GTFO
Chính sách Quyền riêng tư
Cập nhật lần cuối: 20 tháng 10 năm 2022
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi! Chúng tôi tôn trọng mối quan
tâm của bạn về quyền riêng tư và đánh giá cao sự tin tưởng và an tâm bạn dành cho chúng
tôi.
Đây là bản tóm tắt thông tin có trong chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách Quyền
riêng tư”). Bản tóm tắt này nhằm giúp bạn điều hướng trong Chính sách Quyền riêng tư và
nó không thay thế cho việc đọc mọi nội dung! Bạn có thể sử dụng các siêu liên kết dưới đây
để chuyển trực tiếp đến các phần cụ thể.
Chúng tôi cần những thông tin nào để cung cấp Trò chơi
Nếu bạn đăng ký một tài khoản để sử dụng Trò chơi, chúng tôi sẽ cần một số thông tin từ bạn
để thiết lập tài khoản này. Nếu chọn, bạn có thể cung cấp một số thông tin khác để cá nhân
hóa trải nghiệm của bạn về Trò chơi, kích hoạt Trò chơi hoặc tham gia Trò chơi. Nếu bạn cần
liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ lại một số thông tin để có thể liên hệ lại với bạn và giải
quyết các mối quan tâm. Thông tin thêm.
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn như thế nào?
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp nhiều chức năng và dịch vụ bao gồm Trò
chơi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để xác minh tài khoản và để hỗ trợ và cải
thiện Trò chơi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp
chúng tôi cần để cung cấp Trò chơi (ví dụ: nếu bạn chọn, bạn có thể ghi lại dữ liệu trên các
nền tảng cộng đồng trực tuyến hoặc để sao lưu dữ liệu của mình; sử dụng các chi nhánh của
chúng tôi trên khắp thế giới để giúp chúng tôi cung cấp Trò chơi) hoặc giám sát hiệu quả của
các chương trình tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi có hướng dẫn từ tòa
án, cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật pháp. Thông tin thêm.
Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?
Chúng tôi sử dụng một số bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể
(ví dụ: dịch vụ đám mây để sao lưu dữ liệu của bạn và các dịch vụ hỗ trợ, nhà cung cấp phân
tích để thực hiện phân tích dữ liệu). Khi chúng tôi sử dụng bên thứ ba, chúng tôi chỉ thực hiện
việc này để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính
sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng có các chi nhánh trên khắp thế giới giúp chúng tôi
cung cấp Trò chơi và chúng tôi có thể được tòa án yêu cầu hoặc có nghĩa vụ pháp lý phải tiết
lộ một số thông tin nhất định trong một số trường hợp. Thông tin thêm.
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn ở đâu?
Máy chủ của chúng tôi được đặt tại Thụy Điển. Bạn có thể truy cập thông tin của mình từ bên
ngoài nơi bạn sống thông qua các đội ngũ hỗ trợ, kỹ thuật và các đội ngũ khác của chúng tôi
trên khắp thế giới, bao gồm cả Thụy Điển. Thông tin thêm.
Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?
Chúng tôi thường lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian bạn duy trì tài khoản cho
Trò chơi, hoặc cho đến khi xóa tài khoản theo yêu cầu của bạn, sau đó dữ liệu của bạn sẽ bị

xóa (như được mô tả thêm trong Chính sách Quyền riêng tư này), trừ khi luật pháp hiện hành
yêu cầu khác. Thông tin thêm.
Tôi có thể thực hiện các quyền của mình đối với thông tin của mình như thế nào?
Tùy vào nơi bạn đang ở, bạn có thể có một số quyền nhất định đối với thông tin của mình,
chẳng hạn như quyền truy cập, quyền nhận bản sao dữ liệu của bạn hoặc xóa dữ liệu của
bạn hoặc hạn chế hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Thông tin thêm.
Cách liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có câu hỏi về bất kỳ nội dung nào trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc muốn
thực hiện bất kỳ quyền nào bạn có thể có, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.
Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về những thay đổi bằng cách nào?
Những thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được đăng ở đây. Vui lòng kiểm tra
trang này thường xuyên để xem các cập nhật hoặc thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng
tư này. Thông tin thêm.
Thông tin Liên hệ
Bên kiểm soát Dữ liệu: 10 Chambers AB Email: privacy@10chambers.com

Chào mừng bạn đến với GTFO!
Chính sách Quyền riêng tư này giải thích thời điểm, cách thức và lý do liên quan đến việc xử
lý thông tin cá nhân của bạn liên quan đến GTFO (“Trò chơi”) và đưa ra các lựa chọn và
quyền của bạn liên quan đến thông tin đó. Vui lòng đọc kỹ nội dung này – điều quan trọng là
bạn phải hiểu được cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn và cách bạn có thể
kiểm soát thông tin đó.
Nếu bạn không đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách mà Chính
sách Quyền riêng tư này mô tả, vui lòng không cung cấp thông tin của bạn khi được
yêu cầu và ngừng sử dụng Trò chơi. Bằng việc sử dụng Trò chơi, bạn xác nhận các
quy tắc của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong
Chính sách Quyền riêng tư này.
Trò chơi đã được phát triển bởi 10 Chambers AB (“chúng tôi”).
Trong phạm vi luật bảo vệ dữ liệu, bên kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân của bạn
liên quan đến Trò chơi sẽ là 10 Chambers AB. Địa chỉ đăng ký 10 Chambers AB là
Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm, Thụy Điển.
Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ
DPO@10chambers.com.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc xử lý thông
tin cá nhân của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào tại địa chỉ
privacy@10chambers.com.
1.

Loại Thông tin Cá nhân Chúng tôi Sử dụng

Phần này mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi thu
thập thông tin đó. Nếu bạn muốn biết thêm về các loại dữ liệu cụ thể và cách chúng tôi sử
dụng dữ liệu đó, vui lòng xem phần có tiêu đề “Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân
của Bạn” dưới đây.
Sau đây là bản tóm tắt cấp cao về các loại thông tin cá nhân chúng tôi sử dụng:
1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi (trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba).
•

Thông tin đăng ký tài khoản: Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn khi bạn
thiết lập tài khoản để đăng ký Trò chơi: thông tin chúng tôi nhập từ tài khoản Steam
được kết nối của bạn để thiết lập hồ sơ của bạn, bao gồm tên của bạn như xuất hiện
trên Steam và ID Steam của bạn.

•

Thông tin phản hồi và hỗ trợ khách hàng: Địa chỉ email và nội dung yêu cầu hỗ trợ
của bạn.

•

Địa chỉ Email: Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn để nhận bản tin
khi có sự đồng ý của bạn.

