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CHÍNH SÁCH BẢO MẬT WEBSITE WWW.CVO.VN
CVO.vn đặt lên hàng đầu vấn đề bảo mật. Chính sách Bảo mật này được áp dụng
cho tất cả các dịch vụ tại CVO.vn, bao gồm các nội dung sau:
a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.
- Thực hiện và quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai
- Thực hiện và quản lý lưu lượng K.H sử dụng dịch vụ, người dùng;
- Thực hiện và quản lý hoạt động đăng tin việc làm, tuyển dụng liên quan tới dịch vụ
của chúng tôi;
- Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Nhà tuyển dụng;
- Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu ;
- Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Nhà tuyển dụng nhằm cải thiện
chất lượng dịch vụ;
- Liên hệ với Nhà tuyển dụng để giải quyết các yêu cầu của Nhà tuyển dụng;
- Để người liên hệ sử dụng dịch vụ của chính K.H cung cấp qua website của chúng tôi
b) Phạm vi sử dụng thông tin
- Thông tin cá nhân
- Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
- Thông tin về website chủ quản của người đăng ký
- Thông tin K.H đăng tuyển dụng và tìm việc;
- Nhà tuyển dụng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được
yêu cầu. Trong trường hợp đó, Chúng tôi không thể đảm bảo cho Nhà tuyển dụng
những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.
- Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký làm thành
viên của website chúng tôi (Acount). Nếu sử dụng thông tin này cho những mục
đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử
dụng những thông tin này.
- Phạm vi sử dụng thông tin trong khi thu thập thông tin cá nhân Ban quản lý Sàn sử
dụng trong phạm vi cho phép của người dùng. Các thông tin quan trọng CVO sẽ
đảm bảo việc bảo mật và không cung cấp cho bên thứ 3 biết. Trong trường hợp có
tranh chấp xảy ra và cần pháp luật giải quyết thì CVO sẽ cung cấp các thông tin ấy
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cho bên giải quyết tranh chấp, đảm bảo quyền lợi cho người tuyển dụng và người
tìm việc luôn được minh bạch
c) Thời gian lưu trữ thông tin
- Website CVO sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Nhà tuyển dụng cung cấp
trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Nhà
tuyển dụng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Nhà tuyển dụng
có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
- Website CVO cấp quyền xóa bỏ, thay đổi thông tin về nhà tuyển dụng hay
người đăng tin. Nếu thông tin này không được người đăng ký sử dụng trong vòng 3
năm, hệ thống sẽ tự động xóa bỏ
d) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
- Địa chị: 195 Quốc Lộ I, K1P7, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- Website giao dịch: www.CVO.vn
e) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
của mình.
Người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân thông qua các trình duyệt IE,
firefox, chrome, safari và các trình duyệt có thể hỗ trợ đọc website. Link chỉnh sửa
thông tin là : CVO.vn/account/account/adminUser
f) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân nhà tuyển dụng
- Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc
sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực
tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện
pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ
liệu cá nhân.
Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên của có thẩm quyền của Website CVO.vn truy cập
thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải
tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và
có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các
nghĩa vụ này.
- Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản Website CVO.vn
cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên đến
bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên
một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.
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- Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ
thuật, hoặc các vấn đề tương tự và Website CVO.vn hoàn toàn không chịu trách
nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ
thông tin cá nhân của bạn.
- Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ
tài sản cũng như sự an toàn của Website CVO.vn hoặc những người khác cũng như
ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các
thằnh viên khác. Hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.
- Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi
tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình
- CVO cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của người dùng, không để thông tin cho
bên thứ 3 biết. Nếu thông tin của người dùng bị lọt ra ngoài, CVO sẽ chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật. Trừ trường hợp giải quyết các tranh chấp, thông tin
người dùng cần thiết để làm sáng tỏ vụ việc, nhà nước cần thông tin để giải quyết
tranh chấp thì CVO mới cung cấp thông tin của người dùng.
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