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Trách nhiệm bảo mật thông tin của 
 Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam 

 
 

Việc Đăng ký nhận bản tin hằng tháng đối với bên thứ ba  
(không phải là doanh nghiệp thành viên) 

 
 
1. Mô tả cách thức xử lý thông tin  
 

Những hướng dẫn về các cách thức bảo mật dữ liệu liên quan đến việc xử lý thông tin cá 
nhân do Quý vị cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký nhận bản tin. Nếu không có dữ liệu này 
chúng tôi sẽ không thể gửi tới Quý Vị bản tin hằng tháng của chúng tôi.   
 
2. Tên và thông tin liên lạc của người chịu trách nhiệm 
 
Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam  
 
Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh: 
Lầu 5, 21 - 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp HCM. 
Tel.: +84 (28) 3823 9775 
Fax: +84 (28) 3823 9773 
Văn phòng tại Hà Nội: 
Lotte Center Hanoi, Tòa Đông 
Lầu 18, phòng 1803-1804, 54 Liễu Giai 
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
Tel.: +84 (24) 3825 1420 
Fax: +84 (24) 3825 1422 
E-mail: info(at)vietnam.ahk.de 
 
 
3. Thông tin liên lạc của Công ty lưu trữ dữ liệu   
 
Công ty TNHH Consulting Piezunka & Schamoni - Information Technologies GmbH  
Địa chỉ: Gustav-Meyer-Allee 25 | Tòa nhà 13/5 
13355 Berlin 
Tel: +49 30 2009549-0 
Email: info@cps-it.de    
 
 
 
 
4. Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu  
 
Thông tin của Quý vị sẽ được tổng hợp như là chủ thể nhận bản tin hàng tháng của chúng 
tôi.  
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Thông tin của Quý vị sẽ được sử dụng và xử lý căn cứ vào điểm a) khoản 1 Luật bảo mật dữ 
liệu. 
 
Lựa chọn 1: Với việc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, Quý vị đồng ý với việc xử lý dữ liệu 
cá nhân của mình. (Quý vị có thể hủy đăng ký bản tin bất cứ lúc nào) 
 
Lựa chọn 2: "Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi bản tin hằng tháng" 
(Tích dấu chấp thuận). Quý vị có thể hủy đăng ký bản tin bất cứ lúc nào.) 
 
 
5. Người nhận hoặc danh mục người nhận dữ liệu cá nhân 
 
Công ty phụ trách việc quản lý dữ liệu người nhận bản tin có quyền truy cập vào dữ liệu cá 
nhân. 
 
6. Chuyển dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba 
 
Chúng tôi không có kế hoạch chuyển dữ liệu cá nhan của Quý vị đến một nước thứ ba hoặc 
một tổ chức quốc tế. 
 
7. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân 
 
Dữ liệu của Quý vị sẽ được lưu trữ ngay sau khi Quý vị đăng ký nhận bản tin và trong suốt 
quá trình Quý vị nhận bản tin. 
 
8. Quyền của người có liên quan 
 
Theo Quy định bảo mật dữ liệu của EU, Quý vị có các quyền sau đây: 
Nếu dữ liệu cá nhân của Quý vị được xử lý, Quý vị có quyền nhận thông tin về việc lưu trữ 
và xử lý dữ liệu đó (Art 15 Luật bảo mật dữ liệu). 
 
Nếu dữ liệu cá nhân không chính xác, Qúy vị có quyền điều chỉnh (Art. 16 Luật bảo mật dữ 
liệu). 
 
Dưới các điều kiện pháp lý khung, Quý vị có thể yêu cầu xóa hoặc giới hạn và phản đối việc 
xử lý dữ liệu (Art 17, 18 và 21 Luật bảo mật dữ liệu). 
 
Trong trường hợp phản đối, chúng tôi sẽ không thể gửi bản tin tới Quý vị, chúng tôi sẽ xóa 
dữ liệu của Quý vị khỏi danh sách gửi bản tin hằng tháng. 
 
Vì Quý vị đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu và những dữ liệu này được xử lý một cách tự 
động, Quý vị có quyền về việc chuyển đổi dữ liệu. (Điều 20 Luật bảo mật dữ liệu)   
Nếu Quý vị muốn sử dụng các quyền của mình được đề cập ở trên, AHK sẽ kiểm tra xem 
các điều kiện pháp lý đã được đáp ứng hay chưa. 
 
Để thực hiện các quyền của Quý vị, vui lòng liên hệ với AHK. 
Để khiếu nại về bảo mật dữ liệu, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát có trách nhiệm: 
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9. Quyền hủy đăng ký 
 
Nếu Quý vị đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu của AHK, Quý vị có thể thu hồi sự đồng ý bất cứ 
lúc nào trong tương lai. Việc xử lý dữ liệu được thực hiện trên sự đồng ý cho đến khi hủy 
đăng ký không bị ảnh hưởng đến tính hợp pháp. 
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