
CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ 

Chính sách quyền riêng tư (“Chính sách”) là chính sách mô tả các quyền riêng tư của khách hàng 

sử dụng dịch vụ Ví điện tử do Công ty Cổ phần True Money Việt Nam cung cấp (“Khách hàng”) 

liên quan đến việc Công ty Cổ phần True Money Việt Nam (“TMV”) thu thập, xử lý, sử dụng, lưu 

trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng. Chính sách này điều chỉnh việc Khách 

hàng sử dụng dịch vụ của TMV, áp dụng cho các thông tin đăng tải trên các website của TMV và 

tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của TMV. 

TMV có thể điều chỉnh Chính sách bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải lên trang web: 

truemoney.com.vn của TMV. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Khi Khách 

hàng sử dụng dịch vụ của TMV, điều đó đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý và chấp nhận 

Chính sách của chúng tôi. 

1. Thông tin cá nhân 

Thông tin cá nhân được hiểu là thông tin Khách hàng và tất cả các thông tin khác liên quan đến 

Khách hàng, được TMV thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ trong quá trình Khách 

hàng truy cập và sử dụng dịch vụ của TMV. Đây là những thông tin quan trọng và bắt buộc để xác 

định danh tính một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i)  thông tin định 

danh của cá nhân (họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, dữ liệu 

sinh trắc học và các thông tin khác theo quy định của pháp luật…) hoặc thông tin định danh của tổ 

chức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời điểm thành lập, và các thông tin khác theo quy 

định của pháp luật…); (ii) thông tin liên lạc (điện thoại đi động, địa chỉ email), thông tin tài khoản 

ngân hàng và các thông tin chi tiết cần thiết khác theo quy định của pháp luật và TMV. 

Khách hàng phải cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân cho TMV một cách trung thực, chính xác. 

Khách hàng cam kết đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin cá nhân cần cung cấp cho TMV 

và kịp thời cập nhật ngay thông tin cá nhân khi có thay đổi. TMV không chịu trách nhiệm giải 

quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp có sự sai lệch, 

không chính xác hoặc giả mạo. 

Trừ khi nhận được thông báo của Khách hàng, TMV sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ của TMV qua 

các địa chỉ mà Khách hàng đã đăng ký. Mọi liên lạc của TMV qua các thông tin liên lạc sau cùng 

của Khách hàng đã đăng ký với TMV sẽ được mặc định là đã gửi đến Khách hàng, bất kể việc 

Khách hàng có thực sự nhận được hay không. Nếu thông tin của TMV bị trả lại do địa chỉ liên lạc 

mà Khách hàng cung cấp không có giá trị sử dụng, ví điện tử của Khách hàng vì thế sẽ không được 

phép hoạt động và Khách hàng không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ của 

TMV cho đến khi TMV nhận được các nội dung cập nhật liên quan. 

2. Thu thập thông tin 

2.1. Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin 

 

a. Đăng ký, truy cập và sử dụng dịch vụ của TMV; 

b. Xác thực thông tin người sử dụng; 

c. Xử lý giao dịch; gửi thông báo về các giao dịch của Khách hàng; 

d. Truy thu nợ, giải quyết tranh chấp, hỗ trợ điều tra, quản lý rủi ro của Khách hàng trong quá 

trình sử dụng dịch vụ, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động 

vi phạm, bất hợp pháp khác; 



e. Kiểm tra khả năng thanh toán, đối chiếu kiểm tra tính chuẩn xác của thông tin và xác thực 

thông tin với bên thứ ba; 

f. Tiến hành các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, khảo sát và nghiên cứu thị trường, đo lường 

và đánh giá hiệu ứng của dịch vụ, cải thiện nội dung dịch vụ qua các phương thức liên hệ 

từ TMV bao gồm nhưng không giới hạn bởi email, tin nhắn điện thoại, cuộc gọi và các 

phương thức khác mà Khách hàng có thể liên lạc với TMV; 

g. Quản lý và bảo vệ hạ tầng kỹ thuật thông tin của TMV; 

h. Hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật cho tài khoản của Khách hàng; và 

i. Các mục đích khác có liên quan. 

