Chính sách bảo mật
Ngày hiệu lực: 20/02/2020
Chính sách Bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) cung cấp cho bạn thông tin về cách thức Baxter Vietnam
Healthcare Co., Ltd và các công ty liên kết, người kế nhiệm, người uỷ quyền, và các nhà thầu phụ
(“Baxter”, “Chúng tôi”) xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân bao gồm tất cả các thông tin
được xác định theo luật địa phương là dữ liệu về cá nhân mà qua đó có thể nhận biết một cá nhân từ
nguồn dữ liệu đó và thông tin khác mà tổ chức có hoặc tiếp cận được.
Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn và/hoặc các bên thứ ba, “Thu thập dữ
liệu cá nhân chủ động” hoặc qua website của Baxter Việt Nam, “Thu thập dữ liệu cá nhân bị động”,
www.baxter.com. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho việc “Thu thập dữ liệu cá nhân chủ động” dùng
cho mục đích được mô tả trong thông báo này. “Thu thập dữ liệu cá nhân bị động” trên website của Baxter
Việt Nam sẽ chịu sự chi phối theo điều khoản bảo mật của trang web đó. Trong trường hợp có sự mâu
thuẩn giữa chính sách bảo mật và điều khoản bảo mật khi xử lý “Thu thập dữ liệu cá nhân chủ động” cho
mục đích được mô tả bên dưới, chính sách bảo mật này sẽ áp dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các
điều kiện và việc áp dụng chính sách bảo mật hoặc điều khoản bảo mật, vui lòng liên hệ chúng tôi ở phần
thông tin liên hệ trong mục “Làm thế nào để liên hệ chúng tôi”.

A.

