Chính sách bảo mật Cookies
Virgin Pulse, Inc. (sau đây gọi tắt là "Virgin Pulse" hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo vệ
quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật và cookie này (gọi tắt là “Chính sách bảo
mật”) giải thích thông lệ xử lý dữ liệu của chúng tôi đối với Thông tin cá nhân mà chúng
tôi thu thập về bạn liên quan đến các tài nguyên và dịch vụ được cung cấp thông qua
trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi (gọi tắt là "Dịch vụ"), tất
cả các đều hoàn toàn tự nguyện và những hành động bạn có thể thực hiện để bảo vệ
thông tin đó.
Sau đây là những chủ đề chúng tôi sẽ đề cập trong Chính sách bảo mật này
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Privacy Shield
Virgin Pulse tham gia và đã xác nhận việc tuân thủ theo EU-U.S. Privacy Shield
Framework. Căn cứ theo Privacy Shield Framework, Virgin Pulse cam kết xử lý tất cả
dữ liệu cá nhân nhận được từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tuân
theo các Nguyên tắc áp dụng của Framework. Để tìm hiểu thêm về Privacy Shield
Framework, vui lòng truy cập U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List tại
https://www.privacyshield.gov/list.
Virgin Pulse có trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận được theo Privacy
Shield Framework và sau đó truyền dữ liệu này cho bên thứ ba hoạt động với tư cách
đại lý thay mặt cho chúng tôi. Virgin Pulse tuân thủ Privacy Shield Principles đối với tất
cả các quy trình chuyển tiếp dữ liệu cá nhân từ EU, bao gồm chuyển tiếp các điều
khoản về trách nhiệm.
Đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận hoặc truyền gửi theo Privacy Shield
Framework, Virgin Pulse chịu sự điều chỉnh của thẩm quyền thực thi quy định của U.S.
Federal Trade Commission. Trong một số trường hợp nhất định, Virgin Pulse có thể

được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng yêu cầu pháp lý của các cơ quan
công quyền, bao gồm đáp ứng yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.
Nếu bạn có mối quan ngại về bảo mật hoặc sử dụng dữ liệu mà chúng tôi chưa giải
quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với đơn vị giải quyết tranh chấp bên thứ ba của chúng
tôi có trụ sở tại Hoa Kỳ (miễn phí) tại https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacyshield-or-safe-harbor-claim.
Trong một số trường hợp nhất định, được mô tả đầy đủ hơn trên trang web Privacy
Shield tại https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint,bạn có
thể yêu cầu giải quyết bằng trọng tài ràng buộc khi các thủ tục giải quyết tranh chấp
khác đã được sử dụng và không mang lại hiệu quả.
Thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân
Để tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng cho bạn, chúng tôi cần thu
thập và lưu trữ Thông tin cá nhân về bạn. “Thông tin cá nhân” nghĩa là bất cứ thông tin
nào đề cập đến dữ kiện riêng tư hoặc quan trọng của một cá nhân đã xác định danh
tính hoặc có thể xác định được danh tính. Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân thông
qua việc bạn sử dụng Phần mềm và các dịch vụ liên quan như Virgin Pulse Activity
Tracking Devices (thiết bị phần cứng do Virgin Pulse cung cấp có thể kết nối với dịch vụ
của chúng tôi), Biometric Tracking Kiosks (trạm theo dõi được đặt tại nhiều nơi, ví dụ
như tại cơ sở của nhà tuyển dụng của bạn) và thông tin mà bạn cung cấp liên quan đến
việc sử dụng trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động (ví dụ thông qua sử dụng
cookie).
Thông tin cá nhân của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn ở:









