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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 các công ty bất 

kỳ trong tập đoàn Eurofins (có thể xem danh sách 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] 

 

Kiểm soát dữ liệu cá nhân 

 

Là phần cung cấp thông tin trong quy trình quản lý dữ liệu cá nhân của ứng viên. 

 

Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin các nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin liên quan đến 

các đặc điểm nhận dạng tự nhiên của cá nhân như những tính chất có thể được xác 

định trực tiếp hoặc gián tiếp, tham chiếu đến một đặc điểm nhận dạng như một cái 

tên, số chứng minh nhân dân, địa điểm, số định danh trực tuyến hoặc đến một hoặc 

nhiều yếu tố đặc trưng về di truyền, niềm tin, kinh tế, văn hóa, xã hội của người đó. 

 

Kiểm soát dữ liệu cá nhân có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân, một mình hoặc 

phối hợp với người khác, xác định mục đích và phương tiện của quá trình xử lý dữ 

liệu cá nhân => quyết định dữ liệu cá nhân nào sẽ được xử lý và quản lý như thế 

nào. 

 

Thông thường, bộ phận kiểm soát thường là nơi TAM (Giám đốc Tuyển dụng Tài 

năng) làm việc hoặc bộ phận NSC (Trung tâm dịch vụ Quốc gia) của Eurofins tùy 

thuộc vào tình hình cụ thể. 

 

 

Nhân viên bảo vệ dữ liệu  

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định bảo mật được áp dụng, chúng tôi đã 

bổ nhiệm đơn vị 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 

 

 

Bạn phải cung cấp thông tin gì? 

https://www.eurofins.com/
mailto:recruitment@eurofins.com
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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 

• Trong trường hợp bạn được mời và tham gia vào các bài kiểm tra hoặc đánh 

giá tùy thuộc vào vị trí chúng tôi đang tuyển dụng hoặc tùy thuộc vào tính chất 

của vị trí đó trên thị trường địa phương, thông tin do bạn cung cấp trong quá 

trình kiểm tra hoặc các câu trả lời, kết quả đánh giá, cũng như kết quả cuối 

cùng của bạn, số điểm và các đặc tính hồ sơ cá nhân, bao gồm các yếu tố cá 

tính và năng lực mềm (như khả năng làm việc trong nhóm, sáng tạo, quyết 

đoán, độ tin cậy, khả năng thích ứng), kỹ năng hợp lý, hiệu suất, khả năng 

ngôn ngữ, mức độ hiểu biết, hoặc các thông tin khác có liên quan. 

• Các ý kiến và nhận xét của trong quá trình tuyển dụng. 

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như 

các công ty tuyển dụng và các nguồn công cộng khác (ví dụ như từ các trường, 

trang web của các công ty…), mạng xã hội (như Linkedin) và từ những người cho 

thông tin tham khảo về bạn. 
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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 

o Để gửi cho bạn thông tin về tuyển dụng của Eurofins hiện tại và tương 

lai cũng như gởi lời mời bạn tham dự quá trình tuyển dụng, và nếu bạn 

đồng ý thì sẽ cung cấp thông tin liên lạc với chúng tôi cũng như các 

thông tin liên quan, các sự kiện mà Eurofins tham gia hoặc trực tiếp tổ 

chức (chẳng hạn như hội chợ việc làm, ngày hội nghề nghiệp, trang 

web)  

o Để theo dõi và đo lường kinh nghiệm của bạn dưới hình thức cụ thể, 

nhưng không giới hạn thông qua các câu hỏi hoặc khảo sát bằng 

phương tiện điện tử hoặc bằng cách truyền thống mà bạn đã quyết 

định tham gia vào quá trình tuyển dụng của Eurofins. 

- 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. 

 

Chúng tôi có sử dụng hồ sơ điện tử và quyết định bằng hệ thống không? 

Chúng tôi sử dụng Hồ sơ của bạn trong giai đoạn nhất định của quá trình tuyển 

dụng bằng cách sử dụng tối ưu các công cụ tự động (phần mềm) để hỗ trợ chúng tôi 

bằng cách kết hợp kinh nghiệm, học vấn, các câu trả lời của bạn và các đặc điểm 

khác do bạn kê khai cho Eurofins trong hồ sơ ứng tuyển (chẳng hạn như CV, thư xin 

việc, biểu mẫu tuyển dụng dành cho ứng viên). Chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu từ 

các bài kiểm tra/ đánh giá do nội bộ Eurofins thực hiện hoặc các trung tâm đánh giá 

đã được lựa chọn cẩn thận từ các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, mà chúng 

tôi có thể mời bạn thực hiện tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng hoặc yêu cầu cụ thể tại  
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thị trường địa phương nhằm đánh giá đặc điểm hồ sơ cá nhân của bạn, bao gồm 

các yếu tố cá tính và năng lực mềm (như khả năng làm việc trong nhóm, sáng tạo, 

quyết đoán, độ tin cậy, khả năng thích ứng, sự hỗ trợ), kỹ năng tư duy, hiệu quả 

công việc, khả năng ngôn ngữ, trình độ kiến thức, năng lực mềm… với các yêu cầu 

cụ thể của vị trí mà chúng tôi tiến hành quá trình tuyển dụng, cũng như với văn hóa 

và giá trị của Eurofins. 

Ngoài việc sử dụng Hồ sơ như mô tả ở trên, quyết định cuối cùng về việc bạn tham 

gia vào các giai đoạn tiếp theo của quy trình tuyển dụng (bao gồm gởi cho bạn lời 

mời làm việc) được đưa ra bởi nhân viên của chúng tôi. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể đưa ra Quyết định tự động về bất kỳ vấn đề nào 

được nêu trong thông báo này, ví dụ: ai sẽ đưa vào danh sách ngắn cho điện thoại 

hoặc phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, nếu chúng tôi làm điều này, chúng tôi sẽ thông 

tin cho bạn biết cùng với thông tin về các vấn đề liên quan đến quá trình ra quyết 

định, cũng như tầm quan trọng và các tác động về việc sử dụng thông tin đó đối với 

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) 

- 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? 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
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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/. 

 

Thông tin của tôi sẽ được chuyển bên ngoài Liên minh châu Âu? 

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao bên ngoài EU trong trường hợp 

một trong những người nhận nêu trên nằm ngoài EU, và chỉ cho các quốc gia mà: 

- Ủy ban châu Âu đã ban hành một quyết định đầy đủ (mà đảm bảo rằng mức 

độ đầy đủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân được cung cấp trong nước); 

- Bạn đã cho phép; 

- Biện pháp bảo vệ thích hợp đã được cung cấp, chẳng hạn như các điều 

khoản bảo vệ dữ liệu (có thể được 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 bảo mật (công ty hưởng lợi từ chứng nhận này có thể được tìm thấy tại 

https://www.privacyshield.gov/list). 

Cụ thể hơn, dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao cho SmartRecruiters, được 

chứng nhận theo chứng nhận bảo mật 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008ST9AAM&status=Active)

.  

 

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. 

chấp thuận cho xử lý thông tin cá nhân của bạn.  

https://www.eurofins.com/eles/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008ST9AAM&status=Active

