CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN
Cập nhật lần cuối ngày 20 Tháng 09 Năm 2022

Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin ( mà sau đây được gọi là Chính sách quyền riêng
tư hoặc Chính sách) này trình bày các cách thức và lý do chúng tôi thu thập và sử dụng thông
tin của Người dùng qua việc Người dùng sử dụng các trang web, ứng dụng của chúng tôi và
các nền tảng giao dịch trực tuyến khác mà chúng tôi sử dụng để cung cấp các dịch vụ của
chúng tôi (gọi chung là “ Dịch vụ”).
Chính sách này áp dụng cho tất cả Người dùng sử dụng Dịch vụ bất kỳ của LiveTrade.
Chính sách về quyền riêng tư này là một phần trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và
được kết hợp trong đây theo các tham chiếu.
“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người dùng
hoặc dựa vào đó mà Người dùng được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở
họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email,
hình ảnh của Người dùng, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc
học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, thu nhập, khẩu vị
rủi ro, khẩu vị đầu tư, mục tiêu đầu tư.
Chúng tôi khuyến khích Người dùng đọc kỹ Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi và
sử dụng nó để có quyết định phù hợp. Khi sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, Người dùng
đồng ý với các điều khoản trong Chính sách về quyền riêng tư này và việc Người dùng tiếp
tục sử dụng Dịch vụ cấu thành việc Người dùng liên tục đồng ý với Chính sách về quyền
riêng tư này bao gồm các cập nhật của Chính sách.
Người dùng đã tin tưởng sử dụng LiveTrade và chia sẻ thông tin với LiveTrade, nên chúng
tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin của Người dùng để tạo ra các Dịch vụ tốt hơn.

I.

VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA LIVETRADE
1. Các loại dữ liệu và thông tin mà chúng tôi thu thập
1.1 Thông tin có thể nhận dạng cá nhân, cụ thể là thông tin dùng để nhận biết Khách hàng
hoặc cá nhân khác, hoặc có thể với nỗ lực hợp lý nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”),
bao gồm sau đây:
● Chi tiết đăng ký: Khi Người dùng mở tài khoản và đăng ký Dịch vụ của chúng tôi,
Người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin nhất định cho chúng tôi. Thông tin mà
chúng tôi thu thập thông qua quy trình đăng ký bao gồm tên của Người dùng; số điện
thoại; địa chỉ email; địa chỉ đầy đủ; hình ảnh hoặc ghi hình nhận dạng; mật khẩu, thông
tin về tiền tệ của Người dùng và các thông tin tài chính khác mà chúng tôi có thể cần để
cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi.
● Giấy tờ nhận dạng: Như là điều kiện tiên quyết thực hiện các giao dịch thông qua Dịch
vụ, Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp các giấy tờ nhận dạng nhất định mà Công
ty yêu cầu cũng như thông tin khác mà chúng tôi cần thu thập từ Người dùng để làm bằng
chứng nhận dạng, bằng chứng cư ngụ và bằng chứng tài chính. Những giấy tờ và thông
tin đó có thể có Thông tin cá nhân như căn cước công dân, hộ chiếu, mã số thuế, v.v.
Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân để đánh giá trải nghiệm giao dịch của
Người dùng và đánh giá các yếu tố rủi ro của Người dùng.
● Dữ liệu thiết bị: Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân từ thiết bị của Người
dùng như dữ liệu vị trí địa lý, địa chỉ IP, nhận dạng đặc biệt (ví dụ như địa chỉ MAC và
UUID) và thông tin khác liên quan đến hoạt động của Người dùng thông qua Dịch vụ.
1.2 Thông tin không nhận dạng và không thể nhận dạng về (những) Người dùng, có thể có
sẵn hoặc được thu thập thông qua việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng (“ Thông tin không
cá nhân”). Chúng tôi sẽ không thể biết thông tin nhận dạng của Người dùng mà Thông tin
không cá nhân đang được thu thập dựa vào đó.
● Thông tin kỹ thuật: Để nâng cao tính năng của Dịch vụ và đem đến cho Người dùng
trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật mà thiết bị của Người dùng đã
truyền, bao gồm thông tin phần mềm và phần cứng nhất định (ví dụ như

