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Hạn chế độc quyền:
Tài liệu được kiểm soát này là tài sản của Tradomart SV Ltd.
bất kỳ tiết lộ, mô phỏng hoặc truyền tải không được phép cho
các bên mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tradomart SV Ltd đều bị cấm.

Giới thiệu
Chính sách dựa trên việc phân loại cookie, chức năng của chúng và chúng được sử dụng cho mục đích
gì.
Ban đầu, bốn loại đã được xác định:
(1) các cookie thực sự cần thiết,
(2) cookie hiệu suất,
(3) cookie chức năng và
(4) cookie mục tiêu hoặc quảng cáo
Có hai loại cookie dựa trên thời gian tồn tại: cookie phiên và cookie liên tục. Cookie phiên được tạo
tạm thời trong thư mục con của trình duyệt của người dùng khi người dùng đang truy cập một trang
web. Khi người dùng rời khỏi trang web, cookie phiên sẽ bị xóa. Mặt khác, các tệp cookie liên tục vẫn
còn trong thư mục con của trình duyệt và được kích hoạt lại khi người dùng truy cập trang web đã tạo
cookie cụ thể đó. Cookie liên tục vẫn còn trong thư mục con của trình duyệt trong khoảng thời gian
được đặt trong tệp cookie.
Các tệp cookie được tự động đưa vào cookie file- bộ nhớ của trình duyệt - và mỗi tệp thường chứa:
•
•
•

Tên của server (máy chủ) mà cookie được gửi từ đó
Thời gian tồn tại của cookie
Một giá trị - thường là một số duy nhất được tạo ngẫu nhiên

Máy chủ trang web đã gửi cookie sử dụng số này để nhận dạng người dùng khi anh ta quay lại trang
web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác. Chỉ máy chủ đã gửi cookie mới có thể đọc cookie đó
trước khi sử dụng.
Cookie là một chuỗi thông tin chỉ ở dạng văn bản mà một trang web chuyển đến tệp cookie của trình
duyệt trên đĩa cứng của máy tính để trang web có thể nhớ người dùng là ai.
Cookie thường sẽ chứa tên miền mà từ đó cookie đã từng đến, "thời gian tồn tại" của cookie và giá trị,
thường là một số duy nhất được tạo ngẫu nhiên. Hai loại cookie phổ biến được sử dụng trên hầu hết
các trang web - cookie phiên, là cookie tạm thời vẫn còn trong tệp cookie của trình duyệt của bạn cho
đến khi người dùng rời khỏi trang web và cookie liên tục, vẫn còn trong tệp cookie của trình duyệt lâu
hơn nữa ( mặc dù bao lâu sẽ phụ thuộc vào thời gian tồn tại của cookie cụ thể).
Cookie có thể giúp trang web sắp xếp nội dung để phù hợp với sở thích ưu tiên của người dùng nhanh
hơn.

Giải thích về Cookies
Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi một trang web mà bạn truy
cập nhằm cho phép bạn thực hiện các chức năng nhất định trên trang web và điều chỉnh nội dung của
nó theo sở thích của bạn. Chúng có thể lưu trữ dữ liệu trên các trang mà bạn đã cung cấp thông tin
quan trọng (ví dụ: khi bạn cung cấp mật khẩu) nhưng chỉ khi bạn được yêu cầu và bạn chấp nhận việc
lưu trữ thông tin này. Cookie có thể được sử dụng trên một số trang của trang web để chúng tôi cung
cấp cho người dùng trang web trải nghiệm duyệt web có thể tùy chỉnh hơn; chúng không được sử
dụng để xác định danh tính cá nhân của bất kỳ ai chỉ đơn thuần truy cập trang web.

Loại cookie nào chúng tôi sử dụng
Cookie phiên
Các cookie này là cookie tạm thời vì chúng sẽ bị xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt của mình.
Cookie phiên được sử dụng để giữ lại thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn điều hướng
qua từng phần của trang web của chúng tôi.
Bạn có thể chọn từ chối cookie phiên thông qua cài đặt bảo mật của trình duyệt nhưng xin lưu ý rằng
điều này có thể có tác động tiêu cực đến trải nghiệm duyệt web của bạn và đặc biệt nếu chúng bị từ
chối trên tất cả các trang web.
Cookie phân tích
Cookie phân tích có thể bao gồm cả cookie tạm thời và lâu dài hơn mà chúng tôi sử dụng để theo dõi
cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và trong bao lâu. Cookie phân tích không tiết lộ bất kỳ
thông tin nhận dạng nào cụ thể về cá nhân của bạn nhưng chúng giúp chúng tôi cải thiện cách chúng
tôi cung cấp cho bạn nội dung của chúng tôi.
Tham khảo cài đặt bảo mật của trình duyệt của bạn về cách bạn có thể chọn không tham gia cookie
phân tích.
Cookie chức năng
Cookie chức năng ghi lại và lưu các lựa chọn của bạn để cung cấp trải nghiệm liền mạch hơn trên
trang web của chúng tôi. Một cách các cookie chức năng thực hiện điều này là ghi nhớ lựa chọn ngôn
ngữ của bạn mỗi khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.
Tham khảo cài đặt bảo mật khẩn cấp trên trình duyệt của bạn về cách bạn có thể chọn không sử dụng
các cookie chức năng.
Cookie của bên thứ ba
Những cookie này được sử dụng bởi các bên thứ ba và hầu hết được sử dụng bởi các trang web truyền
thông xã hội như Google+, Facebook hoặc YouTube. Cookie của bên thứ ba cho phép chúng tôi cung
cấp cho bạn những cách dễ dàng để chia sẻ nội dung của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông
xã hội của bạn và cũng giới thiệu cho bạn những video mà chúng tôi đăng trên YouTube.
Bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng các cookie này thông qua cài đặt bảo mật của trình duyệt nhưng
xin lưu ý rằng điều này cũng sẽ vô hiệu hóa tất cả các chức năng được mô tả ở trên.
Tại sao chúng tôi sử dụng cookie
Như đã đề cập, chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo chức năng tối ưu của trang web và cung cấp nội
dung của chúng tôi theo sở thích cá nhân của bạn. Là một nhà môi giới được quản lý, bạn có thể yên
tâm rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập, thông qua bất kỳ phương tiện nào, sẽ
không được chia sẻ với bên thứ ba.
Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi sử
dụng dữ liệu của bạn. Nếu bạn có thêm câu hỏi, xin vui lòng Liên hệ với chúng tôi.
Mục đích của chính sách này là cung cấp các yêu cầu đối với việc sử dụng cookie và thiết lập các
bước mà bộ phận CNTT phải tuân theo để triển khai, hỗ trợ và sử dụng cookie từ trang web của công
ty. Các yêu cầu này phải được tuân thủ dưới dạng văn bản để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của công ty
khỏi bị truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích.

Việc thực hiện chính sách này sẽ tạo ra kỳ vọng trong tâm trí người dùng và điều quan trọng là trang
web sẽ sử dụng hướng dẫn này một cách nhất quán và đúng cách, đặc biệt là không phân bổ sai hoặc
mô tả sai cookie. Do đó, hướng dẫn này là một công cụ hữu ích để hỗ trợ việc tuân thủ.

