ phải bảo vệ Thông Tin Cá Nhân khỏi việc xử lý không đúng thẩm quyền, xử lý bất 

hợp pháp, sự thất thoát hoặc thiệt hại, sự tiêu hủy, hoặc tổn thất ngẫu nhiên thông qua các biện 

pháp quản lý và kỹ thuật hợp lý. 

 

Trách Nhiệm Giải Trình 

Tất cả Nhân Viên CJ phải tuân thủ và thực hiện các nguyên tắc nêu trên liên quan đến bảo vệ Thông 

Tin Cá Nhân, và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo uy tín đối với Chủ Thể Dữ Liệu.  

 

4. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân 

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Cần Thiết Tối Thiểu 

Khi thu thập Thông Tin Cá Nhân, tiêu chuẩn của chúng tôi là CJ chỉ thu thập Thông Tin Cá Nhân 

tối thiểu cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu của dịch vụ vào thời điểm yêu cầu. Bạn 

không được từ chối cung cấp dịch vụ vì Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý với việc thu thập Thông Tin 

Cá Nhân khác với mức tối thiểu cần thiết.  

Bên cạnh đó, trong trường hợp mục đích thu thập Thông Tin Cá Nhân có thể đạt được nếu Thông 

Tin Cá Nhân được xử lý một cách ẩn danh hoặc giả danh, thì Thông Tin Cá Nhân đó phải được ẩn 

danh nếu có thể và nếu không thể đạt được mục đích bằng Ẩn Danh, thì thông tin đó phải được 

giả danh. 

 

Tính Hợp Pháp của Việc Thu Thập Thông Tin Cá Nhân 

Khi thu thập Thông Tin Cá Nhân, chúng ta phải kiểm tra cẩn thận không chỉ các quy định của các 

quốc gia nơi CJ hoạt động kinh doanh, mà còn cả các quốc gia mà Chủ Thể Dữ Liệu của việc thu 
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thập Thông Tin Cá Nhân thuộc về, và Thông Tin Cá Nhân phải được thu thập tuân thủ theo các yêu 

cầu và các thủ tục pháp lý đó. 

Ở hầu hết các quốc gia, tính hợp pháp của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân được công nhận khi 

có được sự đồng ý rõ ràng từ Chủ Thể Dữ Liệu. Để được công nhận là sự đồng ý hợp pháp cho việc 

thu thập Thông Tin Cá Nhân, bạn phải đạt được sự đồng ý dựa trên sự tự do ý chí của Chủ Thể Dữ 

Liệu, và bạn phải tuân theo các thủ tục được yêu cầu về mặt pháp lý, chẳng hạn như thông báo cho 

Chủ Thể Dữ Liệu về các thông báo theo quy định.  

Mặt khác, CCPA California và các quy định từ một số  quốc gia chỉ yêu cầu sự thông báo trước và 

việc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân đã thu thập chỉ cho mụ c đích thu thập dữ liệu, và khả năng rút lại 

sự đồng ý. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia có thể có các yêu cầu khác nhau nhằm công nhận tính hợp 

pháp của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân, chẳng hạn như khi cần thiết để giao kết và thực hiện 

các hợp đồng/ thỏ a thuận với Các Chủ Thể Dữ Liệu.   

Ngoài ra, việc xử lý Thông Tin Cá Nhân nhất định mà có thể vi phạm một cách đáng kể đến tôn 

giáo, quan điểm chính trị, hồ sơ y tế, di truyền học, chủng tộc hoặc sắc tộc, thông tin sinh trắc học, 

và các lĩnh vực khác của đời sống riêng tư phải được giảm thiểu hết mức có thể. Một số quốc gia 

có thể yêu cầu một thủ tục đồng ý riêng để thu thập Thông Tin Cá Nhân như vậy, và những quốc 

gia khác có thể cấm xử lý Thông tin Cá nhân nhất định, chẳng hạn như lý lịch tội phạm. Do đó, hãy 

luôn kiểm tra các quy định của quốc gia hoặc địa phương của bạn.  

