
Thông báo cookie

Cập nhật lần cuối: 17 tháng 12 năm 2018

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

1 Thông tin điều khiển

Tổ chức chịu trách nhiệm kiểm soát bất kỳ thông tin nào có được thông qua việc sử dụng cookie của bên
thứ nhất trên trang web này (sau đây gọi là bộ điều khiển hay Eurofins, hoặc chúng tôi) là:

Giám đốc phát triển kinh doanh - Ông Lương Phước Vinh 
Số điện thoại: +84 909 184 686 
Email: VinhLuongPhuoc@eurofins.com
Địa chỉ: Lô E2b-3, Đường D6, SHTP, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo về Cookie này đưa ra cơ sở mà tất cả dữ liệu mà Eurofins thu thập về bạn thông qua các công
nghệ theo dõi như cookie sẽ được Eurofins xử lý và cung cấp cho bạn thông tin về các công nghệ theo dõi
này và đặc biệt là về cookie. Thông tin này nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về cookie là gì và vai trò của chúng
trong lượt truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi. Luật pháp châu Âu yêu cầu tất cả các trang web
sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn được thông báo rõ về điều này và bạn cho phép để thu thập và lưu
trữ thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thông báo Cookie này hoặc nếu bạn muốn gửi yêu cầu liên
quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điểm liên hệ của chúng tôi:

cookies@eurofins.com

2 Eurofin thu thập thông tin nào về tôi?

Eurofins có thể có được thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web này.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn bao gồm:

danh tính của bạn (chẳng hạn như Địa chỉ Giao thức Internet);

thông tin sự kiện của thiết bị như loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian yêu cầu
và URL giới thiệu của bạn;

tùy chọn của bạn như cài đặt ngôn ngữ, thông báo trang web hoặc cảnh báo;

vị trí của bạn;

nội dung bạn xem hoặc các trang bạn truy cập;

tìm kiếm yêu cầu bạn thực hiện bằng cách sử dụng tìm kiếm trang web của chúng tôi.

mailto:VinhLuongPhuoc@eurofins.com
mailto:cookies@eurofins.com?subject=Eurofins.vn Cookie Notice Inquiry


3 Eurofins thu thập thông tin về tôi như thế nào? Chúng tôi thu thập thông tin
về bạn qua trang web của chúng tôi, thông qua việc sử dụng cookie

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc xem nội dung do
Eurofins cung cấp. Một phần thông tin này được tự động thu thập thông qua cookie và được lưu trữ trong
nhật ký máy chủ. Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ khác nhau để xác định vị trí, bao gồm địa chỉ IP,
ví dụ, có thể cung cấp cho Eurofins thông tin về quốc gia hoặc thành phố bạn đang ở.

3.1.1 Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn
truy cập trang web. Nó cho phép trang web ghi nhớ các hành động và tùy chọn của bạn (chẳng hạn như
đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước phông chữ và các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, do
đó bạn không phải tiếp tục nhập lại bất cứ khi nào bạn quay lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang
trang khác.

Có nhiều loại cookie. Một số cookie, như được tường thuật dưới đây, mở rộng các chức năng của trang
web của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi, một số khác rất
quan trọng đối với chức năng phù hợp của nó và trang web có thể không hoạt động nếu không có chúng.

3.1.2 Trang web Eurofins nào sử dụng cookie, cho mục đích gì và chúng được giữ trong bao lâu?

Cookie rất cần thiết: Những cookie này rất cần thiết để điều hướng trong một trang web và sử dụng các
tính năng của nó, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn. Không có các cookie này, người dùng
trang web dịch vụ yêu cầu như giỏ hàng hoặc thanh toán điện tử, không thể được cung cấp. Các cookie
cần thiết nghiêm ngặt được sử dụng để lưu trữ một mã định danh duy nhất để quản lý và xác định người
dùng là duy nhất cho những người dùng khác hiện đang xem trang web, để cung cấp dịch vụ nhất quán
và chính xác cho người dùng.

