CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chính sách bảo mật này đã được biên soạn để phục vụ tốt hơn những người quan
tâm đến cách 'Thông tin Cá nhân' của họ được sử dụng trực tuyến. Thông tin có thể
được sử dụng riêng hoặc cùng với thông tin khác để xác định, liên hệ hoặc định vị
một người hoặc để xác định một cá nhân. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của
chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý Thông tin
nhận dạng cá nhân của bạn theo trang web của chúng tôi.
Khi nào chúng tôi thu thập thông tin?
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng của trình duyệt
Tạp chí số hoặc nhập thông tin trên trang web của chúng tôi.
Thông tin chúng tôi thu thập.
Chúng tôi thu thập các thông tin sau, nhiều thông tin trong số đó là thông tin liên
quan đến thiết bị và không phải thông tin cá nhân, không thể sử dụng riêng thông tin
này để nhận dạng bạn.
● Thông tin liên quan đến thiết bị.
Chúng tôi thu thập địa chỉ IP, ID thiết bị, cookie, cài đặt và tùy chọn người
dùng, hệ điều hành và phiên bản ứng dụng về thiết bị của bạn.
● Thông tin địa điểm.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin vị trí về thiết bị của bạn mà bạn tình
nguyện hoặc kích hoạt thông qua Ứng dụng hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi
sẽ không thu thập bất kỳ thông tin vị trí nào mà bạn không tình nguyện hoặc
cho phép.
● Thông tin sử dụng.
Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi,
chẳng hạn như loại nội dung bạn xem, thời gian, tần suất và thời lượng hoạt
động của bạn, tương tác với quảng cáo cũng như thông tin sử dụng khác và
dữ liệu hiệu suất liên quan đến Trang web và Ứng dụng cũng như việc sử
dụng chúng.
● Các cuộc khảo sát.
Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để tham gia khảo sát. Nếu bạn quyết định
tham gia, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định về
bạn.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.
Mục đích chính của chúng tôi đối với việc thu thập và xử lý thông tin là cung cấp
Dịch vụ của chúng tôi (để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn), cải thiện Dịch
vụ của chúng tôi, quản lý việc sử dụng Dịch vụ của bạn, tiếp thị Dịch vụ cho bạn và
cho phép bạn tận hưởng và dễ dàng điều hướng Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra,
chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp (ví dụ:
phòng chống gian lận, mạng và bảo mật thông tin, nghiên cứu (bao gồm cả nghiên
cứu tiếp thị) và tiếp thị trực tiếp) và khi bạn đồng ý.
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn theo một hoặc nhiều cách sau:
● Thực hiện các dịch vụ cho bạn:
○ Khi cần thiết để các trang Web hoặc Ứng dụng hoạt động hoặc cung
cấp cho bạn Dịch vụ đúng cách;
○ Cải thiện trải nghiệm người dùng;
○ Thực hiện phân tích thống kê, nhân khẩu học và tiếp thị về người dùng
Ứng dụng;
○ Liên lạc với bạn về các câu hỏi, khiếu nại hoặc hỗ trợ kỹ thuật của bạn;
và
○ Liên lạc với bạn về những thay đổi đối với chính sách của chúng tôi và
gửi cho bạn thông tin về các tính năng và cải tiến trên Trang web hoặc
Ứng dụng của chúng tôi.
● Tùy chỉnh quảng cáo:
○ Cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm trên Website của chúng tôi, bao
gồm việc cung cấp cho bạn các báo cáo, đề xuất, quảng cáo và phản
hồi dựa trên tùy chọn của bạn.
● Nghiên cứu và Phát triển nội bộ; Kiểm soát chất lượng:
○ Tổng hợp để giúp chúng tôi đánh giá và sửa đổi các dịch vụ hiện có và
để giúp chúng tôi phát triển các dịch vụ bổ sung có khả năng được
người dùng của chúng tôi quan tâm;
○ Tối ưu hóa hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của
chúng tôi; và
○ Để giám sát kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ
pháp lý, quy tắc và sắc lệnh, chính sách và thủ tục của chúng tôi.
● Phát hiện, Bảo vệ và Thực thi An ninh; Gỡ lỗi chức năng, sửa lỗi:
○ Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm chính
sách của chúng tôi hoặc bất hợp pháp;
○ Nhận biết khách truy cập lặp lại và tạo điều kiện truy cập liên tục vào
các trang Web hoặc Ứng dụng; và
○ Xác minh danh tính của bạn hoặc đại lý được ủy quyền của bạn.

