Chính sách bảo mật này ("Chính sách") áp dụng cho các công ty và hoạt động của Tập đoàn
Aviagen ("Aviagen") tại Liên minh Châu Âu ("EU") và Khu vực Kinh tế Châu Âu, đồng thời
giải thích cách Aviagen thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng cách chấp nhận Chính
sách này, bạn đồng ý với các thực tiễn bảo mật của chúng tôi được mô tả trong Chính sách. Chi
tiết liên lạc cho các nhà lai tạo gà thịt Aviagen có thể chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn có
sẵn
Aviagen thu thập dữ liệu cá nhân của nhân viên và nhà thầu của khách hàng và nhà cung cấp của
mình, và của các cá nhân khác mà chúng tôi kinh doanh. Dữ liệu được thu thập chủ yếu là chi
tiết liên lạc (ví dụ: tên, địa chỉ, điện thoại và địa chỉ email) và cũng có thể bao gồm các thông tin
khác liên quan đến mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin này
thông qua các hoạt động bán hàng, tiếp thị và mua hàng của chúng tôi, thông qua các trang web
Aviagen và trực tiếp tại các sự kiện và các chuyến thăm cơ sở.
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình thông thường của các mối quan hệ kinh doanh
của chúng tôi (tức là để bán hàng, tiếp thị và mua hàng), cho tài chính và quản trị nội bộ, và để
tuân thủ pháp luật.
Chúng tôi cũng sử dụng chi tiết liên lạc của bạn để cho bạn biết về những thay đổi quan trọng
với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ và
sản phẩm khác của Aviagen và các công ty liên quan. Nếu bạn không muốn được liên lạc cho
mục đích này, vui lòng gửi email cho info@aviagen.com.
Chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân giữa các công ty Aviagen, tùy thuộc vào các điều
khoản của Chính sách này. Chúng tôi không bán Dữ liệu Cá nhân.
Chúng tôi sử dụng cookie (các tệp nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn) để hiểu cách
các trang web của Aviagen được sử dụng và để cải thiện các trang web của chúng tôi. Để biết
thêm thông tin về cookie, bao gồm cả cách tắt cookie, vui lòng truy cập www.cookiecentral.com.
Vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các trang web Aviagen.
Trang web Aviagen có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp
vào một trong các liên kết này, bạn đang vào một trang web khác. Chúng tôi không chịu trách
nhiệm về nội dung của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các chính sách bảo mật của
các trang web được liên kết này, có thể khác với chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng các biện pháp công nghệ và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân (và các thông
tin khác) khỏi việc tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Một số dữ liệu cá nhân của bạn có thể
được lưu giữ trên các máy chủ bảo mật nằm trong trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ của chúng tôi.
Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập có thể được Aviagen lưu trữ và xử lý trên các máy tính ở Hoa
Kỳ, nơi luật bảo mật có thể khác với dữ liệu ở quốc gia nơi bạn cư trú. Việc truyền dữ liệu sang
Mỹ phải tuân theo các thỏa thuận giữa các công ty Aviagen dựa trên các điều khoản hợp đồng
tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê duyệt.
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Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu (bao gồm cập nhật chi tiết liên hệ),
bao gồm cả việc di chuyển dữ liệu của bạn sang một công ty khác. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa
dữ liệu cá nhân của mình, mặc dù chúng tôi có thể cần phải lưu giữ một số dữ liệu cá nhân của
bạn vô thời hạn, vì lý do kinh doanh và pháp lý ngay cả sau khi bạn không còn kinh doanh với
chúng tôi nữa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào info@aviagen.com hoặc qua
trang web của Aviagen.
Theo thời gian, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này để phản ánh những thay đổi trong kinh
doanh hoặc luật pháp của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối
với Chính sách này và chúng tôi giữ địa chỉ của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với
chúng info@aviagen.com hoặc qua trang web của Aviagen. Bạn cũng có quyền khiếu nại với các
cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
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