Bản tin Pháp lý 12/2022
Cùng với các tiện ích khác, Bản tin Pháp lý được cập nhật hàng
tháng, bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt, nhằm cung cấp cho các
khách hàng, các đối tác của Công ty các thông tin mới nhất về
các vấn đề pháp lý ở Việt Nam. Bản tin pháp lý tập trung chủ
yếu vào việc cập nhật các thay đổi của hệ thống pháp luật ở
Việt Nam trong các lĩnh vực Đầu tư nước ngoài, Thương mại,
Xuất nhập khẩu, Thuế, Tài chính và Ngân hàng, Lao động và các
vấn đề liên quan khác. Quý vị có thể tham khảo các Bản tin
pháp lý mới nhất được cập nhật dưới đây.

Bản tin Pháp lý 11/2022
Cùng với các tiện ích khác, Bản tin Pháp lý được cập nhật hàng
tháng, bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt, nhằm cung cấp cho các
khách hàng, các đối tác của Công ty các thông tin mới nhất về
các vấn đề pháp lý ở Việt Nam. Bản tin pháp lý tập trung chủ
yếu vào việc cập nhật các thay đổi của hệ thống pháp luật ở
Việt Nam trong các lĩnh vực Đầu tư nước ngoài, Thương mại,
Xuất nhập khẩu, Thuế, Tài chính và Ngân hàng, Lao động và các
vấn đề liên quan khác. Quý vị có thể tham khảo các Bản tin
pháp lý mới nhất được cập nhật dưới đây.

Bản tin Pháp lý 10/2022
Cùng với các tiện ích khác, Bản tin Pháp lý được cập nhật hàng
tháng, bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt, nhằm cung cấp cho các

khách hàng, các đối tác của Công ty các thông tin mới nhất về
các vấn đề pháp lý ở Việt Nam. Bản tin pháp lý tập trung chủ
yếu vào việc cập nhật các thay đổi của hệ thống pháp luật ở
Việt Nam trong các lĩnh vực Đầu tư nước ngoài, Thương mại,
Xuất nhập khẩu, Thuế, Tài chính và Ngân hàng, Lao động và các
vấn đề liên quan khác. Quý vị có thể tham khảo các Bản tin
pháp lý mới nhất được cập nhật dưới đây.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Chúng tôi không chủ động thu thập và xử lý thông tin cá nhân
của người dùng. Chúng tôi có được các thông tin này từ việc
người dùng cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc liên lạc với
chúng tôi thông qua một phương thức cụ thể. Việc chúng tôi
quản lý, lưu trữ và sử dụng các thông tin này chỉ nhằm mục
đích đáp ứng các yêu cầu của người dùng như yêu cầu nhận bản
tin pháp lý, đề xuất dịch vụ hay các tư vấn, trợ giúp pháp lý
của chúng tôi.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng nhằm đáp
ứng các yêu cầu của người dùng như nêu tại Điều 1 nói trên,
tại từng thời điểm.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong khoảng
thời gian phù hợp hoặc đến khi người dùng có yêu cầu huỷ bỏ.
Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được
lưu trữ, với các biện pháp bảo mật phù hợp, trên máy chủ của
chúng tôi và tại thiết bị điện tử của các nhân sự chuyên trách

liên quan.
4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông
tin cá nhân
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của người
dùng là các luật sư và nhân sự của chúng tôi, được phân công
thực hiện các công việc có liên quan, nhằm đáp ứng các yêu cầu
của người dùng như nêu tại Điều 1 nói trên, tại từng thời
điểm.
Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân
của người dùng.
5. Đơn vị tiếp nhận, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân
và đại diện liên hệ
CÔNG TY LUẬT TNHH TẦM NHÌN VÀ LIÊN DANH
Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 3934 0629 | Fax: (84-24) 3934 0631
Đại diện phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân:
Ông Lê Tuấn Anh
Email: lt.anh@vision-associates.com
6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh
sửa thông tin cá nhân của mình
Người dùng có thể yêu cầu cung cấp, cập nhật, điều chỉnh thông
tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ tới chúng tôi thông qua
người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân tại Điều 5 nói trên.
7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng
Chúng tôi áp dụng các biện pháp phân loại và bảo mật thông tin
phù hợp với các quy định pháp luật; không sử dụng thông tin
cá nhân vào các mục đích không được nêu tại đây và không

chuyển giao, cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho các
cá nhân, tổ chức không có trách nhiệm trong việc tiếp nhận,
quản lý và sử dụng thông tin.
Trong trường hợp hệ thống lưu trữ thông tin người dùng của
chúng tôi bị tấn công hoặc xảy ra các sự cố an toàn thông tin
khác dẫn đến mất mát thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có trách
nhiệm thông báo đến người dùng bằng các phương thức thích hợp
phù hợp với yêu cầu của pháp luật.
8. Thông tin được thu thập tự động
Chúng tôi không thu thập thông tin người dùng một cách tự động
dưới bất kỳ hình thức nào.
9. Thay đổi chính sách quyền riêng tư
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này tùy
từng thời điểm. Khi chúng tôi thực hiện việc này, chúng tôi sẽ
đăng tải phiên bản cập nhật mới nhất lên trang web của chúng
tôi (https://vision-associates.com/). Tại thời điểm đăng tải,
mọi thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư sẽ có hiệu lực.