Thu thập dữ liệu cá nhân chủ động

Những dữ liệu cá nhân nào về bạn được Baxter thu thập
Dữ liệu cá nhân thu thập trực tiếp từ bạn: Baxter sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân sau đây trực tiếp từ
bạn: họ tên, bệnh viện hoặc tổ chức bạn gia nhập, thành phố, tiểu bang/tỉnh, mã bưu chính, quốc gia, số
điện thoại di động, điện thoại cố định, fax, chuyên môn, lĩnh vực sản phẩm quan tâm, các kênh và chương
trình quan tâm.
Dữ liệu cá nhân được thu thập từ các bên thứ ba: Baxter có được các dữ liệu cá nhân sau đây về bạn
từ các bên thứ ba: họ tên, bệnh viện hoặc tổ chức nơi bạn gia nhập, thành phố, tiểu bang/tỉnh, mã bưu
chính, quốc gia của bệnh viện hoặc tổ chức nơi bạn gia nhập và chuyên môn của bạn. Baxter có được dữ
liệu cá nhân này từ các công ty bên thứ ba và các công ty này thu thập các chi tiết này từ nguồn có sẵn
công khai, chẳng hạn như website của bệnh viện hoặc tổ chức bạn gia nhập.
Thông tin bổ sung được thu thập từ bạn hoặc các bên thứ ba: trình độ chuyên môn/khả năng (chẳng
hạn như bác sĩ y khoa,..), tình trạng hành nghề (đang hoặc không hành nghề),các xuất bản, lĩnh vực được
công nhận quốc tế (có nghĩa là quốc gia hoặc khu vực nơi bạn được công nhận), lĩnh vực năng lực hoặc
kinh nghiệm và chuyên môn cụ thể (chẳng hạn như các báo cáo, các hoạt động nghiên cứu, ban cố vấn,..),
tư cách thành viên hoặc tham gia các hiệp hội khoa học, kinh nghiệm của bạn đối với các sản phẩm hoặc
trị liệu của Baxter, sự tham gia của bạn vào các sáng kiến của Baxter, khả năng ngôn ngữ của bạn, Sơ
yếu lý lịch của bạn, địa chỉ IP của website chuyên môn và tiểu sử của bạn. Cuối cùng, chúng tôi có thể
nhập một liên kết đến hồ sơ của bạn trên LinkedIn, vui lòng lưu ý rằng LinkedIn sẽ có chính sách riêng tư
tương ứng của họ.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn
Khi Baxter trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ bạn hoặc từ các bên thứ ba, chúng tôi có thể sử
dựng dữ liệu cho mục đích gởi thông tin tiếp thị quảng cáo sản phẩm, trị liệu và các dịch vụ của chúng tôi,
cung cấp cho bạn các thông tin khác về sản phẩm/trị liệu, bao gồm thông tin khoa học và các bài nghiên
cứu và tin tức, bảng tin cũng như các thông tin chia sẻ về các sự kiện và cơ hội được đào tạo ở lĩnh vực
mà bạn quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thông tin trực tiếp cho
bạn hoặc thông qua một bên thứ ba các dự án nghiên cứu thị trường nhằm mục đích thu thập thông tin từ
phía bạn về sản phẩm hoặc trị liệu của chúng tôi bao gồm trải nghiệm của bạn về sản phẩm đó cũng như
thông tin liên quan đến các bệnh cụ thể thuộc lĩnh vực hoạt động hoặc quan tâm của Baxer. Chúng tôi cũng
có thể lưu các dữ liệu đó để gửi thông tin thêm cho bạn về các dự án nghiên cứu thị trường hoặc các hoạt
động khác mà bạn tham gia. Chúng tôi thực hiện điều đó trên cơ sở có sự đồng thuận của bạn. Trong mẫu
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đồng thuận, Baxter sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về lĩnh vực quan tâm của bạn và các ưu tiên được
lựa chọn. Cung cấp dữ liệu cá nhân cho các mục đích được mô tả trong các phần trước là tự nguyện. Nếu
bạn không đồng ý để Baxter xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn sẽ không gửi bất kỳ thông tin liên lạc hoặc
thông tin nào khác đã được đề cập bên trên. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không đồng ý, bạn có thể rút lại
hoặc thay đổi các ưu tiên của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn không đăng ký có sẵn trong mẫu
đồng thuận. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách liên lạc với chúng tôi qua theo thông tin liên
hệ trong mục “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Lưu ý rằng việc bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng
đến tính hợp pháp của bạn về xử lý dữ liệu cá nhân trước khi bạn rút lại sự đồng thuận.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nhận trực tiếp từ bạn, hoặc từ bên thứ ba hoặc
dữ liệu có sẳn công khai để có thể hiểu rõ hơn về lý lịch khoa học của bạn và lĩnh vực chuyên môn của
bạn, cũng như để theo dõi và các ưu tiên, quan tâm về chuyên môn, sự công nhận về chuyên môn và sự
tham gia vào các hiệp hội khoa học cũng như các hoạt động lựa chọn chuyên môn, bao gồm các hoạt động
nghiên cứu, xuất bản, báo cáo, ban cố vấn dựa trên sự tương tác của Baxter với bạn và nếu trường hợp
là thế. Chúng tôi thực hiện điều đó để nhận biết các lĩnh vực hợp tác với Baxter mà sẽ cho phép chúng tôi
tạo ra các cơ hội để thúc đẩy trao đổi khoa học và chăm sóc y tế. Chúng tôi thực hiện điều đó trên cơ sở
có sự đồng thuận của bạn. Cung cấp dữ liệu cá nhân cho các mục đích được mô tả trong các phần trước
là tự nguyện. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn đồng ý, bạn vẫn có thể luôn luôn rút lại bằng cách liên hệ với
chúng tôi qua thông tin liên hệ trong phần “Làm thế nào liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Lưu ý rằng việc
bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bạn về xử lý dữ liệu cá nhân trước khi bạn