thông tin liên hệ, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại do nhà tuyển
dụng của bạn cung cấp hoặc do bạn cung cấp khi bạn đăng ký trở thành người
dùng trang web, tải lên hoặc gửi thông tin hoạt động hay bất cứ tài liệu nào qua
trang web hoặc yêu cầu nhận bất cứ thông tin nào;
địa chỉ email liên kết với cơ sở đăng nhập tài khoản của bạn;
giới tính và tuổi khi bạn đăng ký và liên quan đến hồ sơ tài khoản của bạn;
thông tin đã thu thập thông qua việc sử dụng phần mềm và dịch vụ liên quan về
sức khỏe, thể lực và hoạt động liên quan, bao gồm thông tin kỹ thuật được thu
thập từ thiết bị theo dõi thể lực của bạn;
hồ sơ ghi lại quá trình bạn tham gia các hoạt động và thử thách cũng như phần
thưởng của bạn;
thông tin bạn đăng tải dưới dạng nhận xét hoặc ý kiến đóng góp cho chủ đề
thảo luận; và
các thông tin trao đổi mà bạn gửi cho chúng tôi để gửi câu hỏi hoặc nhận xét về
trang web hay nội dung của trang web.

Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho chúng tôi vào bất cứ
lúc nào. Tuy nhiên, nếu bạn chọn giữ lại thông tin cụ thể nào đó, chúng tôi sẽ không thể
cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định.
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ
của chúng tôi cho bạn, bao gồm:





quản lý tài khoản của bạn với chúng tôi;
xác nhận danh tính của bạn khi bạn đăng nhập;
theo dõi tiến độ chương trình của bạn, xác định xem bạn có đủ điều kiện để
nhận phần thưởng không cũng như cung cấp cho bạn thông tin mà bạn có thể
thấy là hữu ích;
trên cơ sở dữ liệu ẩn danh, tổng hợp, phân tích việc sử dụng trang web và
khách truy cập trang web nhằm cải thiện nội dung và dịch vụ của chúng tôi, bao
gồm nghiên cứu đặc điểm nhân khẩu học của người dùng; và gửi cho bạn thông
tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.

Thông báo đẩy
Chúng tôi gửi cho bạn thông báo đẩy trên thiết bị của bạn tùy từng thời điểm để cung
cấp cho bạn các lời nhắc và thông báo trong sản phẩm. Nếu bạn không còn muốn nhận
các loại thông tin liên lạc này, bạn có thể tắt chúng ở mức độ thiết bị.
Email cung cấp thông tin
Virgin Pulse có thể gửi cho bạn email hoặc bản tin cung cấp thông tin và ưu đãi sử
dụng nền tảng và dịch vụ của Virgin Pulse. Bạn có thể hủy nhận các thông tin liên lạc
này mà không mất phí vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật phần ‘my profile’ trên
trang web hoặc bằng cách gửi e-mail đến privacy@virginpulse.com.
Thông tin khác
Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin khác như loại
trình duyệt internet hoặc thiết bị di động bạn sử dụng, địa chỉ IP của bạn (địa chỉ duy
nhất nhận dạng thiết bị của bạn trên internet) và hệ điều hành của thiết bị sẽ được máy
chủ web của chúng tôi tự động nhận diện. Chúng tôi sử dụng thông tin này để suy ra vị
trí bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi trên phạm vi rộng, không cụ thể, để phân tích
xu hướng, quản trị trang web, theo dõi cách người dùng điều hướng trong trang web,
thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở người dùng của chúng tôi và cá
nhân hóa trang web theo sở thích của người dùng.
Chia sẻ thông tin
Nói chung, đôi khi chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn để cung
cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, việc đó bao gồm tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn
cho đại lý hoặc nhà thầu hoạt động trên danh nghĩa của chúng tôi để giúp chúng tôi

cung cấp và hỗ trợ dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua trang web, trong đó có xử lý giao
dịch, hoàn thành yêu cầu, phân tích dữ liệu hoặc giúp chúng tôi liên lạc với các thành
viên khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu bạn đã đồng ý
rõ ràng về việc này.
Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân liên quan đến việc bạn tham gia
dịch vụ của chúng tôi cũng như việc bạn có khả năng tham gia dịch vụ sức khỏe của
bên thứ ba khác ("Nhà cung cấp bên thứ ba") mà bạn được chúng tôi, nhà tuyển dụng
của bạn hoặc các đơn vị ký hợp đồng với nhà tuyển dụng mời tham gia, với các mục
đích chung như sau:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