2. Thông tin về bạn được tạo ra như một phần của Trò chơi
Chúng tôi tự động thu thập một số dữ liệu từ bạn khi bạn sử dụng Trò chơi, cụ thể là:
•

dữ liệu Trò chơi của bạn, bao gồm ID Playfab, dữ liệu trò chơi bao gồm thông tin đăng

nhập, thông tin chơi trò chơi; Địa chỉ IP, thông tin thiết bị, bao gồm ID thiết bị, nền tảng
và thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trò chơi, chẳng hạn như thống kê chơi
(ví dụ: cấp độ và điểm số);

2.

•

mỗi khi bạn tương tác với chúng tôi, ví dụ: khi bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng
tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bao gồm email của bạn cùng nội dung được nêu
trong email;

•

thông tin liên quan đến tương tác của bạn với các quảng cáo của chúng tôi, bao gồm
số nhận dạng kỹ thuật, vị trí, dữ liệu giao tiếp, siêu dữ liệu và ID cookie;

•

thông tin để phân tích hiệu suất của các hoạt động tiếp thị của chúng tôi và Trò chơi,
bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu bán hàng và dữ liệu sử dụng, thông tin kỹ thuật, số nhận
dạng kỹ thuật, thông tin tham gia và thông tin liên hệ.
Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác (ví dụ: đèn hiệu web, tệp nhật ký,
tập lệnh và thẻ điện tử) (“Cookie”) để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Trò chơi.
Cookie là các tệp nhỏ mà khi được đặt trên thiết bị của bạn sẽ cho phép chúng tôi cung cấp
một số tính năng và chức năng nhất định.
Để biết thêm thông tin về chính sách Cookie của chúng tôi, hãy nhấp vào đây.
3.

Trẻ em

Trẻ em không được sử dụng Trò chơi cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi có sự chấp thuận của
cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ (trong trường hợp tùy chọn này khả dụng ở khu vực tài
phán của bạn).
Khi nói đến trẻ em, chúng tôi muốn nói đến người dùng dưới 18 tuổi; hoặc trong trường hợp
một khu vực nơi độ tuổi tối thiểu được phép xử lý thông tin cá nhân khác đi, thì sẽ áp dụng
độ tuổi cụ thể đó. Đối với người dùng ở một số khu vực nhất định, chúng tôi đã liệt kê độ tuổi
tối thiểu có liên quan trong bảng bên dưới.
Khu vực cư trú của người dùng
Úc
Khu vực Kinh tế Châu Âu (chỉ ở Đức và Pháp)
Nhật Bản
Hàn Quốc
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ

Độ tuổi tối thiểu của người
dùng
18
16
18
14
13
13

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới những độ tuổi này cho bất
kỳ mục đích nào. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thông tin cá nhân của trẻ dưới những độ tuổi
này mà chưa có sự chấp thuận của cha mẹ/người giám hộ, hoặc nếu bạn là phụ huynh hoặc
người giám hộ của người dùng và muốn rút lại sự chấp thuận, vui lòng liên hệ với chúng tôi
theo địa chỉ privacy@10chambers.com và chúng tôi sẽ xóa thông tin đó.
4.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn

Phần này cung cấp thêm chi tiết về các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn và lý
do. Đối với người dùng sống tại Vương quốc Anh, Đức hoặc Pháp (“Khu vực pháp lý Liên
quan”), phần này cũng nêu cơ sở pháp lý theo đó chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Thông tin Cá nhân

Mục đích sử dụng

Cơ sở Pháp lý (chỉ liên
quan nếu bạn ở Khu
vực pháp lý Liên quan)

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi (trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba)
ID Steam, tên người dùng Chúng tôi sử dụng thông tin này Cần thiết để thực hiện
Steam, ID Playfab, địa chỉ IP, để tạo và xác minh tài khoản hợp đồng của chúng tôi
thành phố, quốc gia.
của bạn cho Trò chơi và cho với bạn để cung cấp Trò
phép bạn đăng nhập theo yêu chơi.
cầu của bạn.
Thông tin được tạo ra như một phần của Trò chơi
Dữ liệu trò chơi bao gồm Chúng tôi sử dụng thông tin này
thông tin đăng nhập để cung cấp cho bạn phản hồi
(Microsoft Azure Playfab): và thông tin về cách chơi và tiến
ID Steam, biệt hiệu Steam, trình của bạn.
địa chỉ IP, thành phố và quốc
gia, dữ liệu chơi trò chơi, cấp
độ, điểm số, hoàn thành trò
chơi, các vật phẩm trong trò
chơi

Cần thiết để thực hiện
hợp đồng của chúng tôi
với bạn để cung cấp Trò
chơi.

Dữ liệu trò chơi bao gồm Chúng tôi sử dụng thông tin này
thông tin đăng nhập (Unity cho mục đích phân tích.
Analytics): ID Người dùng
Unity (ID ẩn danh), quốc gia
và thành phố, các hành động
được thực hiện trong trò
chơi, thông tin phiên chơi, hệ
điều hành, phiên bản Unity
Player và trình chỉnh sửa
Unity, ID ứng dụng của trò
chơi đã cài đặt

Chúng tôi có lợi ích chính
đáng khi sử dụng thông
tin này để tiến hành phân
tích dữ liệu nhằm phát
triển và cải thiện trò chơi
hơn nữa.

Dữ liệu trò chơi và thông Chúng tôi sử dụng thông tin này
tin đăng nhập (Unity Cloud cho mục đích chẩn đoán.
Diagnostics): hệ điều hành
và phiên bản hệ điều hành,
CPU, thông tin thẻ đồ họa,
ngôn ngữ hệ thống, nhà sản
xuất và kiểu thiết bị, RAM,
phiên bản Unity Player và
Unity Editor, ID ứng dụng
của trò chơi, độ phân giải
màn hình

Chúng tôi có lợi ích hợp
pháp để được sử dụng
thông tin này cho mục
đích chẩn đoán để có
được báo cáo sự cố và
ngoại lệ nhằm đảm bảo
chức năng của Trò chơi.