Những cookie này cho phép người dùng yêu cầu các dịch vụ trang web cụ thể.

Những cookie này là cookie của bên thứ nhất, được đặt bởi máy chủ web của trang đã truy cập và chia sẻ
cùng một tên miền. Chúng sẽ bị xóa sau một năm.

Hiệu suất Cookie: Những cookie này thu thập thông tin về người dùng như tốc độ tải trang, tốc độ kết nối
internet, loại trình duyệt, loại thiết bị, kích thước màn hình, v.v ... nhằm mục đích đánh giá hiệu suất của
trang web và cho phép cải thiện trang web. Sau khi thu thập, thông tin được ẩn danh trực tiếp. Chúng
được đặt bởi một dịch vụ bên thứ ba có tên Google Analytics. Nó thu thập thông tin dưới dạng tổng hợp
(nghĩa là ẩn danh), bao gồm số lượng khách truy cập vào trang web, nơi khách truy cập đến và các trang
họ truy cập. Các cookie này được chia thành cookie phiên, được xóa khi người dùng đóng trình duyệt và
cookie liên tục, vẫn còn trên máy tính / thiết bị của người dùng trong một khoảng thời gian xác định trước
(thường là hai năm).

Chức năng Cookie: Đây là các cookie tự động ghi nhớ các lựa chọn mà người dùng đã thực hiện trước
đó để cải thiện trải nghiệm của họ vào lần tiếp theo khi họ truy cập trang web (nơi người dùng chọn ngôn
ngữ ưa thích hoặc nhớ các cài đặt như họ đã đăng nhập hay chưa) . Những cookie này cũng được sử
dụng để ngăn người dùng được cung cấp dịch vụ mà trước đây đã được cung cấp và từ chối. Những
cookie này là những thứ đi theo và thường được giữ trong một năm. Một số được đặt sau khi xuất hiện
cửa sổ bật lên để ngăn nó xuất hiện lại trên một trang cụ thể trong khi một số khác xác định liệu biểu ngữ
có xuất hiện ở giữa trên tất cả các trang trên trang web hay không, nhằm quảng cáo sự hiện diện của các



trang web tính năng cho sự kiện Eurofins Kỷ niệm 30 năm. Sự vắng mặt của cookie sau này hiển thị các
biểu ngữ.

Những cookie này là cookie của bên thứ nhất, được đặt bởi máy chủ web của trang đã truy cập và chia sẻ
cùng một tên miền.

Cookie nhắm vào mục tiêu hoặc quảng cáo: Những cookie này theo dõi người dùng về hoạt động lướt
web và thu thập thông tin về thói quen lướt web của người dùng. Những cookie này được sử dụng ¬¬¬để
phân phối quảng cáo phù hợp hơn với người dùng trang web và sở thích của họ; để giới hạn số lần người
dùng xem quảng cáo và để giúp đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Những cookie này chứa
một loại khóa duy nhất có thể phân biệt người dùng cá nhân thói quen lướt web hoặc mã lưu trữ có thể
được dịch thành một tập hợp các thói quen hoặc sở thích lướt web bằng cách sử dụng thông tin được lưu
trữ ở nơi khác. Họ nhớ rằng một người dùng đã truy cập một trang web và thông tin này được chia sẻ với
các tổ chức khác như nhà quảng cáo. Khá thường xuyên, việc nhắm vào mục tiêu hoặc cookie quảng cáo
sẽ được liên kết với chức năng trang web được cung cấp bởi các tổ chức khác. Dữ liệu chứa trong các
cookie này thường được thiết lập và kiểm soát bởi các tổ chức bên thứ ba này.

Tất cả các cookie sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên và để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất
cả khách truy cập trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể trình bày trang web, dịch vụ và sản phẩm
của chúng tôi theo cách phù hợp nhất.

Xin lưu ý rằng trên trang web này, mã Google Analytics được bổ sung bằng cách “anonymizeIP” để đảm
bảo một bộ sưu tập địa chỉ IP ẩn danh (còn gọi là mặt nạ IP).

