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Thông báo bảo mật 
Thông báo bảo mật này (cùng với các chính sách của chúng tôi và bất kỳ tài liệu 
khác có liên quan) đưa ra các cơ sở để chúng tôi xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân 
mà chúng tôi thu thập từ bạn, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi và công ty bất kỳ 
trong tập đoàn Eurofins (có thể xem tại https://www.eurofins.com/). Vui lòng đọc kỹ 
phần sau đây để hiểu quan điểm và thực hành của chúng tôi liên quan đến dữ liệu 
cá nhân của bạn. 
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về Thông báo bảo mật này hoặc nếu bạn có yêu cầu 
liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ: 
[Phòng Nhân sự Eurofins Việt Nam – email: recruitment@eurofins.com] 
Nơi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn 
Phụ trách kiểm soát thông tin cá nhân của bạn là: 
Phòng Nhân sự Eurofins Việt Nam – Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công Nghệ Cao, 
Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
 
Thông tin bạn cần cung cấp 
Nếu bạn quan tâm đến một công việc hiện tại hoặc tương lai tại Eurofins, bạn cần 
cung cấp cho chúng tôi CV của bạn và những thông tin có liên quan. Bạn không bị 
ép buộc (bao gồm cả luật định hoặc theo hợp đồng) để làm như vậy mà trên tinh 
thần tự nguyện để chúng tôi có thể nắm được thông tin của bạn và cân nhắc sự phù 
hợp với các vị trí công việc của chúng tôi. 
Bạn không phải cung cấp cho chúng với những dữ liệu cá nhân đặc biệt như quan 
điểm chính trị, dữ liệu di truyền, sinh trắc học, hồ sơ sức khỏe đặc biệt. Nếu CV của 
bạn có chứa bất kỳ các dữ liệu cá nhân đặc biệt như trên, hãy loại bỏ nó khỏi CV 
của bạn trước khi gửi cho chúng tôi. Những dữ liệu cá nhân đặc biệt như trên sẽ chỉ 
được yêu cầu khi cần thiết và tuân thủ luật pháp địa phương. 
 
Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi 
Nếu bạn không đồng ý cung cấp cho chúng tôi CV của bạn, xin vui lòng đừng gửi 
bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn cho chúng tôi. 
 
Những thông tin cá nhân chúng tôi cần thu thập 
Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn gồm:  

• Họ và tên 

• Nghề nghiệp của bạn và kinh nghiệm chuyên môn 

• Quá trình học tập của bạn 

• Chi tiết liên lạc của bạn 

• Các thông tin khác cho thấy sự phù hợp của bạn cho một vị trí công việc 

https://www.eurofins.com/
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Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như 
các công ty tuyển dụng, trang web tuyển dụng, mạng xã hội, thông tin từ các trường 
và từ những người cho thông tin tham khảo về bạn. 
 
Tại sao chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn? 
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ, xử lý, sử dụng cho các mục đích sau: 

- Để xem hồ sơ của bạn có phù hợp với một trong các vị trí công việc hiện tại 
hoặc tương lai tại Eurofins, đặc biệt là: 

o Để đánh giá dữ liệu về bạn so với các vị trí đang tuyển dụng tại 
Eurofins 

o Để gởi thông tin của bạn cho các công ty Eurofins trong tập đoàn để 
tuyển dụng hay để đánh giá độ phù hợp của bạn cho công việc 

o Để kích hoạt cho bạn gửi CV ứng tuyển trực tuyến cho các công việc 
của Eurofins 

o Để trả lời câu hỏi và thắc mắc của bạn 
- Để không liên lạc làm phiền bạn trong tương lai nếu tài năng của bạn chưa 

phù hợp hoặc không nằm trong danh sách ứng viên tiềm năng của chúng tôi. 
 

Quy trình xử lý thông tin cá nhân của bạn 
Để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi dựa vào (i) lợi ích chính đáng của việc 
tuyển dụng các ứng viên phù hợp cho các vị trí tuyển dụng hiện tại hay tương lai 
của chúng tôi tại một trong những công ty của tập đoàn Eurofins, (ii) quy định của 
pháp luật, (iii) sự đồng ý của bạn. 
 
Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích 
cụ thể, bạn có thể rút lại sau đó? 
Có, bạn có thể rút lại hồ sơ đã gởi toàn bộ hoặc một phần bất cứ lúc nào, bằng cách 
truy cập cổng thông tin ứng viên cá nhân của bạn ở đây: 
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in. 
 
Quyền của bạn khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi 
Bạn có quyền sau: 

- Truy cập vào dữ liệu của bạn (bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn 
trong cổng thông tin ứng viên của bạn ở đây: 
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in) 

- Cập nhật dữ liệu của bạn (bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn trong 
cổng thông tin ứng cử viên cá nhân của bạn ở đây: 
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in) 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
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- Để phản đối việc sử dụng dữ liệu của bạn, trong trường hợp này chúng tôi sẽ 
đề nghị bạn xóa dữ liệu của bạn. 

- Để hạn chế việc sự dụng dữ liệu của bạn; 
- Để xóa dữ liệu của bạn (bạn có thể xóa tất cả, hoặc một phần dữ liệu của bạn 

trong cổng thông tin ứng viên của bạn ở đây: 
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in) 

- Khiếu nại với một cơ quan quản lý. 
 
Ai là những người nhận thông tin cá nhân của bạn? 
Chúng tôi có thể gửi dữ liệu cá nhân của bạn: 

- Cho bên thứ ba với các mục đích như tham khảo, kiểm tra trình độ chuyên 
môn và lý lịch tư pháp, xác minh các thông tin chi tiết bạn đã cung cấp, thực 
hiện các bài kiểm tra theo thủ tục của Nhân sự hoặc kiểm tra kỹ năng. 

- Để các bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thực hiện các chức năng theo dịch 
vụ chúng tôi yêu cầu, chẳng hạn như các cố vấn chuyên nghiệp, tư vấn hệ 
thống, phát triển kinh doanh. 

- Để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu, tuân thủ quy định 
của pháp luật hoặc lệnh của tòa án có thẩm quyền liên quan đến tố tụng 

- Chúng tôi cũng có thể chuyển hoặc cho phép chi nhánh của Eurofins truy cập 
vào các thông tin của bạn để họ có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn 
theo cách tương tự như đã mô tả ở trên. Các chi nhánh của Eurofins có thể 
được tìm thấy tại https://www.eurofins.com/eles/. 

 
Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trong bao lâu? 
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ theo quy chế công ty (thông thường là 
trong 5 năm) trừ khi bạn có yêu cầu khác. 

https://www.eurofins.com/eles/
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