
Chính sách bảo mật
Đồng ý của khách hàng
Khách hàng đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, bao gồm khách hàng hoàn toàn 
đồng ý việc thực tế hoặc khả năng có thể thu thập, xử lý, chuyển giao xuyên biên 
giới hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân, như được định nghĩa trong chính sách này, khi 
khách hàng đăng nhập, truy cập, hoặc sử dụng website https://www.senmo.vn  
(“Website”), bất kỳ đặc tính, quy trình, chức năng và dịch vụ liên quan của Website 
(gọi chung là “Dịch Vụ”). 

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin thu thập bao gồm họ tên, điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc căn 
cước công dân, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, thư điện tử, địa chỉ, thời 
gian cư trú, thông tin nghề nghiệp, tài khoản ngân hàng, ứng dụng chat như 
WhatsApp, Viber... (nếu có) (“Thông Tin Cá Nhân”) của khách hàng và thông tin 
người thân (họ tên, số điện thoại, mối quan hệ với người thân) của khách hàng. 
Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng người thân có thông tin được khách hàng 
cung cấp cho chúng tôi đã đồng ý việc sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc tiết lộ thông 
tin của họ theo quy định của Chính Sách Bảo Mật này và tất cả luật áp dụng.

Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích để Công ty liên hệ với khách hàng 
sau khi nhận được yêu cầu giao kết giao dịch và để cung cấp các dịch vụ mới, chính 
sách ưu đãi của chúng tôi khi được áp dụng. Đối với thông tin người thân, trong 
trường hợp Công ty không liên hệ được với khách hàng thì công ty sẽ liên hệ với 
khách hàng bằng thông tin người thân.

Khách hàng có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin của mình trừ thông tin
bắt buộc để hồ sơ của khách hàng có thể được thực hiện, nhưng khi đó khách hàng 
không thể hưởng được một số tiện ích có liên quan mà chúng tôi cung cấp (chăm 
sóc khách hàng, giới thiệu những dịch vụ mới vv...).

Nếu khách hàng lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân 
mà chúng tôi yêu cầu đối với khách hàng, hoặc nếu khách hàng rút lại sự đồng ý 
của khách hàng, vào bất kỳ thời điểm trong quá trình khách hàng sử dụng Dịch Vụ 
của chúng tôi, đối với việc thu thập, xử lý, và/hoặc lưu trữ bất kỳ Thông Tin Cá 
Nhân, như được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi bảo lưu quyền từ 
chối đề nghị của khách hàng đối với, hoặc tiếp tục sử dụng, bất kỳ Dịch Vụ của 
chúng tôi.

Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin được thu thập chỉ sử dụng trong phạm vi liên hệ để xử lý yêu cầu giao 
dịch của khách hàng, thông báo và cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác liên 
quan đến quá trình giao dịch với khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin 
Cá Nhân của khách hàng để:



 Hỗ trợ khách hàng sử dụng Dịch Vụ của Website và/hoặc truy cập đăng ký tài 
khoản trên Website của khách hàng nếu có.

 Xác minh danh tính của khách hàng và thông tin liên hệ.
 Cung ứng Dịch Vụ của chúng tôi.
 Xử lý giao dịch và gửi thông báo về giao dịch của khách hàng.
 Liên hệ khách hàng và cập nhật cho khách hàng về thực hiện Dịch Vụ của 

chúng tôi.
 Trao đổi thông tin với khách hàng và xử lý yêu cầu của khách hàng.
 Đề nghị khảo sát, cung cấp khuyến mại và truyền thông tiếp thị.
 Nâng cấp nội dung và thiết kế của Website.
 Nâng cấp Dịch Vụ của chúng tôi.
 Trả lời bất kỳ câu hỏi, ý kiến bình luận hoặc quan ngại liên quan đến Dịch Vụ 

của chúng tôi.
 Hỗ trợ khách hàng.
 Thực thi quyền pháp lý của công ty để bảo vệ lợi ích của công ty.