phối hợp (x) việc đăng ký, (y) cải thiện trải nghiệm của bạn và (z) thông tin về
các dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua các nền tảng của chúng tôi
như đánh giá Rủi ro sức khỏe hoặc bất kỳ dịch vụ sức khỏe nào có liên quan
được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba,
đảm bảo rằng bạn nhận được phần thưởng phù hợp khi tham gia dịch vụ
của chúng tôi và các dịch vụ tương tự khác do nhà tuyển dụng hoặc các đơn
vị ký hợp đồng với nhà tuyển dụng cung cấp,
đánh giá chất lượng chung của (các) chương trình mà bạn có thể tham gia;
và
đánh giá xem bạn có đủ điều kiện tham gia các chương trình khác mà nhà
tuyển dụng của bạn hoặc nhà thầu hoạt động trên danh nghĩa của nhà tuyển
dụng có thể mời tham gia hay không.

Trong phạm vi bạn tham gia bất cứ thử thách hoặc cuộc thi nào về sức khỏe mà chúng
tôi tài trợ, vui lòng lưu ý rằng tên và thông tin thành tích của bạn sẽ được cung cấp cho
những người khác tham dự cuộc thi hoặc thử thách sức khỏe và nhà tuyển dụng của
bạn.
Trừ phi được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không bán, cho thuê
hoặc cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà chưa được bạn cho
phép.
Trừ khi trong quá trình sử dụng trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn
đồng ý, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, cho phép cung cấp một số thông tin nhất định, tất
cả các Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được giữ bí mật hết mức có thể,
tuân theo các điều khoản và điều kiện khác của Chính sách bảo mật. Ngoài ra, các
nhân viên và nhà thầu cung cấp các dịch vụ liên quan đến trang web hoặc ứng dụng
dành cho thiết bị di động của chúng tôi có nghĩa vụ phải tôn trọng tính bảo mật của bất
kỳ Thông tin cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ. Nhân viên và nhà thầu do chúng tôi
thuê chỉ được phép sử dụng Thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các
dịch vụ này cho chúng tôi.
Trong trường hợp chúng tôi phải tái cơ cấu tổ chức hoặc được bán cho bên thứ ba, bất
cứ Thông tin cá nhân nào chúng tôi nắm giữ về bạn có thể được chuyển nhượng cho

đơn vị được tái cơ cấu tổ chức đó hoặc cho bên thứ ba theo luật pháp hiện hành. Bạn
công nhận rằng những thương vụ mua bán kiểu như vậy có thể xảy ra và bất cứ bên
mua nào mua lại Virgin Pulse hoặc tài sản của Virgin Pulse đều có thể tiếp tục sử dụng
Thông tin cá nhân của bạn như đã quy định trong Chính sách bảo mật này.
Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các chi nhánh của chúng tôi, bao
gồm các chi nhánh nhận thông tin ở nước ngoài có trụ sở tại Vương quốc Anh, Úc,
Canada, Singapore hoặc Thụy Sĩ.
Virgin Pulse có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (a) nếu có quyền hợp pháp hoặc
được luật pháp yêu cầu phải làm như vậy (ví dụ như nếu luật pháp bắt buộc hoặc tòa
án ra lệnh hoặc do tiến hành thủ tục khiếu kiện hành chính hoặc tư pháp khác, (b) mặt
khác do bất cứ luật pháp, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào yêu cầu, và (c) nếu
chúng tôi thành thực tin rằng việc tiết lộ thông tin đó là cần thiết để bảo vệ hoặc biện hộ
cho quyền của chúng tôi hoặc quyền của người khác hoặc để hỗ trợ điều tra hay ngăn
chặn hoạt động phi pháp.
Trang web cung cấp bảng thông báo và diễn đàn nhắn tin cho tất cả các thành viên. Bất
cứ thông tin nào được tiết lộ ở những khu vực này có thể trở thành thông tin công khai
và bạn nên thận trọng khi sử dụng các nền tảng này cũng như tiết lộ Thông tin cá nhân
của bạn.