Chúng tôi có sử dụng 'cookie' không?
Chúng tôi không sử dụng cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để
máy tính cảnh báo mỗi khi gửi cookie hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả cookie. Bạn
thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt của mình (như Internet Explorer).
Mỗi trình duyệt có một chút khác biệt, vì vậy hãy xem trình đơn Trợ giúp của trình
duyệt để tìm hiểu cách sửa đổi cookie chính xác. Nếu bạn tắt cookie, một số tính
năng sẽ bị vô hiệu. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng,
điều này làm cho trải nghiệm trang web của bạn hiệu quả hơn tuy nhiên một số dịch
vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động bình thường.
Tiết lộ với bên thứ ba
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho bên ngoài thông tin nhận dạng
cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi cung cấp cho người dùng thông báo trước. Điều
này không bao gồm các đối tác lưu trữ trang web và các bên khác hỗ trợ chúng tôi
vận hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ người dùng
của chúng tôi, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có
thể tiết lộ thông tin khi việc phát hành phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính
sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của
chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không nhận
dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc
các mục đích sử dụng khác.
Liên kết của bên thứ ba
Đôi khi, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các
sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web
của bên thứ ba này có các chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng
tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung và hoạt động của các trang
liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của
mình và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.
Google Analytics
Chúng tôi đã triển khai những điều sau: - Báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích
Chúng tôi cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng
cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie Google Analytics) và cookie của
bên thứ ba (chẳng hạn như cookie DoubleClick) hoặc định danh của bên thứ ba
khác để cùng nhau tổng hợp dữ liệu liên quan đến tương tác của người dùng với số
lần hiển thị quảng cáo và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác khi chúng liên
quan đến trang web của chúng tôi. Chọn không tham gia: Người dùng có thể đặt các
tùy chọn về cách Google quảng cáo cho bạn bằng cách sử dụng trang Cài đặt
Quảng cáo của Google. Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách truy
cập vào trang chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng hoặc sử dụng tiện
ích Trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics.

Chính sách của chúng tôi đối với người dưới 13 tuổi.
Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến những người dưới 13 tuổi và chúng tôi
không cố ý thu thập thông tin từ các cá nhân dưới 13 tuổi. Nếu bạn từ 13 đến 18
tuổi, bạn phải có sự cho phép của người giám hộ hợp pháp của mình trước khi
được phép sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin
của một cá nhân dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó
khỏi tệp của mình càng sớm càng tốt.
Bạn có thắc mắc hay câu hỏi?
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tapchiso.com@gmail.com
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PRIVACY POLICY
(This Privacy Policy has been designed to better serve those interested in how their
'Personal Information' is used online. Information may be used on its own or in
conjunction with other information to identify, contact or locate a person, or to identify
an individual. It is important that you read this notice so that you are aware of how
and why we are using such information. It is important that you read our privacy
policy carefully to understand how we collect, use, protect or otherwise handle your
Personally Identifiable Information in accordance with our website.)
When do we collect information?
We collect information from you when you use the Tap Chi So's extension or enter
information on our website.
Information we collect.
We collect the following information, much of which is device-related and not
personal information, and cannot use this information to identify you on its own.
● Information related to the device.
We collect your IP address, device ID, cookies, user settings and preferences,
operating system, and app version about your device.