loại trình duyệt và hệ điều hành mà thiết bị của Người dùng sử dụng, ưu tiên ngôn ngữ,
thời gian truy cập và tên miền mà Người dùng liên kết từ đó đến Dịch vụ, v.v.).
● Thông tin phân tích: Chúng tôi thu thập thông tin về việc Người dùng sử dụng Dịch vụ
như sử dụng ứng dụng, tập tin nhật ký, hoạt động Người dùng (ví dụ như các trang đã
xem, lượng thời gian sử dụng trên các trang cụ thể, trình duyệt trực tuyến, nhấp chuột,
hành động, v.v.), thời gian, thông báo, v.v. Thông tin này được thu thập để xử lý sự cố
lỗi cũng như để nghiên cứu và phân tích về việc Người dùng sử dụng Dịch vụ.
● Thống kê: Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ với bên thứ ba những Thông tin không
cá nhân có thể bao gồm các thống kê cơ bản của Người dùng, phần trăm dự đoán chính
xác mà Người dùng thực hiện trong lịch sử giao dịch, tài sản có lời nhất, thời vận tốt nhất
mà Người dùng từng có,v.v.
● Thông tin ẩn danh: Chúng tôi có thể ẩn danh hoặc hủy nhận biết thông tin do Dịch vụ
thu được hoặc bằng các biện pháp khác để thông tin không thể tự nó nhận dạng cá nhân
Người dùng. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin tổng hợp hoặc hủy nhận dạng đó của chúng
tôi không tuân theo bất kỳ hạn chế nào theo Chính sách về quyền riêng tư này, và chúng
tôi có thể tiết lộ cho các bên khác mà không giới hạn và vì bất kỳ mục đích nào.
● Thông tin bằng hình ảnh: Chúng tôi có thể thu thập các hình ảnh được cung cấp bởi
Người dùng từ việc cài đặt hình ảnh tài khoản của Người dùng hoặc từ các hoạt động hỗ
trợ Người dùng thông qua ứng dụng hoặc các kênh hỗ trợ khác được chúng tôi sử dụng.
Thông tin được thu thập để cung cấp dịch vụ cho Người dùng; hỗ trợ xử lý các tình huống,
sự cố lỗi trong quá trình sử dụng …
Nếu chúng tôi kết hợp Thông tin cá nhân với Thông tin không cá nhân, thông tin kết hợp này
sẽ được xử lý như là Thông tin cá nhân đến khi nào chúng vẫn kết hợp với nhau.
2. Cookies và các kỹ thuật theo dõi khác
Chúng tôi và các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ khác
trong các Dịch vụ liên quan của mình, bao gồm thời điểm Người dùng truy cập trang của
chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
“Cookie” là một mẫu thông tin nhỏ mà trang web ấn định cho thiết bị của Người dùng trong
khi Người dùng đang xem trang web. Cookies rất hữu ích và có thể được sử dụng cho nhiều

mục đích khác nhau. Những mục đích này bao gồm cho phép Người dùng điều hướng giữa
các trang có hiệu quả, cho phép kích hoạt tự động các tính năng nhất định, ghi nhớ các ưu
tiên của Người dùng và tương tác giữa Người dùng và các Dịch vụ của chúng tôi nhanh hơn
và dễ dàng hơn. Cookies cũng được sử dụng để giúp đảm bảo rằng các quảng cáo mà
Ngườidùng nhìn thấy liên quan đến Người dùng và các quan tâm của Người dùng và biên
soạn dữ liệu thống kê về việc Người dùng sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Các trang web
của chúng tôi sử dụng những loại cookie sau đây:
● ‘cookies phiên’ chỉ được lưu giữ tạm thời trong một phiên duyệt để cho phép sử dụng hệ
thống bình thường và được xóa khỏi thiết bị của Người dùng khi đóng trình duyệt;
● ‘cookies cố định’ chỉ đọc bởi trang web của chúng tôi, được lưu trong máy vi tính của
Người dùng trong thời gian cố định và không bị xóa đi khi chưa đóng trình duyệt. Những
cookie đó được sử dụng nếu chúng tôi cần biết Người dùng là ai trong các lần truy cập
lặp lại, ví dụ như cho phép chúng tôi lưu các ưu tiên của Người dùng cho lần đăng nhập
tiếp theo;
● ‘cookies bên thứ ba’ được cài đặt bởi các Dịch vụ trực tuyến khác chạy nội dung trên
trang mà Người dùng đang xem, ví dụ như bởi các công ty phân tích bên thứ ba theo dõi
và phân tích việc truy cập trang web của chúng tôi.
Cookies không có bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân Người dùng, nhưng Thông tin cá
nhân mà chúng tôi lưu về Người dùng có thể liên kết bởi chúng tôi, với thông tin được lưu và
thu thập từ cookies. Người dùng có thể gỡ bỏ cookie bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của
các ưu tiên thiết bị của Người dùng; tuy nhiên, nếu Người dùng chọn vô hiệu hóa cookie, một
số tính năng Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động chính xác và trải nghiệm của
Người dùng có thể bị hạn chế.