Truy cập
Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc chúng tôi có nắm giữ bất
kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn hay không. Nếu Thông tin cá nhân của bạn thay đổi
hoặc không chính xác hoặc không được cập nhật, bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc
sửa đổi thông tin bằng cách thực hiện thay đổi ở phần ‘my account’ trên trang web. Nếu
bạn không còn muốn nhận dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ
thành viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.
Đối với Người dùng California: California Civil Code Section 1798.83 cho phép khách
truy cập trang web là cư dân tại California và đã cung cấp cho chúng tôi "thông tin cá
nhân" (như định nghĩa của thuật ngữ này tại Section 1798.83) yêu cầu một số thông tin
nhất định về việc tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của
họ. Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư
đến địa chỉ: Virgin Pulse, Inc., 492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA
01701.
Đối với Người dùng Canada: Công dân Canada, ngoại trừ các trường hợp theo quy
định của pháp luật, có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ do Virgin Pulse thu
thập bằng cách gửi thư đến địa chỉ: Virgin Pulse, Inc., 492 Old Connecticut Path, Suite

601, Framingham, MA 01701. Nếu bạn tin rằng dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi
đã thu thập là không đầy đủ hoặc không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi và
chúng tôi sẽ chỉnh sửa thông tin khi có xác nhận về thiếu sót hoặc sai sót và danh tính
của người yêu cầu thay đổi.
Thông tin ẩn danh
Chúng tôi có thể tạo hồ sơ "Thông tin ẩn danh" từ hồ sơ Thông tin cá nhân bằng cách
xóa Thông tin liên hệ của bạn hoặc xóa các thông tin khác có thể liên kết Thông tin ẩn
danh trở lại bạn. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin ẩn danh này nhằm mục đích xử lý
nội bộ, chẳng hạn như phân tích hình mẫu trong cách sử dụng chương trình để chúng
tôi có thể nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền tùy ý sử dụng và tiết lộ
bất cứ Thông tin ẩn danh nào theo luật pháp hiện hành. Ví dụ, khi được nhà tuyển dụng
của bạn yêu cầu, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin ẩn danh với các tổ chức cộng tác
khác nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích chương trình. Chúng tôi hoan nghênh
bạn yêu cầu chúng tôi tiết lộ tên của những tổ chức cộng tác đó bất cứ lúc nào. Chúng
tôi sử dụng Thông tin ẩn danh này để phân tích và hiểu rõ xu hướng nhân khẩu học,
mong muốn và hình mẫu hành vi của khách hàng cũng như thông tin có thể giúp chúng
tôi làm phong phú thêm nội dung và nâng cao chất lượng của các chương trình thành
viên.
Nếu bạn là thành viên của chương trình Virgin Pulse, chúng tôi có thể (a) chia sẻ Thông
tin ẩn danh với nhà tuyển dụng theo hình thức nhóm hoặc thông tin tổng hợp ẩn danh
và (b) cung cấp Thông tin cá nhân của bạn theo hình thức nhóm hoặc thông tin tổng
hợp ẩn danh cho bên thứ ba ("Nhà xử lý số liệu phân tích") có nhiệm vụ xử lý Thông tin
cá nhân đó để tạo ra Thông tin ẩn danh và thông tin phân tích liên quan đến Thông tin
ẩn danh cần được chia sẻ với nhà tuyển dụng của bạn. Nhà tuyển dụng của bạn sẽ
không thể sử dụng Thông tin ẩn danh đó để tìm ra danh tính của bạn một cách trực
tiếp. Nhà tuyển dụng của bạn có thể tùy ý sử dụng Thông tin ẩn danh này, bao gồm cả
đánh giá toàn bộ chương trình và cung cấp dịch vụ, chương trình và lợi ích bổ sung.
Nhà xử lý số liệu phân tích không có bất cứ quyền độc lập nào được phép sử dụng
Thông tin cá nhân của bạn trừ trường hợp cung cấp dịch vụ để tạo Thông tin ẩn danh
và phân tích thông tin đó để tạo ra thông tin phân tích khái quát. Chúng tôi hoan nghênh
bạn yêu cầu chúng tôi tiết lộ tên của các Nhà xử lý số liệu phân tích đó bất cứ lúc nào.
Cookie
Các công nghệ như cookie, beacon, thẻ, tập lệnh và các công nghệ tương tự khác
được sử dụng bởi chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, các đối tác công
nghệ hoặc các tài sản bên thứ 3 khác. Những công nghệ này được sử dụng để giúp
quản trị trang web, xác định tổng số người dùng, đo mẫu hình lưu lượng truy cập nhằm
mục đích nghiên cứu, cá nhân hóa hoặc tùy chỉnh nội dung để "nhớ" sở thích của
người dùng khi họ quay lại trang web và quản lý nội dung tốt hơn.
Trang web cũng sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc
thành viên truy cập trang web.