Các chiến dịch quảng cáo Chúng tôi sử dụng thông tin này
và tiếp thị: số nhận dạng kỹ để theo dõi các chiến dịch
thuật, vị trí, dữ liệu giao tiếp, quảng cáo và tiếp thị của mình.
siêu dữ liệu, ID cookie, địa
chỉ IP, ID thiết bị di động, ID
ISP, loại thiết bị, hệ điều
hành và phiên bản hệ điều
hành, trình duyệt và phiên
bản trình duyệt, URL người

Chúng tôi có quyền lợi
hợp pháp khi sử dụng
thông tin này để theo dõi
hiệu quả của các chương
trình quảng cáo và tiếp thị
của chúng tôi.

giới thiệu, dữ liệu lượt truy
cập trang web
Dữ liệu Trò chuyện: Trò Chúng tôi hỗ trợ việc đăng
chuyện miễn phí (người thông tin liên lạc của bạn với
dùng có thể giao tiếp bằng tin những người dùng khác.
nhắn tùy chỉnh của riêng họ)
và trò chuyện âm thanh (đối
với người dùng tại Khu vực
kinh tế châu Âu (EEA) hoặc
Thụy Sĩ, cả hai chức năng trò
chuyện chỉ khả dụng cho
người dùng trên 16 tuổi)

Cần thiết để thực hiện
hợp đồng của chúng tôi
với bạn để cung cấp chức
năng trò chuyện trong Trò
chơi.

Xin lưu ý rằng dữ liệu này chỉ
được lưu trữ trên thiết bị của
bạn và không được xử lý bởi
máy chủ của chúng tôi
Hỗ trợ khách hàng: địa chỉ Chúng tôi sử dụng thông tin để:
email và nội dung yêu cầu hỗ
• cải thiện dịch vụ của chúng
trợ của bạn
tôi; và
•

Cần thiết để thực hiện
hợp đồng của chúng tôi
với bạn để cung cấp Trò
chơi và hỗ trợ bạn.

khắc phục sự cố, chẳng hạn
như giải quyết và khắc phục
các sự cố và lỗi kỹ thuật.

Bản tin: địa chỉ email

Chúng tôi sử dụng thông tin này Chúng tôi sử dụng thông
để cung cấp cho bạn bản tin tin này với sự chấp thuận
của chúng tôi.
của bạn.

Dữ liệu phân tích tiếp thị
(Google Analytics): Thông
tin kỹ thuật và số nhận dạng,
thông tin tương tác và thông
tin liên hệ

Chúng tôi sử dụng thông tin này
để theo dõi hiệu quả của các
chương trình quảng cáo và tiếp
thị của chúng tôi. Nếu bạn nhấp
vào một liên kết hoặc tương tác
với nội dung quảng cáo Trò
chơi, chúng tôi sẽ lưu trữ một
số dữ liệu phân tích tiếp thị liên
quan đến hồ sơ của bạn.

Chúng tôi có quyền lợi
hợp pháp khi sử dụng
thông tin này để theo dõi
hiệu quả của các chương
trình quảng cáo và tiếp thị
của chúng tôi.

Tiếp thị (mạng xã hội): Chúng tôi sử dụng thông tin này
thông tin tài khoản mạng xã để quản lý tập trung các nền
hội của người dùng và các tảng mạng xã hội của mình.
bình luận từ các tài khoản đó
về nội dung trên mạng xã hội
của chúng tôi

Chúng tôi có lợi ích hợp
pháp được sử dụng thông
tin này để quản lý tập
trung tất cả các nền tảng
mạng xã hội từ một nền
tảng.

Thông tin này được sử dụng để
tạo dấu vân tay. Dấu vân tay
được xây dựng và băm thành
một số định danh ẩn danh.

Chúng tôi có quyền lợi
hợp pháp khi sử dụng
thông tin này để theo dõi
hiệu quả của các chương

Dữ liệu phân tích tiếp thị:
Địa chỉ IP, dữ liệu bán hàng
và sử dụng (tức là thông tin
về cách chủ thể dữ liệu

tương tác với trò chơi và các Chúng tôi sử dụng thông tin này trình quảng cáo và tiếp thị
hoạt động tiếp thị)
để theo dõi hiệu quả của các của chúng tôi.
chương trình quảng cáo và tiếp
thị của chúng tôi.
Dữ liệu phân bổ tiếp thị:
Địa chỉ IP, ID người dùng ẩn
danh, dấu thời gian, phiên
bản hệ điều hành, độ phân
giải màn hình, múi giờ, ngôn
ngữ hệ thống và sự kiện
trong trò chơi, Dữ liệu nền
tảng Steam

Chúng tôi sử dụng thông tin này
để phân tích hiệu suất của hoạt
động tiếp thị của chúng tôi và
Trò chơi.

Chúng tôi có các lợi ích
hợp pháp để sử dụng
thông tin này để phân tích
hiệu suất của hoạt động
tiếp thị của chúng tôi và
Trò chơi.

Cách chúng tôi lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

5.

Tập đoàn của chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới. Theo hợp đồng của chúng tôi với bạn
để cung cấp Trò chơi cho bạn, thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý trên các máy chủ có
thể không được đặt tại nơi bạn sinh sống. Dù máy chủ của chúng tôi được đặt ở đâu, chúng
tôi đều áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền của bạn theo Chính sách Quyền
riêng tư này. Máy chủ cho Trò chơi của chúng tôi được đặt tại Thụy Điển. Chúng tôi cũng có
các đội ngũ hỗ trợ, kỹ thuật và các đội ngũ khác có thể hỗ trợ các dịch vụ Trò chơi, bao gồm
đội ngũ từ Thụy Điển.
Chỉ khi cần thiết, chúng tôi mới chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Các
tình huống diễn ra việc này bao gồm:
•

Bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Trò chơi, bao gồm các nhà cung cấp nhằm
mục đích xử lý ID vé hỗ trợ và giao tiếp về hỗ trợ, quản lý các nền tảng mạng xã hội
của chúng tôi, xử lý dữ liệu kết xuất trò chơi và chơi trò chơi để cung cấp thông tin
phân tích trò chơi nhằm cải thiện việc chơi và nhằm cung cấp tiếp thị và quảng cáo và
giám sát hiệu quả của các chương trình tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi. Tất cả
các công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi đều bị cấm lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ
thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc cung cấp dịch vụ của
họ cho chúng tôi.

•

Các công ty trong tập đoàn của chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để vận
hành Trò chơi. Tất cả các công ty liên quan thuộc tập đoàn chỉ có thể sử dụng thông
tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này.

•

Các cơ quan quản lý, cơ quan tư pháp và cơ quan hành pháp và các bên thứ ba
khác để đảm bảo an toàn, bảo mật, hoặc tuân thủ luật pháp. Trong một số trường
hợp, theo quy định pháp luật, chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin về bạn cho các cơ
quan có thẩm quyền, chẳng hạn như để tuân thủ thủ tục tố tụng hoặc nghĩa vụ pháp
lý, thực thi các điều khoản của chúng tôi, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật
hoặc gian lận, hoặc bảo vệ người dùng. Những tiết lộ này có thể được thực hiện dù
có hay không có sự đồng ý của bạn và dù có hay không có thông báo, phù hợp với
các điều khoản của thủ tục tố tụng hợp lệ như trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc lệnh
khám xét. Chúng tôi thường bị cấm thông báo cho bạn về bất kỳ tiết lộ nào như vậy
theo các điều khoản của thủ tục tố tụng. Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận của bạn
để tiết lộ thông tin theo yêu cầu của tổ chức chính phủ khi tổ chức chính phủ đó chưa
đưa ra trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc lệnh khám xét. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông
tin của bạn để:

•
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o

thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và các thỏa thuận khác, bao
gồm việc điều tra bất kỳ vi phạm tiềm tàng nào trong đó;

o

phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề an ninh, gian lận hoặc kỹ
thuật; hoặc

o

bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng
tôi, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu của pháp luật hoặc được pháp
luật cho phép (trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục
đích bảo vệ chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng).