II.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC
1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được
Ngoài những mục đích nói trên, thông tin chúng tôi thu thập được, mà có thể bao gồm Thông
tin cá nhân của Người dùng, được sử dụng cho những mục đích sau đây:
● Cài đặt tài khoản của Người dùng và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho Người dùng (ví
dụ như thiết lập và cài đặt tài khoản giao dịch của Người dùng; đánh giá kinh nghiệm

giao dịch của Người dùng; cung cấp các Dịch vụ giao dịch sản phẩm có cấu trúc cho
Người dùng; v.v.).
● Nhận biết và xác thực việc truy cập vào Dịch vụ của Người dùng.
● Giao tiếp với Người dùng và cập nhật thông tin cho Người dùng với những cập nhật và
Dịch vụ mới nhất của chúng tôi.
● Tiếp thị các trang web và sản phẩm của chúng tôi hoặc của bất kỳ đối tác kinh doanh và
liên kết tiếp thị nào của chúng tôi (xem dưới đây trong phần “Tiếp thị”).
● Thực hiện nghiên cứu hoặc phân tích ẩn danh để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ theo nhu
cầu và sự quan tâm của Người dùng. LiveTrade có thể sử dụng thông tin thu thập được
để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích cải
thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của chúng tôi; phát triển các
tính năng và Dịch Vụ mới; và hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến
các Dịch Vụ của LiveTrade.
● Dữ liệu thông tin của Người dùng được sử dụng để duy trì sự an toàn, an ninh và tính toàn
vẹn cho các Dịch Vụ của LiveTrade. Chúng tôi cũng có thể thu thập và kiểm soát thông
tin giao dịch từ thiết bị và tài khoản của Người dùng để nhận diện hành vi giao dịch đáng
ngờ. Ngoài ra Chúng tôi được sử dụng họ tên, số điện thoại, số CMND mà Người dùng
cung cấp để đối chứng với thông tin của tài khoản ngân hàng mà Người dùng muốn liên
kết. Việc này giúp đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng liên kết trùng khớp với Tài Khoản
LiveTrade mà Người dùng đã đăng ký, nhằm tránh tình trạng lừa đảo, gian lận hoặc các
hành vi vi phạm pháp luật khác và để giúp bảo vệ sự an toàn, bảo mật cho chính Người
dùng.
● Trong trường hợp Người dùng liên lạc với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của LiveTrade và
sau khi có sự đồng ý của Người dùng, chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được bao gồm
cả bản ghi âm các cuộc gọi hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để chuyển câu hỏi của Người
dùng đến người hỗ trợ phù hợp, điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Người
dùng, theo dõi và cải thiện Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của LiveTrade.
2. Thực hiện các thủ tục và yêu cầu pháp lý:
Dịch vụ LiveTrade có thể sử dụng thông tin thu thập được để:
● Điều tra các vi phạm và củng cố chính sách của chúng tôi, và cung cấp theo yêu cầu của
pháp luật, quy định hoặc cơ quan chính phủ, hoặc quy trình pháp lý tương tự hoặc phản
hồi yêu cầu của chính phủ.

● Theo dõi các giao dịch nhằm mục đích ngăn chặn hành vi gian lận, rửa tiền và lừa bịp.
● Điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch
Vụ của LiveTrade từ Người dùng; hoặc
● Các công ty chủ quản, công ty mẹ hoặc cổ đông, thành viên Ban điều hành hoặc bên thứ
ba khác có thẩm quyền quản trị hoạt động kinh doanh và sản phẩm, Dịch vụ cung cấp
cho Người dùng.
● LiveTrade có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng với các cố vấn pháp lý, các
quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác có thẩm quyền
được biết theo quy định pháp luật.
● Thực hiện các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép; hoặc cung cấp cho các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật.
3. Với những bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được
Chúng tôi không cho thuê, bán, hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của Người dùng với các bên
thứ ba trừ trường hợp được trình bày trong Chính sách về quyền riêng tư.
Chúng tôi có thể truyền hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của Người dùng cho các công ty con
của chúng tôi, và các công ty liên kết khác. Ngoài ra, Thông tin cá nhân của Người dùng có
thể được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc đối tác đáng tin cậy khác nhằm
mục đích: (i) xác thực nhận dạng của Người dùng và kiểm tra chi tiết tài khoản của Người
dùng; (ii) lưu giữ hoặc xử lý Thông tin cá nhân của Người dùng thay mặt chúng tôi;
(iii) hỗ trợ chúng tôi với các hoạt động kinh doanh, cung cấp và cải thiện các Dịch vụ của
chúng tôi và cải thiện nó; (iv) thực hiện nghiên cứu, chẩn đoán kỹ thuật và phân tích về Dịch
vụ; và (v) giao tiếp về tài liệu theo chính sách tiếp thị của chúng tôi (xem dưới đây trong phần
“ Tiếp thị”).
Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân, hoặc bất kỳ thông tin nào mà Người dùng đã gửi
qua Dịch vụ nếu chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin đó hữu ích hoặc cần thiết hợp
lý để: (i) tuân theo bất kỳ luật pháp, quy định hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (ii) thực thi chính sách của chúng tôi, bao gồm các thông
tin điều tra về hành vi vi phạm tiềm năng; (iii) điều tra, phát hiện, ngăn chặn, hoặc hành động
về các hoạt động bất hợp pháp hoặc sai phạm khác, hành vi nghi ngờ gian lận hoặc vấn đề an
toàn; (iv) xác lập hoặc thực hiện các quyền bảo vệ đối với các khiếu nại pháp lý; (v) ngăn