rút lại sự đồng thuận.
Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ phía bạn hoặc từ các bên thứ ba để liên lạc trực
tiếp với bạn, lưu giữ chính xác cơ sở dữ liệu của chúng tôi và tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý chẳng
hạn như không giới hạn báo cáo các biến cố bất lợi. Chúng tôi làm như vậy trên cơ sở lợi ích hợp pháp
của chúng tôi để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với chúng tôi hoặc vì chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý.
Trong trường hợp chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác, không được đề cập
ở trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích cụ thể và, khi được yêu cầu, trên cơ sở nào chúng
tôi làm như vậy, tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân và chuyển dữ liệu quốc tế với ai
Baxter là một công ty toàn cầu và vì các mục đích đã nêu bên trên, Baxter có thể chuyển dữ liệu cá nhân
của bạn đến các công ty khác trong tập đoàn Baxter và các nhà cung cấp dịch vụ của Baxter, chẳng hạn
như nhà cung cấp quản trị hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ người dùng, và các nhà cung
cấp các công cụ công nghệ thông tin để quản lý sự đồng ý và các dịch vụ gửi thư. Các bên thứ ba này sẽ
chịu sự hạn chế không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích nào khác ngoài cung cấp dịch vụ
cho chúng tôi và chúng tôi yêu cầu họ phải thực hiện một mức độ bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu cá nhân
của bạn. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ của Baxter, vui lòng liên hệ chúng tôi tại
privacy@baxter.com
Một vài người nhận các thông tin bên trên có thể sống hoặc có các hoạt động liên quan ngoài quốc gia của
bạn, chẳng hạn như Hoa Kỳ (danh sách các tổ chức Baxter Group và các địa điểm trụ sở của các tổ chức
này được đăng tải trên trang web https://www.baxter.com/location-selector), nơi mà luật bảo vệ dữ liệu
không cung cấp mức độ bảo vệ tương đương với luật pháp ở quốc gia bạn. Baxter sẽ thực hiện các biện
pháp để bảo vệ phù hợp các dữ liệu cá nhân, đảm bảo rằng tất cả người nhận dữ liệu đó sẽ thực hiện mức
độ bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu cá nhân, và rằng các biện pháp bảo mật tổ chức và kỹ thuật phù hợp
được đưa ra đúng nơi đúng chỗ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Bất kỳ sự chuyển tiếp nào (bao gồm
đến các công ty liên kết bên ngoài quốc gia của bạn) sẽ phải tuân thủ theo các yêu cầu chuyển tiếp phù
hợp theo pháp luật.
Bạn có thể yêu cầu thông tin về các công ty liên kết và công ty con của Baxter và các nhà cung cấp dịch
vụ của bên thứ ba cũng như tiếp cận các bản sao an toàn ở những nơi bảo vệ mà chúng tôi lưu giữ để bảo
vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư bằng văn bản đến privacy@baxter.com hoặc liên hệ chúng tôi qua
thông tin liên hệ trong trong mục “Làm thế nào liên hệ chúng tôi” bên dưới.
Nếu chúng tôi tham gia vào việc bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một số tài sản hoặc hoạt động kinh
doanh của chúng tôi thông qua một giao dịch mua bán hoặc chia sẻ tài sản, dữ liệu cá nhân của bạn có
thể được chuyển đến tổ chức mua lại, và tổ chức đó sẽ có ít nhất các tiêu chuẩn quan tâm tương tự hoặc
cao hơn khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu việc mua bán hoặc chuyển nhượng diễn ra, chúng tôi sẽ
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gửi thông báo cho bạn và có thể rút lại sự đồng ý của bạn- nếu có thể- phản đối việc chuyển nhượng dữ
liệu cá nhân của bạn, và xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bởi người chuyển nhượng.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian sau đây:
• Nếu bạn cho chúng tôi sự đồng thuận để gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị, thương mại và các loại truyền
thông liên quan, chúng tôi sẽ lưu dữ liệu của bạn cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý nhận các thông tin
truyền thông đó hoặc cho đến khi chúng tôi không còn gửi các loại thông tin truyền thông đó nữa;
• Nếu chúng tôi chỉ đơn thuần thu thập thông tin của bạn để khảo sát như được đề cập bên trên, chúng
tôi sẽ lưu giữ thông tin liên hệ của bạn cho đến khi bạn từ chối nhận chúng hoặc cho đến khi chúng
tôi không còn cần phải gửi cho bạn các cuộc khảo sát như vậy nữa, tùy theo sự việc nào xảy ra trước.
Là một phần của các khảo sát này, chúng tôi sẽ giữ lại khảo sát của bạn trong khoảng thời gian bạn vẫn
còn là khách hàng của Baxter và chúng tôi cần thông tin để giúp chúng tôi hiểu rõ chúng tôi đang thực
hiện như thế nào.
• Nếu chúng tôi gián tiếp thu thập dữ liệu của bạn, có nghĩa là từ các bên thứ ba, chúng tôi sẽ lưu dữ
liệu của bạn cho đến khi chúng tôi liên hệ với bạn lần đầu và sẽ tiếp tục giữ lại nếu bạn đã nhận Chính
sách Bảo mật này và/hoặc sự đồng ý của bạn về việc đó. Nếu việc liên hệ đó không thể được thực
hiện trong một khoảng thời gian hợp lý từ ngày thu thập dữ liệu của bạn, dữ liệu của bạn sẽ được xóa.