Một bên thứ ba mua lại tất cả hoặc về cơ bản tất cả chúng tôi hoặc doanh nghiệp
của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba nếu
chúng tôi: (a) bán, chuyển nhượng, sáp nhập, hợp nhất hoặc tổ chức lại bất kỳ bộ
phận nào trong doanh nghiệp của chúng tôi hoặc sáp nhập, mua lại hoặc thành lập
liên doanh với bất kỳ doanh nghiệp nào khác, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể
tiết lộ dữ liệu của bạn cho bất kỳ người mua tiềm năng, chủ sở hữu mới, hoặc bên thứ
ba nào khác có liên quan đến sự thay đổi đó đối với doanh nghiệp của chúng tôi; hoặc
(b) bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào của chúng tôi, trong trường hợp đó,
thông tin mà chúng tôi lưu giữ về bạn có thể được bán như một phần của các tài sản
đó và có thể được chuyển cho bất kỳ người mua tiềm năng, chủ sở hữu mới hoặc bên
thứ ba nào khác có liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng đó.
Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết duy trì quyền riêng tư và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn bất
kể thông tin đó được lưu trữ ở đâu. Chúng tôi có các chính sách về bảo mật và truy cập thông
tin, theo đó giới hạn quyền truy cập vào hệ thống và công nghệ của chúng tôi, và chúng tôi
bảo vệ dữ liệu bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ công nghệ như mã hóa.
Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua internet không tuyệt đối an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ
thực hiện và duy trì các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng
tôi không thể bảo đảm tính bảo mật của thông tin được truyền qua Trò chơi hoặc thông qua
Internet; bạn tự chịu các rủi ro liên quan đến bất kỳ sự truyền tải nào.
7.

Lưu trữ Dữ liệu

Chúng tôi không lưu giữ dữ liệu của bạn lâu hơn mức cần thiết trừ khi chúng tôi bắt buộc phải
làm như vậy theo luật pháp. Để biết thêm chi tiết về thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu của
bạn, vui lòng tham khảo những thời hạn được nêu dưới đây.
Thông tin Cá nhân

Chính sách Lưu giữ

ID Steam, tên người dùng Steam, ID Playfab,
thành phố, quốc gia

Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử
dụng Trò chơi (tức là cho đến khi tài khoản
được xóa theo yêu cầu của bạn, thông tin
sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày làm việc).

Dữ liệu trò chơi và thống kê chơi (Microsoft
Azure Playfab, Unity Analytics, Unity Cloud
Diagnostics)
Các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị
Dữ liệu phân tích tiếp thị
Dữ liệu hỗ trợ khách hàng

Thông tin tiếp thị (mạng xã hội)
Thông tin tiếp thị (dữ liệu kỹ thuật)
Thông tin phân bổ tiếp thị
Dữ liệu Trò chuyện

Dữ liệu này không được lưu trữ vĩnh viễn
trên máy chủ và chỉ được xử lý để đảm bảo
tin nhắn được gửi đến thiết bị của bạn. Tất
cả dữ liệu trò chuyện sau đó chỉ được lưu
trữ trên thiết bị của bạn.

Bản tin

Cho đến khi bạn hủy đăng ký nhận bản tin,
thông tin sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày làm
việc hoặc được lưu trữ trong suốt thời gian
bạn sử dụng Trò chơi (tức là cho đến khi
tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn,
thông tin sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày làm
việc).

Nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ thông tin của bạn ngoài thời gian lưu giữ nêu trên, ví dụ
để tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó tách biệt với các loại thông
tin cá nhân khác.
8.

Quyền của bạn

Luật của một số khu vực tài phán cấp các quyền cụ thể cho người dùng Trò chơi, các quyền
này được nêu trong phần này.
Mục này có tên “Quyền của bạn” áp dụng cho người dùng ở các Khu vực tài phán liên
quan. Nếu bạn ở trong lãnh thổ nằm ngoài Khu vực pháp lý có liên quan, vui lòng tham
khảo Điều khoản Bổ sung Cụ thể của Khu vực pháp lý để biết tổng quan về các quyền
của bạn và cách thực hiện các quyền đó.
Mục phụ “Quảng cáo” cũng áp dụng cho người dùng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ
và Úc.
Bạn có một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, tùy thuộc
vào vị trí của bạn. Một số trong các quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định
(như được nêu chi tiết dưới đây). Chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu của bạn về việc thực hiện
các quyền đó mà không chậm trễ quá mức và ít nhất trong vòng một tháng (mặc dù thời gian
này có thể kéo dài thêm hai tháng nữa trong một số trường hợp nhất định). Để thực hiện bất
kỳ quyền nào của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@10chambers.com.
Truy cập
Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn, cách chúng tôi sử dụng
thông tin đó và những người được chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Bạn có thể truy cập thông
tin cá nhân bạn đã cung cấp trong quá trình sử dụng tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài
khoản của bạn. Nếu bạn tin rằng chúng tôi giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào khác về bạn, vui
lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@10chambers.com.
Khả năng di chuyển