Youtube

Chúng tôi quan tâm đến việc cung cấp cho bạn một loạt các thông tin đa phương tiện. Đó là lý do tại sao
chúng tôi nhúng video từ YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA). Cơ sở
pháp lý cho việc này là Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Việc tích hợp hoạt động ở chế độ bảo mật nâng cao, còn được gọi là giải pháp không có cookie, có nghĩa
là chỉ khi video thực sự được phát, YouTube mới đặt cookie và thẻ pixel để cá nhân hóa kết quả tìm kiếm
và quảng cáo.

Khi bạn phát video YouTube, dữ liệu sau được truyền tới Google với tư cách là nhà điều hành YouTube:

địa chỉ IP,

địa chỉ cụ thể của trang đã truy cập,

ID được chuyển của trình duyệt

ngày và giờ hệ thống của cuộc gọi,

cookie hiện có có thể được sử dụng để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn.

Việc xử lý dữ liệu này thuộc trách nhiệm độc quyền của Google với tư cách là nhà điều hành YouTube.
Chúng tôi không có kiến thức cũng như không thể ảnh hưởng đến dữ liệu nào (và cách chúng) được xử lý
ở đó. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây. Xin lưu ý rằng Google có thể nhận thêm thông tin qua
cookie đã được lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng tôi không có kiến thức cũng như không thể ảnh
hưởng đến dữ liệu nào (và cách chúng) được xử lý ở đó. Chính sách bảo mật của YouTube có thể được
tìm thấy ở đây .

Nút truyền thông xã hội

https://www.google.com/analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Các bài viết trên trang web của chúng tôi có thể được chia sẻ nhanh chóng và dễ dàng trên các mạng xã
hội như Facebook, Twitter hoặc Google+. Đối với điều này, chúng tôi đã tạo ra với các nút xã hội của mình
cơ hội sử dụng các dịch vụ này - nhưng vẫn bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Thông thường, các nút xã hội
này khiến mọi khách truy cập vào một trang sẽ bị theo dõi ngay lập tức bởi các dịch vụ này với địa chỉ IP
của họ và các hoạt động khác của họ trên Internet được ghi lại. Điều này xảy ra ngay cả khi người dùng
không nhấp vào bất kỳ nút nào.

Để ngăn chặn điều này, Eurofins sử dụng phương pháp Shariff. Các nút xã hội của chúng tôi không thiết
lập liên hệ trực tiếp với mạng xã hội cho đến khi bạn chủ động nhấp vào nút chia sẻ. Nếu bạn đã đăng
nhập vào mạng xã hội, việc này sẽ được thực hiện trên Facebook và Google+ mà không cần mở thêm
một cửa sổ. Trên Twitter, một cửa sổ bật lên xuất hiện nơi bạn có thể chỉnh sửa văn bản tweets.

Người dùng có thể đăng nội dung của các trang web của chúng tôi lên mạng xã hội mà không cho phép
họ tạo hồ sơ lướt hoàn chỉnh. Eurofins sử dụng phương pháp Shariff để bảo vệ lợi ích riêng tư của bạn
trong phạm vi có thể theo tình trạng công nghệ hiện tại.

Phương pháp Shariff đã được nhiều trang web sử dụng để bảo vệ người dùng của họ. Điểm khởi đầu là
một sáng kiến của Heise.de, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin về trạng thái hiện tại của cuộc thảo luận.

Initiative of heise.de for a 2-click method called "Shariff" thông tin liên quan đến nội dung và chi tiết kỹ
thuật)

Liên kết đến cài đặt quyền riêng tư:

https://www.facebook.com/about/privacy/

https://policies.google.com/?hl=de

3.1.3 Làm thế nào để kiểm soát cookie?

Bạn có thể kiểm soát và / hoặc xóa cookie theo ý muốn. Bạn có thể xóa tất cả các cookie đã có trên máy
tính của bạn và bạn có thể đặt hầu hết các trình duyệt để ngăn chặn chúng được đặt. Tuy nhiên, nếu bạn
làm điều này, bạn có thể phải điều chỉnh thủ công một số tùy chọn mỗi khi bạn truy cập một trang web và
một số dịch vụ và chức năng có thể không hoạt động.

