
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA ESPERIO

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực đối với tất cả thông tin mà OFG Cap. Ltd 20603 IBC
2012 (1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the
Grenadines) (Công ty) nhận được từ người dùng trong quá trình đăng ký tài khoản demo hoặc tài
khoản giao dịch trực tiếp và/hoặc trong quá trình đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của Công ty
và/hoặc khi truy cập trang web.

Thu thập thông tin
Khi bạn điền vào biểu mẫu trên trang web của Công ty để mở tài khoản giao dịch (thực

hoặc cạnh tranh), chúng tôi yêu cầu tên và họ của bạn cũng như một số dữ liệu bổ sung trong
ngữ cảnh của tài khoản (dịch vụ). Tất cả những dữ liệu này là bắt buộc để ký kết Thỏa thuận
khách hàng của Esperio. Ngoài ra, công ty có thể cần xác định bạn là khách hàng của công ty để
giải quyết các vấn đề tài chính.

Chúng tôi cũng hỏi địa chỉ e-mail (e-mail) và số điện thoại của bạn với lý do Công ty có
thể liên lạc với bạn trong tình huống khẩn cấp.

Công ty không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về khách hàng của mình. Công ty chỉ có
thể truyền thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba nếu:

● Bạn muốn tiết lộ thông tin này;

● Nó được yêu cầu bởi các quy tắc của dịch vụ được cung cấp và xác định
trong hợp đồng tương ứng (ví dụ: công bố xếp hạng cạnh tranh);

● Nó được yêu cầu bởi luật pháp và/hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền để
tuân thủ các thủ tục pháp lý.

Công ty bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng mật khẩu. Toàn bộ mạng liên lạc
trong bối cảnh chia sẻ thông tin cá nhân được tuân theo bởi mã hóa SSL. Tất cả thông tin nhận
được mà khách hàng cung cấp được lưu trữ trên các máy chủ an toàn và chỉ nhân viên được ủy
quyền mới có quyền truy cập vào thông tin này.

Sử dụng cookie
Cookie là một phần thông tin được trình duyệt web lưu trữ trên máy tính của người dùng.

Cookie không chứa danh tính cá nhân của bất kỳ người nào truy cập trang web của Công ty.
Công ty có thể sử dụng cookie trên một số trang của trang web để cải thiện nội dung của trang
web và các dịch vụ của Công ty. Cookie cũng có thể được sử dụng để phân tích lưu lượng truy
cập trên trang web của Công ty.

Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể điều chỉnh trình duyệt web của mình để
cookie sẽ bị từ chối. Khách hàng được thông báo rằng việc từ chối nhận cookie có thể ảnh hưởng
đến hoạt động của một số dịch vụ/ứng dụng và trong trường hợp này, Công ty không chịu bất kỳ
trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động bình thường của các dịch vụ/ứng dụng tương ứng.



Những thay đổi
Công ty có quyền sửa đổi/thay đổi Chính sách Bảo mật này. Công ty thông báo cho khách

hàng của mình về bất kỳ và tất cả những thay đổi như vậy bằng cách xuất bản phiên bản sửa đổi
của Chính sách quyền riêng tư của mình trên trang web chính thức của Công ty, vì vậy khách
hàng nên kiểm tra tài liệu này theo thời gian.

Quyền của khách hàng
Khách hàng có quyền được thông báo về thông tin cá nhân mà Công ty nhận được, quyền

thay đổi và cập nhật thông tin cá nhân của mình, và quyền ngăn chặn quảng cáo không được yêu
cầu, v.v.

Liên lạc
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này hoặc bất kỳ câu hỏi

nào về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi First floor, First
St. Vincent Bank James Street, Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.


