Privacy Statement
Tuyên bố bảo mật
This is a MMI Vietnam website. Our domain address is www.mmi-vietnam.com.
Đây là trang web của MMI Việt Nam. Trang chủ của chúng tôi là www.mmi-vietnam.com.
If you are only browsing this website or using the Search function, we do not capture data that allows us to
identify you individually. This site automatically receives and records information on our server logs from your
browser, including your IP address, cookie information, and the page(s) requested. Although user sessions are
tracked, the users remain anonymous.
Nếu quý khách đang sử dụng trang web này vì mục đích tìm kiếm thông tin, chúng tôi không thu thập thông tin
để định vị cá nhân quý khách. Trang web này sẽ tự động nhận và ghi chú thông tin trên nhật ký trang chủ từ trình
duyệt của quý khách, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie, và (những) trang đã truy cập. Mặc dù phiên đăng
nhập của người dùng sẽ được theo dõi, người dùng sẽ luôn được ẩn danh.
If you choose to send an application or an e-mail that contains personally identifiable data, for us to process the
application or to render you a service, we will not trade, rent, sell or otherwise distribute your personal
information.
Nếu quý khách quyết định gửi đơn đăng ký hoặc thư điện tử có chứa các thông tin cá nhân cho chúng tôi để thực
hiện việc đăng ký hoặc cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ không trao đổi, buôn bán, cho thuê mướn dưới bất cứ hình
thức nào các thông tin cá nhân của quý khách.
To safeguard your personal data, all electronic storage and transmission of personal data are secured with
appropriate security technologies.
Để đảm bảo an toàn cho các dữ liệu cá nhân của bạn, tất cả các phần mềm lưu trữ điện tử và chuyển giao thông
tin các nhân được bảo vệ bằng những công nghệ bảo mật thích hợp.
This site may contain links to other independently-managed websites outside the ‘http://www.mmivietnam.com/index.html’ domain whose data protection and privacy practices may be different from ours. We are
not responsible for the content and privacy practices of these other websites and encourage you to examine the
privacy notices of those sites.
Trang web này có thể chứa những đường dẫn tới các trang web được quản lý độc lập khác ngoài trang chủ
‘http://www.mmi-vietnam.com/index.html’. Tất cả biện pháp bảo mật thông tin của các trang web này có thể khác
với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung và biện pháp bảo mật của những trang web này và
khuyến khích quý khách kiểm tra các thông báo bảo mật của các trang này.
Please keep in mind that whenever you voluntarily disclose personal data online – for example on message
boards, through e-mails, or in chat areas – that information can be collected and used by others. By posting
personal data online that is publicly accessible, you may receive unsolicited messages from other parties in
return.
Xin nhớ rõ rằng bất cứ khi nào quý khách tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân trên mạng - vd như bảng tin
nhắn, thư điện tử hoặc khu vực trò chuyện - thì thông tin này có thể được thu thập và sử dụng bởi những người
khác. Bằng việc đưa những thông tin cá nhân lên mạng một cách đại chúng, bạn có thể nhận được những tin
nhắn không mong muốn từ những nguồn khác.