Quyền lợi của bạn
Trong một số tình huống, luật bảo vệ dữ liệu địa phương và một vài luật địa phương cho bạn quyền về dữ
liệu cá nhân của bạn. Các quyền này khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực. Nếu các quyền này có ở quốc
gia của bạn, bạn có thể yêu cầu:
•
•
•
•

Tiếp cận hoặc sao chép bản sao dữ liệu cá nhân, bao gồm biết được liệu chúng tôi có lưu giữ dữ liệu
cá nhân về bạn, và nếu có, loại và vì mục đích gì chúng tôi giữ. Bạn cũng có thể yêu cầu biết thông tin
ai đã nhận dữ liệu cá nhân của bạn.
Rằng chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn nghĩ rằng không chính xác hoặc không đầy
đủ hoặc yêu cầu rằng chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để
giữ lại thông tin đó hoặc được pháp luật cho phép giữ lại.
Chúng tôi giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không xóa nó.
Rằng chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có được từ bạn để bạn có thể lưu và
sử dụng lại cho mục đích cá nhân của bạn, và bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân
này cho tổ chức khác.

Bạn có thể thực hiện quyền bằng cách liên hệ với công ty Baxter Việt Nam theo thông tin liên hệ trong mục
“Làm thế nào liên hệ với chúng tôi”.
Như được mô tả bên trên, bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng hoặc
công khai dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc nếu được dựa trên quyền lợi hợp
pháp của chúng tôi. Bạn có thể thực hiện như vậy ở bất kỳ thời điểm nào để từ chối nhận thông tin tiếp thị
hoặc các loại thông tin khác được mô tả bên trên mà bạn nhận được khi đã đồng ý và các khảo sát theo
hướng dẫn không đăng ký có trong các thông tin truyền thông cụ thể. Nếu bạn không thể phản đối bằng
việc từ chối theo cách này, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới. Nếu bạn tin rằng
chúng tôi đang sử dụng, công khai hay xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức trái với pháp luật, bạn
có thể khởi kiện chúng tôi với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia bạn.
Chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền của bạn theo pháp luật. Vui lòng lưu ý rằng
tùy thuộc vào các tình huống, một trong các quyền trên không áp dụng.

Cách liên hệ với chung tôi
Vui lòng ghi rõ yêu cầu hoặc các câu hỏi của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đến:
Baxter Vietnam Healthcare Co., Ltd
Diamond Plaza, 10th Floor, Room 1008, 34 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 28 3822 8501
VietNam_SHS_HR@baxter.com
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Bạn cũng có thể thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn hoặc nhận thông tin thêm về các quyền của bạn,
Thông báo này, hoặc cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ Bộ phận bảo vệ
dữ liệu qua email: privacy@baxter.com; Điện thoại: Bộ phận tuân thủ 1-844-294-5418; gửi mail đến: Baxter
International Inc., Người nhận: Bộ phận bảo vệ dữ liệu, Bộ phận bảo mật toàn cầu - 1 Baxter Parkway
Deerfield, IL USA 60015.

B. Thu thập dữ liệu cá nhân bị động
Thông tin thu thập được qua việc bạn sử dụng các website của Baxter Việt Nam
Để bạn đưa ra sự đồng thuận được đề cập trong chính sách bảo mật này, bạn sẽ truy cập vào website của
Baxter Việt Nam bao gồm các chi tiết nhận dạng duy nhất và các thông tin ưu tiên chẳng hạn như tên người
dùng, mật khẩu, các ưu tiên tiếp thị, giao thức internet (IP) hoặc cookie, có chứa thông tin được xem là dữ
liệu cá nhân, cũng như thông tin không trực tiếp nhận dạng bạn, nhưng tương ứng với thiết bị của bạn, loại
trình duyệt, hệ điều hành, máy tính hoặc thiết bị di động, dựa trên những điều hướng và đường dẫn khi
bạn thao tác trên website, “Theo dõi các công nghệ chúng tôi sử dụng”.

Theo dõi các công nghệ chúng tôi sử dụng
Website của Baxter Việt Nam sử dụng các công nghệ khác nhau như là một phần về các lợi ích hợp
pháp để cung cấp cho bạn một số dịch vụ và các chức năng như sau.