chặn sự tổn hại đối với các quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, bản thân Người dùng
hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác; hoặc (vi) để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật
và/hoặc trong trường hợp chúng tôi cho rằng cần thiết để thực thi quyền sở hữu trí tuệ hoặc
quyền pháp lý khác.

III. THU THẬP THÔNG TIN TỪ BÊN THỨ BA
Chính sách của chúng tôi chỉ trình bày về việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu
thập được từ Người dùng. Trong phạm vi mà Người dùng tiết lộ thông tin của Người dùng
cho các bên khác qua Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ như bằng cách nhấp vào đường liên kết
đến trang web khác hoặc ứng dụng khác) hoặc qua các trang hoặc ứng dụng khác, các quy tắc
khác nhau có thể áp dụng vào việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mà Người dùng tiết lộ cho
họ. Điều quan trọng cần lưu ý rằng các dịch vụ của bên thứ ba đó có thể có các chính
sách về quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi khuyên Người dùng nên đọc kỹ chúng.
Việc bao gồm đường liên kết đến trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba
không phải là sự giới thiệu cho trang web hoặc dịch vụ đó. Các trang của bên thứ ba có
thể có thông tin hoặc dịch vụ bất hợp pháp, không hợp lý hoặc một số người có thể cho rằng
không thích hợp hoặc khó chịu. Trước khi sử dụng các trang, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên
thứ ba, chúng tôi đề nghị Người dùng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dịch vụ, bảo
hành, và chính sách về quyền riêng tư của trang đó và đảm bảo Người dùng đồng ý với các
điều khoản của họ. Người dùng công nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sản
phẩm, dịch vụ, hoặc mô tả các dịch vụ hoặc sản phẩm mà Người dùng nhận được từ các trang
hoặc ứng dụng bên thứ ba hoặc trong phạm vi mà các thông lệ thực hiện về quyền riêng tư
của các trang này, và Chính sách về quyền riêng tư này không áp dụng đối với các sản phẩm
và dịch vụ của bên thứ ba đó. Người dùng hiểu biết và tự nguyện chịu mọi rủi ro khi sử dụng
các trang hoặc ứng dụng của bên thứ ba để mua sản phẩm và dịch vụ. Người dùng đồng ý
rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các trang, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên
thứ ba đó và việc Người dùng sử dụng chúng.

IV. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi đánh giá cao sự riêng tư của Người dùng và quản lý Thông tin cá nhân của Người
dùng, do đó, vào bất kỳ lúc nào, Người dùng có thể yêu cầu thay đổi và cập nhật bằng cách
gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ info@livetrade.vn . Người dùng cũng có thể yêu cầu chúng
tôi chỉnh sửa lỗi hoặc xóa Thông tin cá nhân của Người dùng (trừ lịch sử giao dịch của Người
dùng và các dữ liệu khác mà chúng tôi phải giữ lại theo luật pháp hiện hành) bằng cách gửi
email cho chúng tôi tại địa chỉ info@livetrade.vn
Vui lòng lưu ý rằng trừ khi Người dùng đưa ra những chỉ thị khác cho chúng tôi, chúng tôi sẽ
giữ lại thông tin thu thập được đến khi còn cần thiết để cung cấp các Dịch vụ và tuân theo các
nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực hiện các thỏa thuận của chúng
tôi.
Chúng tôi có thể chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ những thông tin không đầy đủ hoặc không
chính xác vào bất kỳ lúc nào và tùy ý chúng tôi quyết định.

V.

