THÔNG BÁO BẢO MẬT (KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP)
Thông Báo Bảo Mật này (“Thông Báo”) là một phần của các điều khoản và điều kiện áp dụng
cho mối quan hệ giữa Quý khách với Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
(Việt Nam) và các tổ chức liên quan (gọi chung là “UOB” hoặc “chúng tôi”) (“Các Điều Khoản
Và Điều Kiện”) và nên được đọc cùng với Các Điều Khoản Và Điều Kiện đó.
Dữ Liệu Cá Nhân trong Thông Báo này bao gồm bất kỳ dữ liệu nào về cá nhân mà từ những
dữ liệu đó có thể nhận diện được họ, chẳng hạn như họ tên, số chứng minh nhân dân, số hộ
chiếu hoặc các số chứng minh khác, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email và bất kỳ thông tin
khác liên quan đến cá nhân mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi.
Bằng cách đăng ký hay sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách cho
phép chúng tôi truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách, Quý khách chấp nhận các chính
sách và thực tiễn được mô tả trong Thông Báo Bảo Mật này.
1.

UOB thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cổ đông, chủ sở hữu thụ
hưởng, giám đốc, nhân viên, người bảo lãnh và đại diện theo ủy quyền (“(các) Cá Nhân
Liên Quan”) cho những mục đích sau đây liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ mà
Quý khách đã đăng ký sử dụng (gọi chung là “Các Mục Đích Ngân Hàng Cơ Bản”), áp
dụng trong phạm vi:
a) xử lý việc đăng ký của Quý khách đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do chúng
tôi đề nghị sử dụng hoặc cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm của bên
thứ ba ví dụ như các đầu tư ủy thác và các chính sách bảo hiểm);
b) thẩm định hồ sơ tín dụng và khả năng đủ điều kiện của Quý khách hoặc của (các) Cá
Nhân Liên Quan (bao gồm nhưng không giới hạn tài sản của Quý khách hoặc của
(các) Cá Nhân Liên Quan) theo từng thời điểm;
c) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà Quý khách đã đăng ký;
d) thực hiện dịch vụ xác minh tài khoản ngân hàng để thanh toán cho các tổ chức;
e) lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động điều hành, báo cáo quản lý hoặc các loại
báo cáo có liên quan khác và thực hiện các phân tích;
f)

ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm, các cuộc tấn công hoặc các hành vi vi
phạm bao gồm lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tham nhũng;

g) đáp ứng và tuân thủ các chính sách nội bộ của UOB và các thủ tục và bất kỳ quy tắc,
luật pháp, quy định, quy tắc thực hành hoặc các hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được
ban hành bởi bất kỳ tòa án, cơ quan pháp luật hoặc cơ quan quản lý nào (cả trong
nước hoặc quốc tế) (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin cho các cơ
quan quản lý, thực hiện kiểm tra, giám sát hoặc điều tra kiểm toán);
h) các mục đích hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn việc thực thi các quyền hợp
pháp của chúng tôi, soạn thảo và xem xét tài liệu, tìm kiếm các tư vấn pháp lý và hỗ
trợ việc giải quyết tranh chấp);
i)

xử lý các phản hồi và khiếu nại của khách hàng;

1

j)

duy trì an ninh tại các cơ sở của UOB (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng
máy quay hình an ninh);

k) tạo điều kiện cho bất kỳ việc chuyển giao, chuyển nhượng, tham gia hoặc tham gia
cấp lại nào được đề xuất hoặc thực tế đối với bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của
chúng tôi liên quan đến mối quan hệ của quý khách với chúng tôi; và
l)

các mục đích có liên quan hợp lý đến những nội dung vừa nêu trên.

2.

Khi Quý khách đăng ký hoặc sử dụng sản phẩm hợp tác thương hiệu do UOB và đối tác
hợp tác thương hiệu của UOB phối hợp cung cấp, UOB có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ
Dữ Liệu Cá Nhân của (các) Cá Nhân Liên Quan của Quý khách để chia sẻ các Dữ Liệu
Cá Nhân đó với bên đối tác hợp tác thương hiệu nhằm đưa ra đề nghị sử dụng, tiếp thị
hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, đề nghị hoặc sự kiện nào đến (các) Cá Nhân
Liên Quan mà bên đối tác hợp tác thương hiệu cảm thấy người đó có thể quan tâm (“Mục
Đích Hợp Tác Thương Hiệu”).

3.