2.2. Phương thức thu thập thông tin của Khách hàng 

Các phương thức thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: 

2.2.1. Thông tin được Khách hàng cung cấp: 

Thông tin Khách hàng cung cấp bao gồm những thông tin do Khách hàng cung cấp trên mẫu đăng 

ký mở tài khoản, ứng dụng Ví điện tử TrueMoney và được cập nhật trong quá trình sử dụng dịch 

vụ như: các thông tin liên lạc của Khách hàng; các thông tin về các giao dịch và hoạt động của 

Khách hàng; các thông tin tài chính như tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ tín dụng mà Khách 

hàng sử dụng hoặc liên kết với dịch vụ. TMV cũng có thể thu thập thông tin từ Khách hàng thông 

qua liên lạc giữa Khách hàng và TMV, chẳng hạn thông qua các tương tác của Khách hàng với 

nhân viên của TMV, những phản hồi của Khách hàng đối với Bộ phận chăm sóc Khách hàng của 

TMV, các thông tin Khách hàng trao đổi, thỏa thuận, giải quyết tranh chấp khác được Khách hàng 

cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của TMV. 

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Khách hàng cam đoan và bảo 

đảm rằng Khách hàng có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với 

việc Khách hàng cung cấp thông tin cho TMV và đối với việc TMV sử dụng các thông tin đó theo 

cách thức và quy định tại chính sách này này. 

Khách hàng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho TMV sẽ không 

nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (i) bí mật nhà nước, (ii) bí mật kinh doanh; và (iii) bất 

cứ thông tin nào khác mà Khách hàng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc 

thỏa thuận bảo mật. 

2.2.2. Thông tin thu thập được từ hệ thống: 

a. TMV có thể thu thập thông tin Khách hàng được gửi đến TMV từ máy tính, điện thoại của 

Khách hàng hoặc các thiết bị khác mà Khách hàng sử dụng để truy cập. Các thông tin này, 

bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang web Khách hàng truy 

cập, địa chỉ IP của máy tính, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết 

bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của trang truy cập và các dữ liệu cơ bản khác. 

b. Khi Khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ của TMV, TMV (hoặc các công cụ theo dõi 

hoặc thống kê hoạt động của website do các đối tác cung cấp) sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu 

gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị khác của Khách hàng. Một trong số 

những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho Khách hàng trong quá trình sử dụng, 

ví dụ: lưu email của Khách hàng trong trang đăng nhập để Khách hàng không phải đăng 

nhập lại v.v… Khách hàng có quyền từ chối nhận những Cookies này nếu những trình duyệt 



của Khách hàng có chức năng từ chối đó, trừ khi các Cookies được TMV dùng để ngăn 

chặn gian lận và đảm bảo an toàn đối với các website kết nối. 

2.2.3. Thông tin thu thập từ các nguồn khác: 

TMV có thể thu thập thông tin từ những nguồn khác như: 

● TMV có thể giám sát hoặc ghi âm các cuộc đàm thoại với Khách hàng hoặc bất kì ai nhân 

danh Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy 

cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác 

thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

Khách hàng đồng ý rằng TMV hoàn toàn có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin 

này. 

● TMV có thể đề nghị Khách hàng sử dụng thiết bị di động hoặc ứng dụng, website được tối 

ưu hóa phù hợp. Các quy định của chính sách này được áp dụng đối với việc truy cập, sử 

dụng các thiết bị, ứng dụng, website này. Khi Khách hàng tải và sử dụng các ứng dụng hoặc 

khi truy cập những website nói trên của TMV, TMV có thể nhận được các thông tin về định 

vị thiết bị của Khách hàng. TMV có thể sử dụng và căn cứ các thông tin này để cung cấp 

dịch vụ đến Khách hàng (ví dụ những nội dung về quảng cáo, kết quả tìm kiếm hay những 

nội dung khác…). Hầu hết các thiết bị di động đều có chức năng cho phép Khách hàng 

kiểm soát hoặc vô hiệu hóa chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, Khách hàng 

có thể liên hệ với nhà cung cấp, để từ đó kiểm soát việc thông tin cho bên thứ ba các thông 

tin này. 

3. Bảo mật và lưu trữ thông tin 

TMV lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại các máy chủ hệ thống và được đảm 

bảo an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall), đồng thời thiết lập và bảo vệ các kết nối trao đổi 

thông tin, giao dịch, sử dụng công nghệ SSL. 