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TIN CỦA
NGƯỜI DÙNG?
Chúng tôi quan tâm đến việc thực hiện và duy trì tính an toàn của Dịch vụ mà chúng tôi cung
cấp, và thông tin của Người dùng. Chúng tôi áp dụng các thủ tục tiêu chuẩn của ngành và
chính sách để đảm bảo sự an toàn thông tin của Người dùng, và ngăn chặn việc sử dụng trái
pháp luật bất kỳ thông tin nào như vậy. Mặc dù chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để
bảo vệ thông tin, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hành động của những người có
được quyền truy cập trái phép hoặc lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi không đảm
bảo, dù rõ ràng, ngụ ý hay bằng bất cứ hình thức nào khác, rằng chúng tôi sẽ ngăn chặn sự
truy cập đó. Nếu Người dùng cho rằng sự riêng tư của Người dùng bị xử lý không theo chính
sách của chúng tôi, hoặc nếu có bất kỳ người nào cố gắng lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi
hoặc hành động không thích hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ
info@livetrade.vn

VI. TIẾP THỊ

Người dùng công nhận và đồng ý rằng khi tải về, cài đặt hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi,
chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của Người dùng với các đối tác đáng tin cậy và
Công ty tiếp thị của chúng tôi để thực hiện các chương trình tiếp thị.
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của Người dùng như tên, địa chỉ email, số điện
thoại của Người dùng, v.v để cung cấp cho Người dùng tài liệu quảng cáo, về các Dịch vụ
cũng như sản phẩm, Dịch vụ, trang web, và ứng dụng liên quan đến các đối tác và công ty
liên kết của chúng tôi; (gọi chung là: “ Công ty liên kết tiếp thị”), mà chúng tôi tin rằng có
thể Người dùng quan tâm.
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân với Công ty liên kết tiếp thị của
chúng tôi để cung cấp các chương trình tiếp thị khác nhau mà chúng tôi hoặc Công ty liên kết
tiếp thị của chúng tôi tin rằng phù hợp với Người dùng.
Chúng tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của Người dùng bằng việc Người dùng có thể từ chối
không nhận thêm các chường trình tiếp thị từ chúng tôi hoặc từ các Công ty liên kết tiếp thị
của chúng tôi. Ngoài ra, vào bất kỳ lúc nào, Người dùng có thể yêu cầu hủy đăng ký và ngưng
nhận tài liệu quảng cáo bằng cách gửi đến địa chỉ info@livetrade.vn
Nếu Người dùng hủy đăng ký Tài khoản, chúng tôi sẽ gỡ bỏ địa chỉ email của Người dùng ra
khỏi danh sách gửi thông tin tiếp thị của chúng tôi và từ bất kỳ danh sách nào mà sau này
chúng tôi có thể chia sẻ với Công ty liên kết tiếp thị của chúng tôi. Tuy nhiên, Người dùng có
thể cần hủy đăng ký riêng lẻ khỏi chương trình tiếp thị do các Công ty liên kết tiếp thị của
chúng tôi gửi. Xin lưu ý rằng cho dù Người dùng hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư tiếp thị
của chúng tôi, chúng tôi có thể tiếp tục gửi các cập nhật và thông báo liên quan đến Dịch vụ
của chúng tôi. GIAO DỊCH DOANH NGHIỆP
Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân, trong trường hợp giao dịch
doanh nghiệp (ví dụ như bán một phần doanh nghiệp, sáp nhập, di trú cơ sở dữ liệu, củng cố
hoặc bán tài sản của một tài sản hoặc chuyển hoạt động) của Công ty. Trong trường hợp nói
trên, công ty tiếp quản hoặc người được chuyển nhượng sẽ có quyền và nghĩa vụ như trong
Chính sách về quyền riêng tư này.

VII. CẬP NHẬT HOẶC CHỈNH SỬA CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất
cứ lúc nào, tùy ý chúng tôi quyết định, và phiên bản mới nhất sẽ được đăng tải lên trang web/
các kênh mạng xã hội/thông báo.
Bằng cách tiếp tục sử dụng ứng dụng hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với LiveTrade sau
khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, Người dùng được xem là chấp
nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
Chúng tôi khuyến khích Người dùng xem xét thường xuyên Chính sách về quyền riêng tư
này để cập nhật bất kỳ thay đổi nào.

VIII. CÁCH LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi chung nào về các Dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi
thu thập về Người dùng và cách sử dụng, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại:
● Website: https://livetrade.vn/
● FaceBook: https://www.facebook.com/livetradevn
● Email: info@livetrade.vn
● Trụ sở : Lầu 1, Số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh
Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