Bên cạnh Mục Đích Ngân Hàng Cơ Bản, UOB thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá
Nhân của (các) Cá Nhân Liên Quan nhằm:
a) thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ
dịch vụ hoặc sản phẩm do chúng tôi cung cấp (dù được thực hiện bởi UOB hay hợp
tác với một bên khác) mà có thể liên quan đến Quý khách (“Mục Đích Nghiên Cứu”);
và
b) đề nghị sử dụng, tiếp thị và quảng cáo đến Quý khách bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, đề
nghị hoặc sự kiện nào do UOB và đối tác kinh doanh của UOB cung cấp mà chúng tôi
cho rằng quý khách có thể quan tâm (“Mục Đích Tiếp Thị”).

4.

Dữ Liệu Cá Nhân của (các) Cá Nhân Liên Quan do chúng tôi nắm giữ sẽ được giữ bảo
mật. Tuy nhiên, nhằm thực hiện các mục đích đã được liệt kê, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ
Liệu Cá Nhân đó đến các tổ chức liên quan của chúng tôi và các bên thứ ba dù tại Việt
Nam hoặc bất cứ nơi nào khác. Khi thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ yêu cầu họ đảm bảo
rằng Dữ Liệu Cá Nhân được tiết lộ cho họ sẽ phải được giữ bảo mật và an toàn.

5.

Cookie là một tệp văn bản ngắn mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của Quý
khách, sau đó có thể được lưu trữ trong hệ thống của Quý khách. Chúng tôi sử dụng
cookie tại một số trang web của chúng tôi để thu thập thông tin về người dùng trang web
của chúng tôi (ví dụ như lưu trữ các ưu tiên của người dùng và ghi nhận thông tin quá
trình hoạt động) và thông tin mà chúng tôi thu thập sau đó được sử dụng để đảm bảo
cung cấp dịch vụ mang tính cá nhân hóa hơn cho khách hàng của chúng tôi. Quý khách
có thể điều chỉnh phần thiết lập tại trình duyệt của mình để được thông báo khi nhận được
cookie. Nếu Quý khách muốn tắt chức năng cookie liên quan đến các công nghệ này, Quý
khách có thể thực hiện bằng cách thay đổi thiết lập trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên,
khi thực hiện như vậy, Quý khách có thể không thể sử dụng được một số chức năng nhất
định hoặc truy cập vào một số phần nhất định tại trang web của chúng tôi.
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6.

Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến (các) Cá Nhân Liên Quan cho chúng
tôi, Quý khách cam kết và đảm bảo rằng đã nhận được sự đồng ý của (các) Cá Nhân Liên
Quan đó cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho những mục đích đã
được liệt kê bên trên.

7.

Nếu (các) Cá Nhân Liên Quan rút lại sự đồng ý nêu trên, Quý khách đồng ý sẽ ngay lập
tức thông báo cho chúng tôi bằng văn bản. Kết quả của việc rút lại sự đồng ý như trên là
UOB có thể sẽ không có vị thế tiếp tục cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho
Quý khách. Việc rút lại sự đồng ý như trên có thể được xem như việc Quý khách chấm
dứt bất kỳ quan hệ hợp đồng nào mà Quý khách có thể có với chúng tôi, và việc vi phạm
các nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng của Quý khách, và các quyền hợp pháp và
biện pháp khắc phục của chúng tôi trong trường hợp đó được bảo lưu.

8.

Dữ Liệu Cá Nhân của một Cá Nhân Liên Quan sẽ được lưu lại trong phạm vi một hoặc
các mục đích theo đó Dữ Liệu Cá Nhân của Cá Nhân Liên Quan được thu thập còn hiệu
lực và cho các mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh khác khi việc lưu giữ lại có thể cần
thiết.

9.

Do UOB dựa trên Dữ Liệu Cá Nhân của (các) Cá Nhân Liên Quan để cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ cho Quý khách, Quý khách phải đảm bảo rằng tại mọi thời điểm thông tin
của (các) Cá Nhân Liên Quan do quý khách cung cấp cho chúng tôi là thật, chính xác và
đầy đủ. Quý khách phải cập nhật cho chúng tôi về mọi thay đổi thông tin đã cung cấp cho
chúng tôi một cách kịp thời.

10. Thông Báo này không làm giảm giá trị hiệu lực các Điều Khoản Và Điều Kiện. Quyền của
UOB theo Thông Báo này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền khác về thu thập, sử
dụng và tiết lộ hiện hữu theo các Điều Khoản Và Điều Kiện hoặc theo pháp luật và không
nội dung nào tại đây được hiểu là hạn chế bất kỳ quyền nào khác này.
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