Cookies
Giống như nhiều website, website của Baxter Việt Nam sử dụng “cookies". Một cookie là một tệp nhỏ được
chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn nhằm giúp chúng tôi cải thiện nội dung (có nghĩa là giúp chúng tôi
xác định phần nào của trang web là phổ biến, và phần nào ít phổ biến hơn để chúng tôi có thể cải thiện các
nội dung đó trong tương lai) và tùy chỉnh nội dung website cho những khách vào xem website. Chúng tôi
sẽ không kết hợp thông tin cookie với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn
có thể cài đặt trình duyệt của mình là từ chối cookies và cài đặt thông báo cho bạn biết khi nào một cookie
đang được đưa vào máy tính của bạn.
Như hầu hết các website, website của Baxter Việt Nam sẽ tự động thu thập một số thông tin. Thông tin này
có thể bao gồm các địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), giới
thiệu/thoát khỏi các trang, các tệp được xem trên trang của chúng tôi (chẳng hạn như các trang HTML, đồ
họa,...), hệ điều hành, dấu ngày/giờ, và/hoặc dữ liệu đường dẫn để phân tích xu hướng tổng thể và quản
trị trang web. Các địa chỉ IP và dữ liệu khác chúng tôi tự động thu thập có thể được xem xét là dữ liệu cá
nhân ở một số quốc gia.
Sử dụng các cookies có thể thay đổi theo các tính năng cụ thể của các website của Baxter. Do đó, vui lòng
xem xét chính sách cookies có ở phần cuối website của Baxter Việt Nam để biết thêm thông tin về sử dụng
cookies.
Nói chung, chúng tôi sử dụng các cookies (và các công nghệ khác như bên dưới) cho các mục đích sau:
• Để cung cấp một dịch vụ: Một cookie có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn một dịch vụ cụ thể.
Chẳng hạn, nếu bạn đăng nhập vào mục được kiểm soát truy cập của website chúng tôi, chúng tôi sẽ cài
một cookie theo phiên truy cập tạm thời để chứng minh rằng bạn được xác thực. Thông tin có trong các
cookies này bao gồm các dữ liệu tùy chọn được sử dụng bởi server để xác thực các yêu cầu trình duyệt
cho server trong một phiên truy cập cụ thể. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie tạm thời, bạn sẽ không
thể điều hướng ở các ứng dụng trực tuyến này. Chúng tôi cũng sử dụng một cookie khi bạn vào website
Baxter Việt Nam và yêu cầu tài liệu hoặc sự phản hồi từ phía chúng tôi. Khi bạn điều vào mẫu, bạn có thể
được cung cấp sự lựa chọn để website Baxter Việt Nam gửi cookied đến ổ cứng cục bộ của bạn. Bạn có
thể chọn nhận loại cookie này để tiết kiệm thời gian điền vào mẫu và/hoặc vào lại website của chúng tôi.
Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookies ở cấp độ trình duyệt riêng của mình, nhưng nếu bạn chọn bất
hoạt cookies, điều đó sẽ giới hạn việc sử dụng một số đặc điểm hoặc chức năng trên website hoặc dịch vụ
của chúng tôi.
• Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng website: Nếu một cookie được sử dụng, webite của Baxter Việt Nam
sẽ có thể nhớ thông tin về các ưu tiên và hoạt động của bạn, cho đến khi bạn thoát khỏi cửa sổ trình duyệt
hiện tại (nếu cookie là tạm thời) hoặc cho đến khi bạn bất hoạt hoặc xóa cookie. Nhiều người dùng thích
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sử dụng cookies hơn để giúp họ điều hướng một website càng mượt càng tốt. Bạn nên nhận thức rằng
các cookies không thể "xâm chiếm" ổ cứng của bạn và hoàn trả lại người gởi các dữ liệu cá nhân từ máy
tính của bạn.
• Hiểu rõ khách truy cập website của chúng tôi: Khi bạn vào website của Baxter Việt Nam, các máy tính
của chúng tôi có thể tự động thu thập số liệu thống kê tổng hợp về các hành vi của khách truy cập. Chúng
tôi có thể theo dõi số liệu thống kê và các dữ liệu khác như bao nhiêu lượt khách truy cập website, địa chỉ
IP người dùng, trang nào họ truy cập, khách đến từ vùng miền nào, trình duyệt nào họ dùng và động thái
của họ về website của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu về các lượt truy cập của bạn chỉ để tổng hợp.
Các số liệu thống kê này được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ sự quan tâm của khách truy cập và cải
thiện nội dung và hiệu suất của website của chúng tôi.