Bạn có quyền nhận bản sao một số thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. Các thông
tin này bao gồm thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý trên cơ sở được sự chấp thuận của bạn
(ví dụ: thông tin được thu thập để cung cấp bản tin của chúng tôi) hoặc theo hợp đồng của
chúng tôi với bạn (ví dụ: tên tài khoản), như được mô tả ở trên trong phần “Cách Chúng tôi
Sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn”. Bạn có quyền nhận thông tin này ở định dạng có cấu
trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi
chuyển thông tin cá nhân đó cho một bên khác với một số ngoại lệ nhất định. Chúng tôi sẽ
cung cấp thêm thông tin cho bạn về hoạt động này nếu bạn yêu cầu như vậy.
Nếu bạn muốn chúng tôi chuyển thông tin cá nhân đó cho một bên thứ ba, vui lòng nhớ cung
cấp chi tiết về bên đó trong yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm như vậy nếu
khả thi về mặt kỹ thuật. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin cá
nhân nếu việc cung cấp thông tin đó làm ảnh hưởng đến quyền của người khác (ví dụ, khi
việc cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ về bạn có thể tiết lộ thông tin về người
khác hoặc bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ của chúng tôi).
Chỉnh sửa
Bạn có quyền sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi lưu giữ nếu thông tin
đó không chính xác. Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn bằng cách
đăng nhập vào tài khoản Trò chơi của mình. Nếu bạn tin rằng chúng tôi lưu giữ thông tin cá
nhân khác về bạn và thông tin đó không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
privacy@10chambers.com.
Xóa
Bạn có thể xóa tài khoản của mình hoặc xóa một số thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập
vào tài khoản Trò chơi của bạn. Nếu có thông tin cá nhân khác mà bạn tin rằng chúng tôi xử
lý và bạn muốn chúng tôi xóa thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
privacy@10chambers.com.
Chúng tôi có thể cần lưu giữ thông tin cá nhân nếu có cơ sở hợp lệ, nghĩa là luật bảo vệ dữ
liệu cho phép chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý hoặc tự do
biểu đạt) nhưng chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu xảy ra tình huống đó. Trong trường hợp bạn
đã yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên Trò chơi và có
cơ sở cho việc xóa, chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để nỗ lực cho những người đang
hiển thị thông tin cá nhân hoặc cung cấp liên kết đến thông tin cá nhân đó tiến hành xóa thông
tin đó.
Hạn chế Xử lý ở mức Chỉ Lưu giữ
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn ngoài
mục đích lưu giữ trong một số trường hợp. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu chúng tôi dừng xử
lý thông tin cá nhân đó, chúng tôi có thể sử dụng lại thông tin đó nếu có cơ sở hợp lệ, nghĩa
là luật bảo vệ dữ liệu cho phép chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để bảo vệ trước các khiếu nại
pháp lý hoặc để bảo vệ một người khác). Như trên, khi chúng tôi đồng ý dừng xử lý thông tin
cá nhân, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho các bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin
cá nhân có liên quan để họ cũng có thể ngừng xử lý thông tin đó.
Phản đối
Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét
yêu cầu của bạn trong các trường hợp khác được nêu chi tiết dưới đây bằng cách liên hệ với
chúng tôi theo địa chỉprivacy@10chambers.com.

Trong phạm vi quy định của luật và quy định hiện hành, bạn có thể rút lại sự chấp thuận mà
bạn đã cung cấp trước đó cho chúng tôi đối với một số hoạt động xử lý bằng cách liên hệ với
chúng tôi theo địa chỉ privacy@10chambers.com. Trường hợp cần có sự chấp thuận để xử lý
thông tin cá nhân của bạn, nếu bạn không đồng ý với việc xử lý hoặc nếu bạn rút lại chấp
thuận của mình, chúng tôi có thể không cung cấp được dịch vụ như mong đợi.
Thông báo
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo khi chúng tôi thấy cần thiết (ví dụ:
khi chúng tôi tạm thời dừng quyền truy cập vào Trò chơi để bảo trì hoặc bảo mật, đảm bảo
quyền riêng tư hoặc liên lạc về các vấn đề liên quan đến hành chính). Bạn không thể từ chối
nhận các thông báo liên quan đến dịch vụ này, các thông báo này không mang tính chất quảng
cáo.
Quảng cáo
Bạn có thể chọn ngừng nhận các khuyến mãi tiếp thị hoặc quảng cáo được cá nhân hóa mà
chúng tôi gửi đến bạn khi sử dụng Trò chơi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
privacy@10chambers.com.
9.

Liên hệ & Khiếu nại

Các thắc mắc, ý kiến và yêu cầu liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này cần được gửi
đến privacy@10chambers.com.
Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của
bạn, trước tiên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@10chambers.com và
chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Điều này
không ảnh hưởng đến quyền đưa ra khiếu nại của bạn với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại
khu vực bạn sống hoặc làm việc khi bạn cho rằng chúng tôi đã vi phạm luật bảo vệ dữ
liệu.
10.

Thay đổi

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ
đăng Chính sách Quyền riêng tư đã cập nhật tại đây. Vui lòng kiểm tra trang này thường
xuyên để xem các cập nhật hoặc thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này.
11.

Ngôn ngữ

Trừ khi được pháp luật quy định khác đi, trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không nhất
quán giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản ngôn ngữ địa phương của chính sách quyền
riêng tư này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG – CỤ THỂ THEO KHU VỰC PHÁP LÝ
Luật pháp của một số khu vực tài phán có các điều khoản bổ sung cho người dùng Trò
chơi, được nêu trong mục này.
Nếu bạn là người dùng ở một trong các khu vực tài phán dưới đây, các điều khoản nêu
dưới đây theo tên của khu vực tài phán của bạn sẽ áp dụng cho bạn ngoài các điều
khoản nêu trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi ở trên.
Úc
Người nhận ở Nước ngoài
Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng bên thứ ba nhận thông tin cá nhân của
bạn ở bên ngoài Úc xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với luật về quyền riêng tư của
Úc. Tuy nhiên, bạn thừa nhận rằng chúng tôi không kiểm soát hoặc nhận trách nhiệm đối với
các hành vi và thiếu sót của những người nhận bên thứ ba này.
Truy cập
Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn, cách chúng tôi sử dụng
thông tin đó và những người được chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Bạn có thể truy cập thông
tin cá nhân bạn đã cung cấp trong quá trình sử dụng tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài
khoản của bạn. Nếu bạn tin rằng chúng tôi giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào khác về bạn, vui
lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@10chambers.com.
Chỉnh sửa
Bạn có quyền sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi lưu giữ nếu thông tin
đó không chính xác. Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn bằng
cách đăng nhập vào tài khoản Trò chơi của mình. Nếu bạn tin rằng chúng tôi lưu giữ thông
tin cá nhân khác về bạn và thông tin đó không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo
địa chỉ privacy@10chambers.com.
Trẻ em
Nếu dưới 18 tuổi, bạn cam kết rằng bạn có được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám
hộ hợp pháp của bạn để đăng ký tài khoản và sử dụng Trò chơi.
Giao dịch ẩn danh
Nếu có thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn không nêu danh tính của bản thân hoặc
sử dụng biệt danh khi đăng ký tài khoản trên hoặc sử dụng Trò chơi. Bạn xác nhận rằng nếu
bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không cung
cấp được cho bạn quyền truy cập vào một số tính năng hoặc phần của Trò chơi, bao gồm
tích hợp mạng xã hội và mua hàng trong Trò chơi.
Quyền của bạn
Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với việc bạn yêu cầu truy cập hoặc
sửa thông tin cá nhân của bạn hoặc việc bạn khiếu nại về quyền riêng tư liên quan đến thông
tin cá nhân của bạn, thì bạn có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (Điện thoại:
+61 1300 363 992 hoặc email: enquiries@oaic.gov.au).
Truyền Dữ liệu

Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng bên thứ ba nhận thông tin cá
nhân của bạn tuân thủ các luật về quyền riêng tư tương tự như luật về quyền riêng tư tại khu
vực pháp lý của bạn, nhưng bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành
động của bên thứ ba nhận thông tin và vì vậy không thể đảm bảo rằng họ sẽ tuân thủ các luật
về quyền riêng tư đó.
California
Mục này áp dụng cho cư dân California theo quy định của Đạo luật về Quyền riêng tư của
Người tiêu dùng California năm 2018 (California Consumer Privacy Act, “CCPA”).
Thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân
Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã thu thập và tiết lộ các danh mục thông tin cá nhân sau đây
từ bạn hoặc về bạn hoặc thiết bị của bạn:
• Các số nhận dạng, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, ID Playfab, địa chỉ IP, ID thiết
bị, mã thông báo thiết bị, địa chỉ email và biệt hiệu. Thông tin này được thu thập trực
tiếp từ bạn và thiết bị của bạn và từ các nền tảng truyền thông xã hội nếu bạn chọn
đăng ký bằng tài khoản mạng xã hội (Steam).
• Thông tin hoạt động Internet hoặc các mạng điện tử khác, chẳng hạn như thông tin
của bạn về việc bạn sử dụng Trò chơi, ngày và tem thời gian các hoạt động, dữ liệu
đăng nhập và dữ liệu nhấp chuột cũng như thông tin thiết bị khác như mô tả trong
Chính sách Quyền riêng tư chính. Thông tin này được thu thập trực tiếp từ bạn và
thiết bị của bạn.
• Dữ liệu hỗ trợ khách hàng.
• Dữ liệu tiếp thị, phân tích và phân bổ quảng cáo.
• Các thông tin khác được mô tả trong phần con (e) của Mục 1798.80, bao gồm thông
tin về giới tính, quốc tịch hoặc tuổi của bạn. Thông tin này được thu thập trực tiếp từ
bạn trong bối cảnh bạn là người tiêu dùng của chúng tôi.
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
• Để cung cấp cho bạn các dịch vụ Trò chơi, duy trì tài khoản của bạn và cung cấp dịch
vụ khách hàng.
• Để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khả năng hoạt động của Trò chơi.
• Để thực hiện phân tích và đo lường các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin về từng loại thông tin cá nhân được sử dụng, hãy xem biểu đồ này ở
phần chính của Chính sách Quyền riêng tư.
Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho các loại tổ chức sau:
• Các công ty khác trong tập đoàn của chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để vận
hành Trò chơi.
• Các công ty khác cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi để hỗ trợ Trò chơi và những
người, theo hợp đồng, bị cấm lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bất
kỳ mục đích nào khác ngoài cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi.
• Các cơ quan quản lý, cơ quan tư pháp và cơ quan thực thi pháp luật
• Các tổ chức mua lại tất cả hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã không bán Thông tin Cá nhân của cư dân California
theo nghĩa “đã bán” trong CCPA.
Các quyền theo CCPA:
Nếu bạn là cư dân California, bạn có quyền:

•

•
•

Yêu cầu chúng tôi tiết lộ miễn phí cho bạn những thông tin sau trong 12 tháng trước
thời điểm bạn yêu cầu:
o các loại thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập;
o các loại nguồn mà từ đó thông tin cá nhân đã được thu thập;
o mục đích thu thập thông tin cá nhân về bạn;
o danh mục các bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân về bạn và
các danh mục thông tin cá nhân đã được tiết lộ (nếu có) cũng như mục đích
tiết lộ thông tin cá nhân về bạn; và
o các mẩu thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn;
Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, trừ khi CCPA
công nhận ngoại lệ; và
Không bị phân biệt đối xử bất hợp pháp khi thực hiện các quyền của bạn bao gồm
cung cấp dịch vụ với cấp độ hoặc chất lượng khác hoặc từ chối hàng hóa hoặc dịch
vụ cho bạn khi bạn thực hiện các quyền của bạn theo CCPA.

Chúng tôi mong muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu đã xác minh trong vòng 45 ngày theo
CCPA. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể gia hạn thêm 45 ngày cùng với giải thích về nguyên
nhân chậm trễ.
Cách Thực thi Quyền của Bạn
Trước tiên, bạn có thể muốn đăng nhập vào tài khoản của mình và quản lý dữ liệu của bạn
từ đó. Nếu bạn là cư dân California và phải tuân thủ CCPA, bạn cũng có thể thực thi các
quyền của mình, nếu có, liên quan đến dữ liệu khác bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa
chỉ privacy@10chambers.com.
Nhật Bản
Độ tuổi tối thiểu
Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp
của mình để đăng ký tài khoản và sử dụng Trò chơi.
Đồng ý chuyển thông tin cho bên thứ ba
Bằng việc nhấp vào “chấp nhận”, bạn chấp thuận việc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho
các bên thứ ba (nếu có), có thể bao gồm việc chuyển thông tin của bạn qua biên giới tới các
quốc gia nơi chúng tôi có cơ sở dữ liệu hoặc các chi nhánh và, cụ thể là, đến Thụy Điển,
Canada, Hà Lan và Hoa Kỳ.

Quyền của bạn
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thông báo cho bạn về mục đích sử dụng, tiết lộ, chỉnh sửa,
ngừng sử dụng hoặc cung cấp, và/hoặc xóa các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu
giữ trong phạm vi được Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Nhật Bản cho phép. Khi bạn
muốn đưa ra các yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
privacy@10chambers.com.
Hàn Quốc
Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba như được mô tả dưới đây:

Tên người nhận (và thông tin liên hệ)

Loại Thông tin Cá
nhân được cung cấp

Microsoft Azure PlayFab

ID Steam, tên người
dùng
Steam,
ID
Playfab, thành phố và
quốc gia, địa chỉ IP
(được che một phần),
dữ liệu chơi, cấp độ,
điểm số, trạng thái trò
chơi, vật phẩm

(https://privacy.microsoft.com/enus/privacystatement)

Google Analytics
(https://policies.google.com/privacy)

Omnicom Media Group AB (OMD)
(https://omnicommediagroup.com/priva
cy-notice/)

Thông tin kỹ thuật, số
nhận dạng kỹ thuật,
thông tin tương tác và
thông tin liên hệ.