● Location information.
We may collect location information about your device that you volunteer or
activate through the App or your device. We will not collect any location
information that you do not volunteer or authorize.
● Information used.
We collect information about how you use our Apps, such as the type of
content you see, when, how often and how long are your activities,
interactions with ads, and usage information. other and performance data
related to the Website and App and their use.
● Surveys.
We may contact you to participate in the survey. If you do decide to
participate, you may be asked to provide certain information about you.
How do we use your information?
Our primary purposes for collecting and processing information are to provide our
Services (to perform our contract with you), improve our Services, and manage our
use. Your Services, market them to you and enable you to enjoy and easily navigate
our Services. In addition, we may process your information when we have a
legitimate interest (e.g., fraud prevention, networking and information security,
research (including marketing research) and direct marketing) and when you agree.
We will use your information in one or more of the following ways:
● Perform services for you:
○ When it is necessary for the Website or App to function or to provide
you with the Service properly;
○ Improve user experience;
○ Perform statistical, demographic and marketing analysis of the App
users;
○ Communicating with you about your questions, complaints or technical
support; and
○ Communicating with you about changes to our policies and sending
you information about features and improvements on our Website or
App.
● Ad customization:
○ Personalize the content and experience on our Website, including
providing you with reports, suggestions, advertisements and feedback
based on your preferences.

● Internal Research and Development; Quality control:
○ Aggregating to help us evaluate and revise existing services and to
help us develop additional services that are potentially of interest to our
users
○ Optimize or improve our products, services and operations; and
○ To monitor quality control and ensure compliance with our legal
obligations, rules and ordinances, policies and procedures.
● Security Discovery, Protection and Enforcement; Debug function, fix
error:
○ Detect, investigate and prevent activities that may violate our policies
or be illegal;
○ Identify repeat visitors and facilitate continuous access to Web Sites or
Applications; and
○ Verify your identity or your authorized dealer.
Do we use 'cookies'?
We do not use cookies for tracking purposes. You can choose to have your computer
warn each time you send a cookie, or you can choose to turn off all cookies. You do
this through your browser settings (like Internet Explorer). Each browser is a little bit
different, so check out your browser's Help menu to learn how to modify cookies
correctly. If you turn off cookies, some features will be disabled. This will not affect
the user experience, which will make your website experience more effective but
some of our services will not function properly.
Third parties disclosure
We do not sell, trade or otherwise transfer to outside your personally identifiable
information unless we provide users with prior notice. This does not include website
hosting partners and other parties assisting us in operating our website, conducting
our business, or servicing our users, provided those parties agree to remain
confidentiality of this information. We may also disclose information in appropriate
release to comply with the law, enforce our website policy or protect the rights,
property or safety of us or others. However, non-personally identifiable visitor
information may be provided to other parties for marketing, advertising or other uses.
Third parties links
Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or
services on our website. These third-party websites have separate and independent
privacy policies. Therefore, we have no responsibility or obligation for the content
and performance of these linked sites. However, we strive to protect the integrity of
our websites and welcome any feedback on these websites.

Google Analytics
We have implemented the following:
- Demographics and Interests Report We together with third-party vendors, such as
Google, use first-party cookies (such as Google Analytics cookies) and Third-party
cookies (such as the DoubleClick cookie) or other third-party identifiers that
collectively aggregate data relating to user interactions with ad impressions and ad
service functions other as they relate to our website.
- Opt out: Users can set preferences for how Google advertises for you using the
Google Ad Settings page. Alternatively, you can opt out by visiting the Network
Advertising Initiative opt-out page or by using the Google Analytics opt-out Browser
extension.
Our policy for people under 13 years of age.
Our services are not directed to people under the age of 13, and we do not
knowingly collect information from individuals under the age of 13. If you are
between 13 and 18 years of age, you must get your legal guardian's permission
before you are allowed to use the Service. If we learn that we have collected
information from an individual under the age of 13, we will take steps to remove that
information from our files as soon as possible.
Questions?
Please contact us at tapchiso.com@gmail.com