Không theo dõi
Baxter không theo dõi xuyên suốt người dùng website của Baxter Việt Nam và thông qua website của các
bên thứ ba để cung cấp các quảng cáo mục tiêu và do đó không phản hồi các tín hiệu không theo dõi
(DNT). Tuy nhiên, một số website của bên thứ ba không theo dõi các hoạt động duyệt web của bạn khi họ
cung cấp cho bạn nội dung, mà chỉ để tạo thuận lợi cho họ có thể đong đo những gì họ giới thiệu cho bạn.
Web beacons [Mục này sử dụng nếu website của Baxter Việt Nam sử dụng web beacons]
Các trang web của Baxter Việt Nam có chứa các hình ảnh điện tử (được gọi là "single-pixel gif” hay "web
beacons") cho phép chúng tôi đếm lượt xem trang hoặc truy cập cookies của chúng tôi. Nói chung, bất hình
kỳ hình ảnh điện tử nào được xem như là một phần của trang web, bao gồm một banner quảng cáo, có thể
xem như là web beacons. Web beacons về đặc thù rất nhỏ, kích thước chỉ 1 x 1 pixel, các tệp giống banner,
nhưng sự hiện diện của chúng có thể dễ dàng nhìn thấy ở Internet Explorer chỉ bằng cách nhấp vào "View”
và sau đó vào “Source". Web beacons quá nhỏ để nên không chiếm dụng không gian hữu ích trên màn
hình máy tính và màn hình này được sử dụng tốt hơn để hiển thị nội dung hữu ích. Chúng tôi cũng đưa
các web beacons vào các bảng tin được định dạng HTML có chứa hình ảnh mà chúng tôi gửi đến những
người đăng ký để đếm xem bao nhiêu bảng tin đã được đọc. Ngoài ra, một số mạng quảng cáo đăng quảng
cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng các web beacons trong các quảng cáo banner hiển thị rõ
ràng của họ. Web beacons của chúng tôi không thu thập, theo dõi hoặc chia sẽ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào
về khách truy cập website của chúng tôi. Chúng chỉ là kỹ thuật chúng tôi sử dụng để thống kê số liệu tổng
hợp ẩn danh của chúng tôi về việc sử dụng trang web.

Địa chỉ giao thức internet (IP)
Địa chỉ giao thức internet (IP) là các định danh duy nhất được gán tự động cho mỗi máy tính khi đăng nhập
vào internet. Chúng tôi thu thập thông tin địa chỉ IP từ bất kỳ khách truy cập webiste của chúng tôi và đăng
nhập vào chỉ để dùng cho mục đích quản trị hệ thống. Các địa chỉ IP không được sử dụng để nhận dạng.
Thông tin này giúp chúng tôi chuẩn bị thông tin nhân khẩu học tổng hợp và thông tin khác về việc sử dụng
trang web này và cải thiện các chức năng của web. Chúng tôi không liên kết các địa chỉ IP với bất kỳ thông
tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Các công cụ phân tích
Các công cụ phân tích là một nhân tố của website của Baxter Việt Nam. Bằng cách sử dụng các cookies,
thu thập và lưu trữ dữ liệu chẳng hạn như thời gian truy cập, số trang đã truy cập, thời gian dành để truy
cập các trang web của Baxter, địa chỉ IP, và loại hệ điều hành được sử dụng trong các thiết bị được dùng
để truy cập website của Baxter Việt Nam. Vui lòng xem xét chính sách cookies có ở phần cuối website của
Baxter Việt Nam để biết thêm thông tin về sử dụng cookies.

Bảo mật
Chúng tôi có các biện pháp bảo mật hợp lý và phù hợp để bảo vệ tránh mất mác, sử dụng sai mục đích
và thay đổi các dữ liệu cá nhân chúng tôi nhận được về bạn thông qua các website của Baxter Việt Nam.
Chúng tôi thực hiện các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ.
Nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ chúng tôi qua thông
tin liên hệ chi tiết trong mục “Làm thế nào liên hệ chúng tôi” ở phần bên trên
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