
 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN  
GMO-Z.com RUNSYSTEM hiểu rằng việc bảo mật an toàn, an ninh thông tin và cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng là việc rất quan trọng, do đó chúng tôi luôn đặt ra mục 

tiêu hướng tới chính sách chất lượng và bảo mật thông tin, mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho 

khách hàng. 

MỤC TIÊU  

- Bảo vệ an toàn thông tin, đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin; 

- Đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của khách hàng; 

- Nâng cao sự thoản mãn, hài lòng của khách hàng. 

CHÚNG TÔI CAM KẾT 

1. Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống 

quản lý chất lượng (QMS) và hệ thống quản lý bảo mật an ninh thông tin (ISMS) một 

cách hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của các tiêu chuẩn đã áp dụng; 

2. Đào tạo nhân viên có đủ năng lực, kiến thức về quy trình và thấu hiểu tầm quan trọng của 

chính sách; 

3. Đào tạo nhân viên kiến thức cần thiết để nhận thức, phòng ngừa rủi ro, đảm bảo bảo mật 

an toàn thông tin của khách hàng, của tổ chức và các bên liên quan; 

4. Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chất lượng và yêu 

cầu bảo mật thông tin ký kết với khách hàng, đối tác; 

5. Thường xuyên xem xét, đánh giá, cải thiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân: 

- Tuân thủ luật pháp và các quy định: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và các 

chính sách, quy định, nội quy… đối với việc thu thập, sử dụng, xử lý, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân liên quan đến khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên hoặc bất kỳ cá nhân nào 

khác. 

- Mục đích thu thập thông tin cá nhân: 

• Liên lạc, thông báo, báo cáo, làm việc trực tiếp với khách hàng trong các trường hợp đặc 

biệt; 

• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng; 



 

 

• Cung cấp và duy trì dịch vụ theo yêu cầu, sự quan tâm của khách hàng; 

• Ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập, đánh cắp tài khoản và hoạt động giả mạo người 

đăng ký sử dụng; 

• Tuân thủ các quy định trong luật hiện hành. 

- Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân: 

• Sử dụng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng đã được yêu cầu và thỏa 

thuận. Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác; 

• Không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý 

của chủ thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu cung cấp từ cơ quan pháp luật có thẩm 

quyền. 

- Thời gian lưu giữ: 

• Thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian thuộc phạm vi cần thiết cho 

mục đích sử dụng hoặc theo yêu cầu pháp luật; 

• Khi hết thời hạn lưu giữ hoặc sau khi đã đạt được mục đích sử dụng, thông tin cá nhân sẽ 

được hoàn trả hoặc được xóa không thể khôi phục, chúng tôi cam kết không tiết lộ. 

- Bảo mật: 

• Không trao đổi, mua bán thông tin người sử dụng vì mục đích thương mại; 

• Cố gắng bảo quản thông tin luôn chính xác, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp quản lý 

an toàn cần thiết và thích hợp theo luật hiện hành và chính sách bảo mật dữ liệu để bảo 

vệ thông tin cá nhân tránh bị rò rỉ, bị sửa đổi, bị mất mát, bị sử dụng sai mục đích hoặc 

bị truy cập trái phép. 

 