Nếu bạn không chắc chắn về các yêu cầu pháp lý đối với việc thu thập Thông Tin Cá Nhân, vui lòng 

tham khảo ý kiến của bộ phận pháp chế/ tuân thủ. 

 

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Em 

So với người lớn, khả năng phán đoán và đánh giá thông tin của trẻ em còn hạn chế. Vậy nên, trẻ 

em có thể đồng ý với việc thu thập, sử dụng và cung cấp Thông Tin Cá Nhân của riêng mình mà 

không hiểu biết đầy đủ, và điều này có thể dẫn đến việc xử lý thiếu thận trọng đối với Thông Tin 

Cá Nhân của trẻ em. Vì lẽ đó, biện pháp bảo mật đặc biệt là cần thiết khi xử lý Thông Tin Cá Nhân 

của trẻ em.  

Hầu hết các quốc gia thường đưa ra các yêu cầu pháp lý cao hơn khi thu thập Thông Tin Cá Nhân 

của trẻ em chẳng hạn như yêu cầu sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Vì các tiêu chuẩn 

về độ tuổi của trẻ em và các yêu cầu pháp lý đối với việc thu thập Thông Tin Cá Nhân của trẻ em 

có thể khác nhau theo các quy định của mỗi quốc gia, vui lòng kiểm tra các quy định của quốc gia 

có liên quan khi xử lý Thông Tin Cá Nhân của trẻ em. Nếu bạn không chắc chắn về những điều đó, 

vui lòng tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận pháp chế/ tuân thủ. 
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5. Xử Lý và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân 

Hạn Chế Mục Đích Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân 

Về nguyên tắc, tất cả Nhân Viên CJ chỉ được sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập trong phạm 

vi mục đích sử dụng đã được thông báo tại thời điểm thu thập Thông Tin Cá Nhân, và Thông Tin 

Cá Nhân không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài phạm vi đó. 

 

Cung Cấp Thông Tin Cá Nhân cho Bên Thứ Ba 

Nếu Nhân Viên CJ muốn cung cấp Thông Tin Cá Nhân được thu thập từ Chủ Thể Dữ Liệu cho một 

bên thứ ba vì các mục đích kinh doanh, Nhân Viên CJ phải kiểm tra trước xem có cơ sở pháp lý để 

cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba hay không và quy trình cung cấp thông tin đó một 

cách hợp pháp như thế nào.  

Cụ thể, một số quốc gia có thể yêu cầu về mặt pháp lý sự đồng ý trước từ Chủ Thể Dữ Liệu để cung 

cấp Thông Tin Cá Nhân cho một bên thứ ba, vậy nên hãy ghi nhớ điều này. Vì các quy định về cách 

cung cấp Thông Tin Cá Nhân một cách hợp pháp cho một bên thứ ba có thể khác nhau tùy theo 

quốc gia hoặc địa phương, nếu bạn không chắc chắn, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận pháp 

chế/ tuân thủ.  

 

Thuê Ngoài Xử Lý Thông Tin Cá Nhân 

Nếu chúng ta dự định thuê một bên thứ ba Xử Lý Thông Tin Cá Nhân, chúng ta phải chọn một bên 

thứ ba mà có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ mang tính kỹ thuật và quản lý thích hợp theo các 

tiêu chuẩn mà CJ yêu cầu. Ngoài ra, khi ký hợp đồng thuê ngoài Xử Lý Thông Tin Cá Nhân, chúng 

ta phải làm rõ mục đích và phạm vi của công việc được thuê ngoài và nêu rõ các trách nhiệm để 

xử lý Thông Tin Cá Nhân một cách an toàn và hợp pháp trong phạm vi mục đích kinh doanh đã 

xác định. 

