
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MAYBANK (“MSVN”) 

BẢN TUYÊN BỐ BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

 

Để cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi đến Quý Khách, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của Quý 

Khách. Khi Quý Khách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của Quý Khách, chúng tôi sẽ cố gắng hết 

sức để bảo mật dữ liệu cá nhân này và chúng tôi mong muốn lưu ý Quý Khách những nội dung sau đây: 

 

1. Tại sao chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của Quý Khách?  
 

Chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của Quý Khách:  

a. Cho mục đích nhận dạng, và để xác thực thông tin liên lạc với Quý Khách, và các chỉ thị, yêu cầu 

được nhận từ Quý Khách; 

b. Để thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu từ các quy định của pháp luật; 

c. Để đánh giá mức độ phù hợp của Quý Khách đối với các sản phẩm/ dịch vụ mà chúng tôi cung cấp; 

d. Cho mục đích phân tích và marketing, từ đó chúng tôi có thể phát triển và cung cấp các sản phẩm/ 

dịch vụ tốt hơn; 

e. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiệp vụ của chúng tôi, cũng như để xử lý các giao 

dịch và yêu cầu của Quý Khách. 

  

2. Chúng tôi thu thập những loại dữ liệu cá nhân nào về Quý Khách?  
 

Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu mà qua đó chúng tôi có thể:  

a. Nhận dạng được Quý Khách (ví dụ: họ tên, số định danh, ngày tháng năm sinh…);  

b. Giữ liên lạc với Quý Khách (ví dụ: địa chỉ, số điện thoại liên hệ…);  

c. Đánh giá hồ sơ của Quý Khách (ví dụ: chi tiết nghề nghiệp…);  

d. Hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật (ví dụ: nghĩa vụ báo cáo);  

e. Ghi lại chi tiết các giao dịch, trao đổi với Quý Khách (ví dụ: ghi âm giọng nói/ video, dữ liệu sinh 

trắc học, dữ liệu từ internet và các ứng dụng trên điện thoại di động).  

 

3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của Quý Khách với ai?  
 

Tùy thuộc vào việc tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định và theo luật định, dữ liệu cá nhân của Quý 

Khách có thể được chia sẻ: 

 

a. Trong nội bộ Tập đoàn Maybank;  

b. Với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý; với những người mà chúng tôi có nghĩa vụ 

phải cung cấp dữ liệu trong một số trường hợp nhất định;  

c. Khi việc cung cấp dữ liệu là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Quý Khách, và việc có được sự đồng 

ý của Quý Khách trước khi cung cấp dữ liệu là điều không thể thực hiện; 

d. Với các bên thứ ba mà chúng tôi đã ký hợp đồng để cung cấp các dịch vụ nhất định. Các bên thứ 

ba này được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu tương tự như chúng tôi; và 

e. Với các bên mà chúng tôi có được sự đồng ý của Quý Khách về việc cung cấp dữ liệu cá nhân của 

Quý Khách. 

 

Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu của Quý Khách trong nội bộ Tập đoàn Maybank và với các đối tác chiến 

lược nhất định để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin tưởng rằng có thể có lợi cho Quý 

Khách, chúng tôi sẽ không liên lạc với Quý Khách nhằm mục đích tiếp thị trừ khi Quý Khách bày tỏ 

sự đồng ý của mình để chúng tôi làm điều đó. 

 

Chúng tôi cũng muốn đảm bảo với Quý Khách rằng chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của Quý 

Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào. 



 

4. Chúng tôi thu thập dữ liệu của Quý Khách từ đâu?  
 

Dữ liệu cá nhân của Quý Khách với chúng tôi được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:  

a. Thông tin được Quý Khách cung cấp hoặc các nguồn được xác thực bởi Quý Khách;  

b. Thông tin có được từ các nguồn hợp pháp và công khai;  

c. Thông tin cung cấp cho chúng tôi bởi cơ quan quản lý;  

d. Sinh trắc học, dấu ấn kỹ thuật số, vị trí địa lý, hình ảnh video, ghi âm giọng nói có được trong quá 

trình tương tác của Quý Khách với chúng tôi, dù về mặt vật lý hay thông qua các kênh kỹ thuật số.  

 
5. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách như thế nào?  

 

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách, dù ở dạng vật lý hay kỹ thuật 

số. Điều này bao gồm các quy trình và các biện pháp bảo mật theo thực tiễn tốt nhất của quốc tế. Các 

biện pháp này được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chúng hiệu quả và đầy đủ. Tất cả nhân viên và 

bên thứ ba được uỷ quyền của chúng tôi cũng được yêu cầu tuân thủ các biện pháp và quy trình này. 

 

 

6. Qúy Khách có quyền gì, với tư cách là người cung cấp Dữ liệu của mình cho chúng tôi?  
 

Quý Khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi. 

Tuy nhiên, có thể phát sinh liên quan đến chi phí, tuỳ thuộc vào bản chất của dữ liệu được yêu cầu. 

 

Quý Khách cũng có quyền rút lại sự đồng ý của Quý Khách đối với việc cho phép chúng tôi xử lý dữ 

liệu cá nhân của Quý Khách. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến sản phẩm/ dịch vụ mà chúng 

tôi có thể mở rộng đến cho Quý Khách. 

 

Quý Khách cũng có thể thay đổi hoặc điều chỉnh đúng dữ liệu cá nhân mà Quý Khách đã cung cấp cho 

chúng tôi. Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của Quý Khách có thay đổi, hoặc nếu 

Quý Khách tin rằng dữ liệu cá nhân của Quý Khách mà chúng tôi đang sở hữu là không chính xác, 

không đầy đủ, sai lệch hoặc chưa được cập nhật. 

 

Quý Khách có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách đến trực tiếp các văn phòng, chi nhánh của MSVN 

hoặc gọi điện thoại đến Phòng Dịch vụ Khách hàng qua số điện thoại: 

- (84.28) 44 555 888 – Số nội bộ: 1 hoặc 2  

 

  
7. Những cập nhật đến Bản tuyên bố bảo mật này  

 

Chúng tôi có thể cập nhật Bản Tuyên bố Bảo mật này theo thời gian. Vui lòng định kỳ xem xét lại Bản 

tuyên bố bảo mật này để được cập nhật về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin của Quý Khách. 

 

Bản Tuyên bố Bảo mật này được cập nhật gần đây nhất vào tháng 07 năm 2022. 