Số nhận dạng kỹ thuật,
vị trí, dữ liệu giao tiếp,
siêu dữ liệu, ID cookie,
địa chỉ IP, ID thiết bị di
động, ID ISP, loại thiết
bị, hệ điều hành và
phiên bản hệ điều
hành, trình duyệt và
phiên bản trình duyệt,
URL người giới thiệu,
dữ liệu lượt truy cập
trang web

Unity
Analytics
(https://unity3d.com/legal/privacypolicy)

ID Người dùng Unity
(ID ẩn danh), quốc gia
và thành phố, các hành
động được thực hiện
trong trò chơi, thông tin
phiên chơi, hệ điều
hành, phiên bản Unity
Player và trình chỉnh
sửa Unity, ID ứng dụng
của trò chơi

Unity
Cloud
Diagnostics
(https://unity3d.com/legal/privacypolicy)

Hệ điều hành và phiên
bản hệ điều hành,
CPU, thông tin thẻ đồ
họa, ngôn ngữ hệ
thống, kiểu thiết bị,
RAM, phiên bản Unity
Player và Unity Editor,

Mục đích Sử
dụng
của
Người nhận
Để
tạo
tài
khoản,
xác
minh và đăng
nhập.
Để xử lý dữ liệu
Trò chơi.

Để theo dõi hiệu
quả của các
chiến
dịch
quảng cáo của
chúng tôi.

Cho mục đích
quảng cáo.

Để thực hiện
phân tích dữ
liệu.

Để chẩn đoán
và đảm bảo
chức năng của
Trò chơi.

Thời
gian
Lưu giữ và
Sử dụng của
Người nhận

Phù hợp với
chính
sách
quyền riêng tư
của Microsoft
Azure
Playfab.

Phù hợp với
Thỏa
thuận
Cấp
phép
Dành cho Nhà
phát triển của
Google
và
chính
sách
quyền riêng
tư.

Phù hợp với
chính
sách
quyền riêng tư
của Omnicom
Media Group
AB

Phù hợp với
chính
sách
quyền riêng tư
của
Unity
Analytics.

Theo
các
chính sách về
quyền riêng tư
của
Unity
Cloud
Diagnostics.

ID ứng dụng của trò
chơi, độ phân giải màn
hình
Để gửi bản tin.
Mailchimp
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)

Hootsuite
(https://www.hootsuite.com/legal/gener
al-data-protection-regulation)

Steam
Data
Suite
(https://steamdatasuite.com/docs/dataprocessing-agreement/)

GameSight

Địa chỉ email, dữ liệu
sử dụng dịch vụ như
địa chỉ IP, hệ điều
hành, ID trình duyệt,
kích thước kính ngắm,
hệ thống và thông tin
kết nối, dữ liệu nhật ký
và dữ liệu sử dụng,
thông tin nhân khẩu
học, thông tin thiết bị, vị
trí và dữ liệu tương tác
trực tuyến
Tên, ảnh, tuổi, giới
tính, vị trí địa lý, ý kiến,
sở thích và số điện
thoại do người dùng
mạng xã hội cung cấp
hoặc đăng tải.

Phù hợp với
chính
sách
quyền riêng tư
của Mailchimp

Để quản lý các
nền mạng xã
hội một cách
tập trung.

Địa
chỉ
IP,
dữ liệu bán hàng và sử
dụng

Để theo dõi hiệu
quả của các
chiến
dịch
quảng cáo của
chúng tôi.

Dữ liệu phân bổ tiếp thị

Để phân tích
hiệu suất và
hoạt động tiếp
thị của Trò chơi.

(https://console.gamesight.io/privacypolicy)

Chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài
Chúng tôi chuyển thông tin cá nhân cho các bên thứ ba ở nước ngoài như sau:

Phù hợp với
chính
sách
quyền riêng tư
của Hootsuite

Phù hợp với
chính
sách
quyền riêng tư
của
Steam
Data Suite

Phù hợp với
chính
sách
quyền riêng tư
của
GameSight

Người
nhận
(Thông tin liên hệ
của người quản lý
thông tin)

Microsoft
PlayFab

Quốc gia
mà thông
tin cá nhân
của bạn sẽ
được
chuyển
đến

Azure
Hoa Kỳ

(https://privacy.micr
osoft.com/enus/privacystatemen
t)

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

Google Analytics
(https://policies.goo
gle.com/privacy)
(Hoa Kỳ trừ khi
được mô tả khác đi
trong chính sách
quyền riêng tư của
nhà cung cấp dịch
vụ)

Ngày
và
phương
thức
chuyển

Hoa Kỳ

Loại Thông
tin Cá nhân
của Bạn sẽ
được Chuyển

Biệt
hiệu
Steam và ID
Steam

Mục đích Sử
dụng
của
Người nhận

Thời
gian
Lưu giữ để
Sử dụng của
Người nhận

Để tạo tài
khoản,
xác
minh và đăng
nhập.

Phù hợp với
các
điều
khoản
của
Microsoft
Azure Playfab

Để xử lý dữ
liệu Trò chơi.
Dữ liệu tương
tác, bao gồm
theo dõi hành
động, sự hoạt
động,
trạng
thái
đăng
nhập sẽ được
chuyển
đến
Google
để
nhắm mục tiêu
trong
các
chiến dịch tiếp
thị

Để theo dõi
hiệu quả của
các chiến dịch
quảng cáo của
chúng tôi.

Theo các điều
khoản
của
Google
Analytics

ID quảng cáo

Omnicom Media
Group AB (OMD)

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

Dữ liệu lượt
truy cập trang
web từ trang
web
10Chambers:
ID cookie, địa
chỉ IP, ID thiết
bị di động, ID
ISP, loại thiết
bị, hệ điều
hành và phiên
bản hệ điều
hành,
trình
duyệt và phiên
bản
trình
duyệt,
URL
giới thiệu, địa
chỉ email

Cho mục đích
quảng cáo.

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

Địa chỉ Email

Để gửi. Bản
tin.

(https://omnicomme
diagroup.com/priva
cy-notice/)
Hoa Kỳ

Mailchimp
(https://mailchimp.c
om/legal/privacy/)

Hoa Kỳ

Theo
khoản
OMD

điều
của

Theo các điều
khoản
của
Mailchimp

Unity Analytics
(https://unity3d.com
/legal/privacypolicy)

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

ID
Người
dùng Unity (ID
ẩn
danh),
quốc gia và
thành phố, các
hành
động
được
thực
hiện trong trò
chơi, thông tin
phiên chơi, hệ
điều
hành,
phiên
bản
Unity Player
và trình chỉnh
sửa Unity, ID
ứng dụng của
trò chơi

Để thực hiện
phân tích dữ
liệu.