Bên cung ứng dịch vụ
Chúng tôi có thể thuê công ty và cá nhân thứ ba để hỗ trợ Dịch Vụ của chúng tôi, 
cung cấp Dịch Vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các công việc liên quan đến Dịch 
Vụ, hỗ trợ chúng tôi phân tích cách thức Dịch Vụ chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba cung ứng dịch vụ này truy cập Thông Tin Cá Nhân của khách hàng 
chỉ nhằm thực hiện các công việc này thay mặt cho chúng tôi và có nghĩa vụ không 
được tiết lộ, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của người sử dụng cho bất kỳ 
mục đích nào khác.

Chia sẻ thông tin cá nhận
Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng với bên thứ ba, bao 
gồm, nhưng không giới hạn đến các đối tượng sau đây:

 Công ty liên kết và/hoặc thành viên của gia đình công ty chúng tôi bao gồm 
công ty con trực tiếp và gián tiếp của Gofingo Vietnam Company Limited, để 
hỗ trợ cung cấp Dịch Vụ liệt kê trong Website, để giúp theo dõi và ngăn ngừa 
hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra và sự vi phạm chính sách của chúng tôi, 
và phân tích dữ liệu phù hợp đối với việc sử dụng Website, bao gồm truyền 
thông tiếp thị.

 Tòa án, công chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản 
lý khác liên quan đến trát hầu tòa, lệnh tòa án, hoặc tố tụng khác hoặc yêu 
cầu theo pháp luật hoặc quy định áp dụng, khi chúng tôi cần phải thực hiện 
để tuân thủ pháp luật hoặc quy định đó, hoặc khi chúng tôi tin rằng, theo sự 
quyết định duy nhất của chúng tôi, việc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân là cần thiết 
để phòng ngừa thiệt hại thực tế hoặc tổn thất tài chính, hoặc báo cáo hoạt 
động bất hợp pháp đáng ngờ hoặc điều tra vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện 
của chúng tôi.

 Cơ quan tín dụng và cơ quan thu nợ để báo cáo thông tin tài khoản, được 
pháp luật cho phép.

 Bộ phận hỗ trợ khách hàng nhằm mục đích thực hiện dịch vụ khách hàng.



 Đối tác ngân hàng hoặc tài chính, được pháp luật cho phép hoặc được yêu 
cầu bởi mối quan hệ kinh doanh theo hợp đồng.

 Phòng pháp lý, để bảo đảm tuân thủ quy tắc và quy định của chính phủ và để
bảo vệ chúng tôi không bị thiệt hại quyền, tài sản, hoặc an toàn, người sử 
dụng Website khác hoặc công chúng, được yêu cầu hoặc pháp luật cho phép.

 Bên Cung Ứng Dịch Vụ, để bên cung ứng dịch vụ theo hợp đồng với chúng tôi 
có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, ví dụ như phòng chống 
gian lận, nhờ thu, tiếp thị, dịch vụ khách hàng và dịch vụ công nghệ.

 Các trường hợp khác mà khách hàng đồng ý.

Đề nghị khách hàng lưu ý là một số bên thứ ba có trụ sở tại nước khác với các 
quy tắc và quy định khác nhau về xử lý Thông Tin Cá Nhân. Bằng việc đồng ý 
Chính Sách Bảo Mật này, người sử dụng xác nhận rằng Thông Tin Cá Nhân có thể
được chuyển giao xuyên biên giới đến nước khác tùy thuộc pháp luật và quy định
áp dụng và khách hàng đồng ý việc chuyển giao đó.

Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi giữ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng trong quá trình khách hàng sử 
dụng Dịch Vụ của chúng tôi, và sau đó chúng tôi sẽ giữ Thông Tin Cá Nhân đó không
quá thời gian cần thiết và liên quan đối với Dịch Vụ của chúng tôi trong thời hạn 5 
(năm) năm theo lịch tùy thuộc pháp luật và quy định áp dụng. Chúng tôi có thể giữ 
Thông Tin Cá Nhân để tuân thủ yêu cầu của bất kỳ luật hoặc quy định, để phòng 
chống gian lận, giải quyết tranh chấp và nhiều vấn đề sự cố khác, và thực hiện các 
hành động khác được pháp luật và quy định áp dụng cho phép và yêu cầu. Theo 
chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ Thông Tin Cá Nhân 
một cách an toàn và theo pháp luật và quy định áp dụng, sau khi Thông Tin Cá 
Nhân không còn cần thiết và không còn liên quan đối với Dịch Vụ của chúng tôi, trừ 
khi pháp luật và quy định áp dụng có yêu cầu khác đi, hoặc trừ khi được khách hàng
yêu cầu.