Khách hàng đồng ý rằng TMV có quyền lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng lên 

hệ thống lưu trữ đám mây và hệ thống công nghệ thông tin đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Khách hàng đồng ý rằng TMV và các đối tác của TMV có quyền lữu trữ thông tin về các phương 

tiện thanh toán Khách hàng đã sử dụng bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thẻ 

tín dụng và các phương tiện thanh toán khác nhằm mục đích tạo công cụ thuận tiện cho Khách 

hàng lựa chọn nguồn thanh toán khi sử dụng dịch vụ. 

Toàn bộ thông tin của Khách hàng khi truyền đi trên mạng hay lưu trữ đều được mã hóa, áp dụng 

cơ chế bảo mật đường truyền, chữ ký điện tử. Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác trực tiếp với 

các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các trung tâm dữ liệu (Data Center) đều phải tuân thủ chặt 

chẽ các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo quy định của Ngân hàng nhà nước 

và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật của quốc tế khác. 

4. Chia sẻ thông tin cá nhân với Bên thứ ba 

4.1. Chia sẻ thông tin cá nhân với Khách hàng khác và/hoặc đối tác của TMV 
a. TMV có thể cung cấp cho các bên tham gia giao dịch và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có 

liên quan đến giao dịch các thông tin cần thiết của Khách hàng hoặc các thông tin cần thiết 

khác để xác thực thông tin, nâng cao độ tin cậy và an toàn của giao dịch. Bên nhận được 



thông tin không được phép sử dụng thông tin nhận được cho những mục đích không liên 

quan đến việc thực hiện giao dịch, trừ khi có sự đồng ý của TMV. 

b. TMV cho phép bên thứ ba có quyền chấp nhận thanh toán của Khách hàng hoặc gửi yêu 

cầu thanh toán đến Khách hàng thông qua việc sử dụng dịch vụ của TMV. Để thực hiện 

quyền này, bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin của Khách hàng cho TMV (ví dụ địa chỉ 

email hay số điện thoại của Khách hàng) để TMV thông báo yêu cầu thanh toán cho Khách 

hàng hoặc thông báo khi Khách hàng thanh toán cho Bên thứ 3. TMV sử dụng các thông 

tin này để xác nhận Khách hàng được phép sử dụng dịch vụ của TMV hoặc để gửi đến 

Khách hàng thông báo về tình trạng giao dịch. 

4.2. Chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba khác 

TMV có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp: 

a. Cung cấp, chia sẻ thông tin cho tòa án, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật hoặc các yêu cầu phù hợp của bên thứ ba khác đối với TMV khi TMV nhận định được 

rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân này là để ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc thất 

thoát về tài chính, báo cáo/thông báo về những hành vi đáng nghi ngờ, điều tra những vi 

phạm đối với Điều khoản sử dụng. 

b. Cung cấp, chia sẻ thông tin cho bên thứ ba nhằm mục đích nâng cao chất lượng các dịch vụ 

do TMV cung cấp tới Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hoạt động nhằm 

nâng cao trải nghiệm dịch vụ, chế độ chăm sóc Khách hàng. 

c. Nhằm ngăn ngừa gian lận và quản lý rủi ro, TMV cũng có thể sẽ chia sẻ những thông tin 

cần thiết đến các website, đơn vị liên kết nói trên trong trường hợp TMV đang áp dụng các 

biện pháp hạn chế nào đó đối với tài khoản của Khách hàng căn cứ trên các tranh chấp, 

khiếu nại, hoàn tiền hay các trường hợp liên quan khác. 

d. Các bên thứ ba khác khi có sự đồng ý của Khách hàng. 

5. Điều chỉnh thông tin cá nhân 
Khách hàng có quyền yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân và/hoặc điều chỉnh mục đích của việc 

thu thập và sử dụng thông tin của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách (i) truy cập vào tài khoản của 

Khách hàng và kiểm tra hiện trạng nội dung đã cài đặt; hoặc (ii) liên hệ tới bộ phận chăm sóc Khách 

hàng của TMV qua tổng đài 1900 63 66 75 hoặc email để được hỗ trợ. Trường hợp Khách hàng 

đóng tài khoản của mình, TMV sẽ tiến hành đóng tài khoản đó nhưng có thể sẽ vẫn lưu giữ thông 

tin cá nhân của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm phục vụ cho việc truy thu 

nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Điều khoản 

sử dụng, chống lại hành vi xóa dấu vết và gian lận. 

 