Để biết thêm thông tin chung về cookie và cách vô hiệu hóa chúng thông qua trình duyệt của bạn, hãy truy
cập http://www.allaboutcookies.org/.

Bạn có thể dễ dàng chấp nhận hoặc từ chối từng cookie trên trang web này bằng cách điều chỉnh tùy chọn
của mình trên liên kết có liên quan được cung cấp trên mỗi trang web Eurofins có tiêu đề “Tùy chọn
Cookies”.

3.2 Chúng tôi thu thập thông tin về bạn thông qua web beacons và theo dõi tham số

Chúng tôi cũng sử dụng phần mềm tương tự như cookie được gọi là web beacons. Web beacons là một
trong một số kỹ thuật được sử dụng để theo dõi ai đang đọc trang web hoặc email, khi nào và từ máy tính
nào. Nó cũng có thể được sử dụng để chuyển hướng khách hàng của người dùng đến dịch vụ web của
bên thứ ba cho mục đích theo dõi.

Không thể từ chối việc sử dụng web beacons. Tuy nhiên, vì chúng được sử dụng cùng với cookie, bạn có
thể vô hiệu hóa chúng một cách hiệu quả bằng cách đặt trình duyệt của bạn để hạn chế hoặc chặn

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://policies.google.com/?hl=de
http://www.allaboutcookies.org/


cookie.

Chúng tôi cũng sử dụng ETag, một trường tiêu đề giao thức HTTP chủ yếu được sử dụng để xác thực bộ
đệm web và cho phép duyệt hiệu quả hơn. Nó cũng đã được sử dụng cho các mục đích giống như cookie.

Chúng tôi cũng sử dụng Tập lệnh (ví dụ: mã JavaScript) và các thành phần (như trình cắm trình duyệt như
Adobe Flash) được sử dụng để tạo các trang Web và để tự động hóa các quy trình máy tính. Bạn có thể
vô hiệu hóa Tập lệnh, chẳng hạn như JavaScript, thông qua trình duyệt của bạn (xem cài đặt của trình
duyệt).

3.3 Chúng tôi thu thập thông tin về bạn thông qua bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng dữ liệu đối tượng bên thứ 3 của Google Analytics như tuổi, giới tính và sở thích để làm
việc với các công ty thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn để cung cấp quảng cáo được
nhắm mục tiêu phù hợp với sở thích và sở thích của bạn. Ví dụ: bạn có thể thấy một số quảng cáo nhất
định trên trang web này hoặc trang web khác vì chúng tôi hợp đồng với Google và các công ty tương tự
khác để nhắm mục tiêu quảng cáo của chúng tôi dựa trên thông tin chúng tôi hoặc họ đã thu thập, bao
gồm thông tin được thu thập thông qua các phương tiện tự động (như cookie và web beacons). Các công
ty này cũng sử dụng các công nghệ tự động để thu thập thông tin khi bạn nhấp vào quảng cáo của chúng
tôi, giúp theo dõi và quản lý hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối thu thập thông tin tự động bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba với mục đích phân
phối quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn, bằng cách truy cập trang từ chối của người tiêu dùng về
Nguyên tắc tự điều chỉnh cho Quảng cáo hành vi trực tuyến tại http://www.aboutads.info/choices/ và chỉnh
sửa hoặc từ chối tùy chọn quảng cáo trên Mạng hiển thị Google của bạn tại
http://www.google.com/ads/preferences/. Vì các trang kiểm soát từ chối và tùy chọn này dành riêng cho
trình duyệt riêng được sử dụng để truy cập trang đó và vì trang đó không được Eurofins vận hành, chúng
tôi không thể thay mặt bạn thực hiện từ chối.