Cookie là các đoạn thông tin có chứa mã tham chiếu duy nhất mà trang web sẽ truyền
đến thiết bị của bạn để lưu trữ và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Một số cookie mà
trang web sử dụng chỉ hoạt động trong thời gian phiên đăng nhập của bạn trên trang
web và sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Những cookie khác được dùng để ghi nhớ
bạn khi bạn quay lại trang web và những cookie này sẽ được sử dụng trong thời gian
dài hơn.
Chúng tôi sử dụng cookie để:







ghi nhớ rằng bạn đã sử dụng trang web trước đây; điều này có nghĩa là chúng
tôi có thể xác định số lượng khách truy cập đặc biệt mà chúng tôi đón tiếp để
quản lý dung lượng;
cho phép bạn điều hướng trang web nhanh hơn và dễ dàng hơn;
ghi nhớ phiên đăng nhập của bạn khi bạn chuyển từ trang này đến trang khác
trong trang web;
lưu trữ cài đặt và tùy chọn của bạn;
tùy chỉnh các phần nội dung của trang web để phản ánh mục tiêu và phần
thưởng của bạn; và
thu thập thông tin thống kê về cách bạn sử dụng trang web để chúng tôi có thể
cải thiện trang web và nội dung.

Một số cookie sử dụng trên trang web do chúng tôi thiết lập, một số cookie khác được
thiết lập bởi bên thứ ba - bên cung cấp dịch vụ trên danh nghĩa của chúng tôi.
Phần lớn các trình duyệt dành cho máy tính và một số trình duyệt dành cho thiết bị di
động sẽ tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, bạn có thể thay đổi trình duyệt để
ngăn chặn điều đó hoặc thông báo cho bạn biết mỗi lần cookie được thiết lập. Ngoài
ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie khi truy cập trang web www.allaboutcookies.org;
đây là trang web có nhiều thông tin hữu ích khác về cookie và cách chặn cookie bằng
các loại trình duyệt khác nhau. Vui lòng lưu ý rằng nếu chặn hoặc xóa cookie, bạn sẽ
không thể tận dụng tối đa trang web.

Bảng bên dưới cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cookie cụ thể được phát hành
thông qua trang web này.

Phân mục:

Nhà cung cấp:

Mục đích:

Vị trí trực
tuyến:

Hiệu suất:

CloudFlare

Cung cấp nội dung
tĩnh từ mạng CDN
toàn cầu của
Cloudflare một cách
an toàn

Tất cả các
trang trong
trang web của
chúng tôi

New Relic

Cho phép chúng tôi
đánh giá hiệu suất
trang web

Tất cả các
trang trong
trang web của
chúng tôi

Google
Analytics

Cung cấp các hành vi
và hành động của
khách truy cập nhằm
giúp chúng tôi hiểu
được cách họ tương
tác với trang web, nhờ
đó cho phép chúng tôi
giao tiếp với họ một
cách thích hợp theo
phương thức cả trực
tuyến và ngoại tuyến.

Tất cả các
trang trong
trang web và
ứng dụng dành
cho thiết bị di
động của
chúng tôi.