 

Hủy Thông Tin Cá Nhân 

Khi mục đích thu thập Thông Tin Cá Nhân đã đạt được hoặc hết thời hạn lưu giữ, hoặc nếu Chủ 

Thể Dữ Liệu rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, thì Thông 

Tin Cá Nhân có liên quan phải bị hủy trừ khi có căn cứ chính đáng được pháp luật hoặc quy định 

áp dụng cho phép. Tất cả Thông Tin Cá Nhân thuộc trường hợp hủy bao gồm tài liệu điện tử, tệp 

hình ảnh và tài liệu giấy được lưu trữ trong máy tính, máy tính bảng, hoặc thư mục bên ngoài cơ 
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sở dữ liệu được lưu trữ và quản lý thông qua hệ thống kinh doanh.  

Khi hủy Thông Tin Cá Nhân, hãy thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc khôi 

phục hoặc tái tạo Thông Tin Cá Nhân. Đối với tài liệu giấy, chúng phải được cắt thành mảnh vụn 

bằng máy hủy tài liệu hoặc được đốt. Đối với tài liệu điện tử, chúng phải được xóa bằng phương 

pháp vĩnh viễn và theo đó không thể khôi phục được. 

 

6. Đảm Bảo Tính Minh Bạch Trong Xử Lý Thông Tin Cá Nhân 

Thiết Lập và Tiết Lộ Chính Sách Xử Lý Thông Tin Cá Nhân 

Chủ Thể Dữ Liệu có quyền được biết cách thức CJ đang xử lý Thông Tin Cá Nhân của Chủ Thể Dữ 

Liệu. Chúng ta phải thiết lập và tiết lộ chính sách Xử Lý Thông Tin Cá Nhân của mình bao gồm trạng 

thái thu thập và xử lý Thông Tin Cá Nhân để Chủ Thể Dữ Liệu có thể thấy cách CJ đang xử lý Thông 

Tin Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu.  

Các hạng mục phải được tiết lộ thông qua chính sách Xử Lý Thông Tin Cá Nhân phải phù hợp với 

các yêu cầu theo quy định của mỗi quốc gia. Chính sách Xử Lý Thông Tin Cá Nhân phải dễ dàng 

truy cập để Chủ Thể Dữ Liệu có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, và nếu có thay đổi về nội dung thì phải 

cập nhật ngay. 

7. Tính Bảo Mật và Quản Lý An Toàn Thông Tin Cá Nhân 

Chúng ta phải thực hiện các biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân, 

và Thông Tin Cá Nhân phải được xử lý một cách có giá trị và được xử lý một cách an toàn theo 

Chính Sách này và các quy định của mỗi quốc gia. Nhân Viên CJ xử lý Thông Tin Cá Nhân có trách 

nhiệm duy trì tính bảo mật, và các nghĩa vụ này vẫn duy trì hiệu lực ngay cả sau khi kết thúc quan 

hệ lao động. 

 

Các Biện Pháp Bảo Vệ Mang Tính Quản Lý  

CJ phải chỉ định một người chịu trách nhiệm quản lý Thông Tin Cá Nhân để thực hiện các nhiệm vụ 

liên quan đến việc bảo vệ Thông Tin Cá Nhân. Người chịu trách nhiệm quản lý Thông Tin Cá Nhân 

phải phản ánh các yêu cầu của Chính Sách này và các quy định của mỗi quốc gia để thiết lập các 

hướng dẫn mà sẽ trở thành tiêu chuẩn khi Xử Lý Thông Tin Cá Nhân, và Nhân Viên CJ phải được 

đào tạo liên tục để hiểu và tuân theo các hướng dẫn này. Bên cạnh đó, người phụ trách phải kiểm 

tra định kỳ để đảm bảo rằng các hướng dẫn đang được tuân thủ một cách trung thực và cải thiện 

các hướng dẫn nếu cần thiết. 
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Người chịu trách nhiệm quản lý việc bảo vệ Thông Tin Cá Nhân phải được chỉ định theo các quy 

định của các quốc gia khác nhau, và vì trình độ và vai trò của người phụ trách được quy định chi 

tiết trong các quy định của một số quốc gia, nên hãy kiểm tra các quy định để đảm bảo CJ tuân 

thủ.  