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

Hệ điều hành
và phiên bản
hệ điều hành,
CPU, thông tin
thẻ đồ họa,
ngôn ngữ hệ
thống,
kiểu
thiết bị, RAM,
phiên
bản
Unity Player
và
Unity
Editor, ID ứng
dụng của trò
chơi, độ phân
giải màn hình

Để chẩn đoán
và đảm bảo
chức
năng
của Trò chơi.

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

Tên, ảnh, tuổi,
giới tính, vị trí
địa lý, ý kiến,
sở thích và số
điện thoại do
người
dùng
mạng xã hội
cung cấp hoặc
đăng tải.

Để quản lý các
nền mạng xã
hội một cách
tập trung.

Theo
điều
khoản
của
Hootsuite

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

Địa chỉ IP,
dữ liệu bán
hàng và sử
dụng

Để theo dõi
hiệu quả của
các chiến dịch
quảng cáo của
chúng tôi.

Theo các điều
khoản
của
Steam Data
Suite

Được
truyền tùy
từng
thời
điểm

Dữ liệu phân
bổ tiếp thị

Để phân tích
hiệu suất và
hoạt động tiếp
thị của Trò
chơi.

Hoa Kỳ

Unity Cloud
Diagnostics
(https://unity3d.com
/legal/privacypolicy)

Hoa Kỳ

Hootsuite(https://w
ww.hootsuite.com/l
egal/general-dataprotectionregulation)

Steam Data Suite
(https://steamdatas
uite.com/docs/dataprocessingagreement/)

Canada

Hà Lan

GameSight
Hoa Kỳ
(https://console.ga
mesight.io/privacypolicy)

Theo các điều
khoản
của
Unity
Analytics

Theo các điều
khoản
của
Unity
Cloud
Diagnostics

Phù hợp với
chính
sách
quyền riêng tư
của
GameSight

Hủy Dữ liệu
Thông tin cá nhân được lưu giữ theo thời gian lưu giữ dữ liệu được nêu chi tiết trong phần
“Lưu giữ Dữ liệu”. Ngoại trừ thông tin cá nhân được nêu dưới đây, thông tin cá nhân đã hoàn
thành mục đích thu thập hoặc sử dụng ban đầu và đã đến cuối khoảng thời gian mà thông tin
cá nhân được sở hữu, sẽ bị hủy theo cách không thể phục hồi. Thông tin cá nhân được lưu
trữ trong các tệp điện tử sẽ được xóa một cách an toàn bằng cách sử dụng các phương pháp
kỹ thuật không thể đảo ngược, và thông tin in ra sẽ được tiêu hủy bằng cách xé vụn hoặc đốt
cháy.
Thông tin cá nhân được nêu chi tiết trong phần “Lưu giữ Dữ liệu” được yêu cầu lưu giữ theo
các luật sau:
Đạo luật Bảo vệ Người
tiêu dùng trong
Thương mại Điện tử,
v.v.

Điều 6 của Đạo luật Bảo
vệ Người tiêu dùng trong
Thương mại Điện tử

Trong một giao dịch điện tử hoặc mua bán
qua thư tín:
•
•
•
•

Đạo luật Bảo vệ Bí mật
Giao tiếp

Điều 41 Nghị định của Đạo
luật, Điều 15-2 của Đạo
luật Bảo vệ Bí mật Giao
tiếp

•
•

Hồ sơ liên quan đến dán nhãn và
quảng cáo (6 tháng)
Hồ sơ liên quan đến việc thực thi hoặc
rút lại hợp đồng (5 năm)
Hồ sơ liên quan đến việc thanh toán
một mức giá và cung cấp hàng hóa và
dịch vụ (5 năm)
Hồ sơ liên quan đến dịch vụ khách
hàng hoặc giải quyết tranh chấp (3
năm)
Hồ sơ nhật ký, địa chỉ IP (3 tháng)
Ngày người dùng thực hiện giao tiếp
viễn thông, thời điểm bắt đầu và kết
thúc các giao tiếp viễn thông, tần suất
sử dụng (12 tháng)

Quyền của bạn
Bạn có thể thực thi các quyền liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách yêu cầu truy
cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc chỉnh sửa, xóa hoặc đình chỉ việc xử lý thông tin cá
nhân của bạn, v.v. theo luật hiện hành như Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (“PIPA”).
Bạn cũng có thể thực thi các quyền này thông qua người giám hộ hợp pháp của bạn hoặc
người được bạn ủy quyền để thực thi quyền này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn phải
nộp giấy ủy quyền cho chúng tôi theo Quy chế Thực thi PIPA.
Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết ngay lập tức theo các
luật hiện hành như PIPA.
Bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận của mình hoặc yêu cầu đình chỉ việc xử lý thông tin cá
nhân bất cứ lúc nào.
Sử dụng và Cung cấp Thông tin Cá nhân Khác
Theo PIPA, chúng tôi có thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi có liên
quan hợp lý đến mục đích thu thập ban đầu, cân nhắc xem liệu có đã gây ra bất lợi nào cho
chủ thể dữ liệu hay không và liệu có đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật như mã
hóa, v.v. hay không. Chúng ta sẽ xác định cẩn trọng hợp lý xem có nên sử dụng hay cung

cấp thông tin cá nhân trong các trường hợp chung bao gồm các luật và quy định liên quan n
hư PIPA, mục đích sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, cách thức thông tin cá nhân s
ẽ được sử dụng hoặc cung cấp, các mục thông tin cá nhân sẽ được sử dụng hoặc cung cấp
, các vấn đề mà chủ thể dữ liệu chấp thuận hoặc đã được thông báo/tiết lộ cho chủ thể dữ li
ệu, ảnh hưởng đến chủ thể dữ liệu khi sử dụng hoặc cung cấp, và các biện pháp được thực
hiện để bảo vệ thông tin của chủ thể. Các cân nhắc cụ thể như sau:
•
•
•
•

liệu việc sử dụng/cung cấp bổ sung có liên quan đến mục đích thu thập ban đầu hay
không;
liệu có thể dự đoán được việc sử dụng/cung cấp khác trong các trường hợp thông tin
cá nhân được thu thập và các thực hành liên quan đến việc xử lý hay không;
liệu việc sử dụng/cung cấp khác có xâm phạm không công bằng đến lợi ích của chủ thể
dữ liệu không; và
liệu các biện pháp bảo mật cần thiết như giả danh hoặc mã hóa đã được thực hiện hay
không.

Liên hệ
Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân
của bạn, chúng tôi đã chỉ định bộ phận sau đây chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ thông tin
cá nhân của bạn.
• Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu, chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo an toàn thông tin cá
nhân của bạn
• Email: privacy@10chambers.com