Crittercism

Cho phép chúng tôi
thu thập thông tin về
lỗi ứng dụng dành cho
thiết bị di động thông
qua trang web
Crittercism.com

Tất cả các
trang trong ứng
dụng dành cho
thiết bị di động
của chúng tôi

Inspectlet

Cho phép chúng tôi
theo dõi cách điều
hướng trang web của

Tất cả các
trang nền tảng
của Virgin
Pulse

thành viên và tạo bản
đồ nhiệt
Chức năng:

Nhắm mục
tiêu:

Filepicker.io

Cho phép chúng tôi
cung cấp cho khách
hàng khả năng tải tập
tin ảnh lên trang web

Tất cả các
trang trong
trang web của
chúng tôi

Zendesk

Cho phép chúng tôi
tạo điều kiện để khách
hàng gửi email hoặc
trò chuyện với một
trong những đại lý
Chăm sóc khách hàng
trực tuyến.

Tất cả các
trang trong
trang web của
chúng tôi

Walk Me

Công cụ dùng để tạo
hướng dẫn trang web
và giải thích cách sử
dụng cho thành viên

Tất cả các
trang trong
trang web của
chúng tôi

Pusher

Công cụ cho phép
chúng tôi tạo ra hệ
thống thông báo và trò
chuyện thời gian thực
cho thành viên

Tất cả các
trang trong
trang web và
ứng dụng dành
cho thiết bị di
động của
chúng tôi

Virgin Pulse

Sử dụng một số
cookie để giúp duy trì
trải nghiệm người
dùng, chẳng hạn như
tùy chọn ngôn ngữ

Tất cả các
trang trong
trang web và
ứng dụng dành
cho thiết bị di
động của
chúng tôi

Bizographics

Cookie được đối tác
sử dụng để theo dõi
hiệu quả của các

Ở nhiều nơi
trên toàn bộ

Localytics

chiến dịch tiếp thị và
nhận dạng bạn trên
trang web của bên thứ
ba, đảm bảo các
thông điệp tiếp thị có
nội dung càng phù
hợp càng tốt.

trang web
Virgin Pulse.

Cho phép chúng tôi
theo dõi hành động và
gửi thông báo tiếp thị
và thông tin liên lạc
cho thành viên của
chúng tôi

Tất cả các
trang trong
trang web và
ứng dụng dành
cho thiết bị di
động của
chúng tôi

Mobile Analytics
Chúng tôi sử dụng phần mềm Mobile Analytics để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về
chức năng phần mềm di động của chúng tôi trên điện thoại của bạn. Phần mềm này có
thể ghi lại các thông tin như tần suất bạn sử dụng ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong
ứng dụng, mức sử dụng tổng hợp, số đo, dữ liệu hiệu suất, báo cáo sự cố và vị trí tải
về ứng dụng. Chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu trữ trong phần mềm phân
tích này với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn gửi trong ứng dụng dành
cho thiết bị di động.
Liên kết đến trang web của bên thứ 3
Ứng dụng dành cho thiết bị di động và trang web của Virgin Pulse có thể chứa liên kết
đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Virgin Pulse.
Chúng tôi cung cấp cho bạn các liên kết này để giúp bạn tiện theo dõi, nhưng điều đó
không có nghĩa là chúng tôi chứng thực các trang web đó hay nội dung của trang web.
Chúng tôi không có quyền kiểm soát và có trách nhiệm đối với chính sách bảo mật điều
chỉnh các trang web khác hoặc nội dung hiển thị trên các trang web như vậy. Nếu bạn
gửi Thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web nào như vậy, thông tin của bạn sẽ được
quản lý theo chính sách bảo mật của trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ
chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập.
Bảo mật
Virgin Pulse tuân theo quy trình quản lý, điện tử và vật lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật
Thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không một công ty nào, kể cả Virgin Pulse, có
khả năng loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật gắn liền với Thông tin cá nhân. Trong số