 

Các Biện Pháp Bảo Vệ Mang Tính Kỹ Thuật 

Để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân khỏi các rủi ro như bị xâm phạm, bị tiết lộ, sử dụng sai mục đích, bị 

lạm dụng, CJ phải thiết lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ mang tính kỹ thuật. Khi áp dụng một 

dịch vụ hoặc hệ thống mới để xử lý Thông Tin Cá Nhân, hệ thống phải được thiết kế để bảo vệ 

Thông Tin Cá Nhân từ giai đoạn lập kế hoạch, và phải đảm bảo an toàn thông qua các đánh giá về 

tính bảo mật và các biện pháp cải tiến trước khi bắt đầu dịch vụ. Các đánh giá về tính bảo mật và 

hoạt động cải tiến như vậy không chỉ được thực hiện khi phương pháp Xử Lý Thông Tin Cá Nhân 

bằng hệ thống được thay đổi, mà còn phải được thực hiện định kỳ ngay cả khi không có thay đổi 

nào. 

 

8. Chuyển Thông Tin Cá Nhân Xuyên Biên Giới 

Để chuyển Thông Tin Cá Nhân được thu thập từ Chủ Thể Dữ Liệu qua biên giới, CJ phải đảm bảo 

rằng Thông Tin Cá Nhân sẽ được xử lý và bảo vệ một cách an toàn, và Thông Tin Cá Nhân chỉ được 

chuyển giao trong trường hợp các biện pháp bảo vệ tương đương với các biện pháp bảo vệ mà 

Chính Sách này yêu cầu được duy trì. 

Đối với việc chuyển Thông Tin Cá Nhân qua biên giới theo quy định của mỗi quốc gia, một số quốc 

gia có thể yêu cầu sự đồng ý trước của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc một bảo lãnh về tính an toàn của 

thông tin được chuyển. Vì vậy, hãy kiểm tra và tuân thủ các quy định của từng quốc gia. 

 

9. Phản Hồi Đối Với Vi Phạm Thông Tin Cá Nhân 

Vi Phạm Thông Tin Cá Nhân nghĩa là các vi phạm về tính bảo mật như việc hủy, mất mát, thay đổi 

hoặc tiết lộ hoặc truy cập trái phép đối với Thông Tin Cá Nhân.  

Tất cả Nhân Viên CJ phải thông báo ngay cho công ty nếu xảy ra một Vi Phạm Thông Tin Cá Nhân, 

và Nhân Viên CJ phải xác định phạm vi và nguyên nhân của sự cố nhanh nhất có thể và thực hiện 

các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại cho Chủ Thể Dữ Liệu. Ngoài ra, nếu cần thiết và theo các quy 

định có liên quan, Nhân Viên CJ phải báo cáo ngay vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc 
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quốc gia và đồng thời thông báo đến Chủ Thể Dữ Liệu. 

Nhằm tuân thủ Chính Sách này, chúng ta phải tiến hành đào tạo và giám sát liên tục và đánh giá 

định kỳ, và chuẩn bị kế hoạch ứng biến với nguy cơ. 

 

10. Hậu Quả của Sự Vi Phạm 

Mọi vi phạm Chính Sách này đều được coi là vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trong Kinh Doanh và hợp 

đồng lao động đối với Nhân Viên CJ và vi phạm hợp đồng với bên thứ ba, và điều này có thể dẫn 

đến các hình thức xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt quan hệ kinh doanh. Hơn nữa, nếu xuất hiện bất kỳ 

vi phạm nào đối với các quy định về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân, thì không chỉ CJ mà cả Nhân Viên 

CJ vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm về các chế tài dân sự, hình sự hoặc hành chính đối với vi 

phạm, nên Nhân Viên CJ phải tuân thủ các quy định có liên quan và Chính Sách này. 

 