Địa chỉ và thông tin thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY TNHH GOFINGO VIỆT NAM
102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập trên Website www.senmo.vn sẽ 
được chúng tôi bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng thông 
tin cá nhân của các khách hàng ngoài mục đích sử dụng thông tin trong Chính Sách 
Bảo Mật này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc các trường 
hợp pháp luật có quy định.

Chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân của khách hàng là một phần rất quan trọng 
trong việc kinh doanh và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của người sử dụng là ưu tiên 
của chúng tôi. Ngoại trừ được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi 
không tiết lộ, chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ 
ràng của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi thực hiện tất cả thủ tục hợp lý và nỗ lực để
bảo đảm tất cả Thông Tin Cá Nhân nhận được được bảo mật và an toàn, cho dù trực



tuyến hoặc ngoại tuyến. Chúng tôi bảo mật Thông Tin Cá Nhân của khách hàng 
bằng nhiều biện pháp an ninh kỹ thuật và hành chính để giảm thiểu rủi ro mất, sử 
dụng sai, tiếp cận không được phép, tiết lộ hoặc điều chỉnh. Chúng tôi có thể sử 
dụng hoặc điều chỉnh tùy theo thời điểm các biện pháp an ninh, và khi công nghệ 
mới có sẵn, tùy công nghệ phù hợp, ví dụ tường lửa và mã hóa dữ liệu, kiểm soát 
truy cập đối với các trung tâm dữ liệu.

Tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của khách hàng được quy định 
trong Chính Sách Bảo Mật thông tin này được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ 
bảo mật của chúng tôi.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ 
liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ 
quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Sử dụng “cookies”
Tùy thuộc khi khách hàng truy cập Website của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng 
“Cookies” hoặc công nghệ tương tự trên máy tính hoặc thiết bị khác của khách hàng
để ghi nhận thông tin. “Cookies” là các tập tin dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm công cụ 
định danh và có thể được lưu giữ trên ổ cứng của khách hàng để giúp chúng tôi giúp
khách hàng truy cập Website tốt hơn và xác định người truy cập lại Website. Khách 
hàng được tự do từ chối “Cookies” của chúng tôi trên máy tính hoặc thiết bị khác 
của khách hàng, trừ khi “Cookies” của chúng tôi cần phải có để chống gian lận hoặc
bảo đảm an ninh của website chúng tôi kiểm soát. Tuy nhiên, việc sử dụng Website 
có thể bị hạn chế nếu khách hàng không chấp nhận “Cookies” của chúng tôi.

Các đường liên kết bên ngoài
Website có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi 
điều hành. Nếu khách hàng nhấp vào đường liên kết bên thứ ba, khách hàng sẽ 
được điều hướng đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi muốn khuyên người sử 
dụng phải xem kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà khách hàng viếng 
thăm. Chúng tôi không có kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, 
chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ 
ba.

Cập nhật chính sách bảo mật
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào bằng 
việc tải lên Website phiên bản sửa đổi. Chúng tôi khuyên khách hàng xem kỹ Chính 
Sách Bảo Mật này định kỳ để có thông tin mới nhất. Thay đổi đối với Chính Sách Bảo
Mật này có hiệu lực kể từ ngày tải lên Website. Nếu chúng tôi có thay đổi quan 
trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này và cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá 
Nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ tải các thay đổi này lên trên Website và sẽ nỗ 
lực cao nhất để thông báo cho khách hàng bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Bằng 
việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, khách hàng chấp thuận và đồng ý các 
điều khoản được cập nhật của Chính Sách Bảo Mật này.
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