các biện pháp bảo mật được thực hiện có quá trình đăng nhập yêu cầu mật khẩu và tên
người dùng do bạn chọn và tường lửa để bảo vệ máy chủ lưu trữ của chúng tôi. Virgin
Pulse sẽ lưu giữ tên người dùng của bạn như một phần của Thông tin cá nhân nhưng
không chia sẻ thông tin này với bất kỳ người nào. Vui lòng lưu ý rằng bạn có trách
nhiệm giữ cho mật khẩu và tên người dùng của bạn bảo mật và an toàn khỏi những
người dùng trái phép và bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra
trong tài khoản thành viên của bạn.
Chúng tôi khuyên bạn nên đóng trình duyệt sau khi kết thúc phiên đăng nhập của mình
để đảm bảo rằng người khác không thể truy cập Thông tin cá nhân của bạn nếu bạn
dùng chung máy tính hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng.
Tuân thủ luật pháp về lưu trữ dữ liệu và bảo vệ dữ liệu
Dữ liệu của bạn sẽ được Virgin Pulse xử lý và lưu giữ tại các trung tâm dữ liệu Amazon
Web Services đặt tại Hoa Kỳ và vì vậy, dữ liệu này có thể phải tuân thủ luật pháp Hoa
Kỳ và có thể được truy cập bởi chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành pháp luật và cơ
quan quản lý tại Hoa Kỳ. Mức độ bảo vệ dữ liệu được thiết lập tại Hợp chủng quốc Hoa
Kỳ thấp hơn mức độ bảo vệ được thiết lập tại Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẽ thực
hiện các biện pháp để đảm bảo Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ an toàn tại cơ
sở của chúng tôi; cụ thể, chúng tôi duy trì việc tuân thủ US Data Protection Acts và
Data Protection Acts within the EU hiện hành.
Xóa tài khoản của bạn
Nếu tư cách thành viên của bạn bị chấm dứt vì bất cứ lý do gì, chúng tôi sẽ xóa thông
tin liên hệ của bạn để chúng tôi chỉ giữ lại Thông tin ẩn danh trong cơ sở dữ liệu, trừ
trường hợp chúng tôi bắt buộc phải lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn vì lý do pháp lý
hoặc nhằm mục đích thanh toán.
Quyền của bạn
Theo luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền hợp pháp được phép nhận bản sao toàn bộ
thông tin mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn
bản sao thông tin này. Bạn cũng có quyền chỉnh sửa bất cứ sai lệch nào trong thông tin
đó. Như đã nói ở trên, bạn có quyền ngăn chặn việc sử dụng Thông tin cá nhân của
bạn nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp.
Các thay đổi về Chính sách bảo mật này
Chính sách bảo mật này sẽ thay đổi tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ đăng bất cứ phiên
bản sửa đổi nào của Chính sách bảo mật trên trang web Virgin Pulse. Nếu chúng tôi
thực hiện sửa đổi lớn về Chính sách, chúng tôi cũng sẽ gửi email thông báo cho bạn
đến địa chỉ email gần đây nhất bạn cung cấp cho chúng tôi. Bất cứ Chính sách bảo mật
đã sửa đổi nào cũng sẽ có hiệu lực trong vòng bảy (7) ngày dương lịch sau khi đăng
lên trang web cho các thành viên hiện tại.

Những thay đổi về Chính sách bảo mật này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc
tiết lộ Thông tin cá nhân đã thu thập trước khi thực hiện thay đổi. Nếu bạn không đồng
ý với bất cứ thay đổi nào, bạn phải thông báo cho chúng tôi biết trước ngày thay đổi có
hiệu lực rằng bạn muốn chấm dứt tư cách thành viên với chúng tôi. Việc tiếp tục sử
dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi có thông báo thay đổi đồng nghĩa với việc bạn công
nhận và chấp nhận những thay đổi đó.
Liên hệ với chúng tôi
Vui lòng gửi bất cứ câu hỏi, thắc mắc hoặc nhận xét nào mà bạn có về Chính sách bảo
mật này hoặc bất cứ yêu cầu nào về dữ liệu cá nhân của bạn bằng email đến địa chỉ
privacy@virginpulse.com hoặc qua phần 'contact us' trên trang web này. Ngoài ra, bạn
có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:
The Privacy Officer
Virgin Pulse, Inc.
492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA 01701, United States
Ngày sửa đổi: Tháng 4 năm 2017