4 Cơ sở xử lý nào mà bạn dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của tôi?

Để sử dụng cookie và xử lý dữ liệu của bạn được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi dựa
vào sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đầy đủ hoặc từng phần bất cứ lúc nào bằng
cách điều chỉnh tùy chọn của bạn trên liên kết có liên quan được cung cấp trên mỗi trang web của
Eurofins có tiêu đề “Tùy chọn Cookie”.

5 Thông tin cá nhân của tôi sẽ được chuyển đến ai?

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến bất kỳ chi nhánh nào của Eurofins (có thể tìm thấy tại
https://www.eurofins.com/). Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về khách truy cập trang
web của chúng tôi cho bên thứ ba trừ khi được mô tả dưới đây:

cho các doanh nghiệp hoặc người đáng tin cậy xử lý thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, dựa
trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu hiện hành;

cho các nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi đã giữ lại để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi;

cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Eurofins nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin
rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để:

thực thi và thực thi các điều khoản hợp đồng;

đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu chính phủ có thể thi
hành;

https://www.google.com/analytics
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/ads/preferences/
https://www.eurofins.com/


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

bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Eurofins, người dùng của
chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép;

cho các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật nếu chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi được pháp
luật yêu cầu phải tiết lộ nó liên quan đến việc phát hiện tội phạm, thu thuế hoặc nghĩa vụ, để tuân
thủ bất kỳ luật pháp hoặc lệnh nào của tòa án thuộc thẩm quyền có thẩm quyền, hoặc liên quan đến
thủ tục tố tụng;

cho các bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập, mua lại hoặc phá sản, trong trường hợp
chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng
tôi (bao gồm cả việc thông qua phá sản)

6 Thông tin của tôi có được chuyển ra ngoài Liên minh Châu Âu không?

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra ngoài EU trong trường hợp một trong những người nhận
được nêu ở trên nằm ngoài EU và chỉ đến các quốc gia:

Ủy ban Châu Âu đã ban hành quyết định thỏa đáng (đảm bảo rằng mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân
đầy đủ được cung cấp tại quốc gia đó);

bạn đã đồng ý rõ ràng;

các biện pháp bảo vệ thích hợp đã được cung cấp, chẳng hạn như các điều khoản bảo vệ dữ liệu
tiêu chuẩn (có thể tìm thấy tại https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) hoặc Chứng nhận Privacy
Shield (các công ty được hưởng lợi từ chứng nhận này có thể được tìm thấy tại
https://www.privacyshield.gov/list).

7 Tôi có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân của mình?

Bạn có quyền yêu cầu:

truy cập dữ liệu của bạn;

chỉnh sửa dữ liệu của bạn;

hạn chế xử lý dữ liệu của bạn;

rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào như được giải thích ở trên;

xóa dữ liệu của bạn.

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia có liên quan trong trường hợp các
quyền này không được tuân thủ. Tổng quan về các cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia có sẵn tại liên kết
sau: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

8 Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi cung cấp các liên kết đến các trang web khác để thuận tiện và thông tin của bạn. Nếu bạn theo
các liên kết như vậy, Thông báo cookie này sẽ không còn được áp dụng. Các trang web này có thể có
thông báo hoặc chính sách bảo mật của riêng họ, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại nếu bạn truy cập bất
kỳ trang web được liên kết nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được
liên kết hoặc việc sử dụng chúng.

9 Thay đổi đối với Thông báo về Cookie này

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/list
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080


Chúng tôi nhận thấy rằng tính minh bạch là trách nhiệm liên tục nên chúng tôi sẽ giữ Thông báo về Cookie
này dưới sự xem xét thường xuyên. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật Thông báo cookie này trên trang web của
chúng tôi, vì vậy vui lòng thử đọc nó khi bạn truy cập trang web (phiên bản được cập nhật gần đây nhất ở
phía trên bên phải, sẽ cho bạn biết thời gian chúng tôi cập nhật lần cuối cho Thông báo cookie này).


