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Quy định về bảo vệ dữ liệu 
Công ty TNHH TRUMPF KG rất hân hạnh vì bạn đã ghé thăm trang web của chúng 
tôi và quan tâm tới công ty cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bảo vệ 
dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian ghé thăm trang web là vô cùng quan trọng 
đối với chúng tôi và chúng tôi muốn bạn cảm thấy an toàn khi thăm trang web của 
chúng tôi. 
Dưới đây chúng tôi xin trình bày những thông tin chúng tôi thu thập tại trang web 
của chúng tôi trong chuyến thăm của bạn và cách sử dụng chúng. Công ty TNHH 
TRUMPF KG là nhà điều hành của toàn bộ các trang web quốc tế của công ty 
TRUMPF và các ứng dụng web trực thuộc. Quy định về bảo mật dữ liệu này được 
áp dụng cho tất cả các trang web điều hành bởi TRUMPF. Các trang mạng dẫn tới 
các liên kết ngoài của chúng tôi không được tính. 
 
Dữ liệu cá nhân có liên quan 
Dữ liệu cá nhân là thông tin chi tiết về hoàn cảnh cá nhân hoặc tình trạng vật chất 
của một cá thể xác định hoặc có thể xác định một cách hiển nhiên. Thông tin bao 
gồm ví dụ như tên thật của bạn, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh của bạn. Thông 
tin không liên quan trực tiếp đến danh tính thực sự của bạn - chẳng hạn như các 
trang web yêu thích hay số lượng người dùng của một trang web - thì không phải là 
dữ liệu cá nhân. 
 
Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân 
Trong file nhật kí công cụ tìm kiếm và dữ liệu mẫu được thu thập khi sử dụng các 
trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ của 
chúng tôi tự động lưu trữ các dữ liệu kết nối của máy tính truy cập, các trang web 
bạn truy cập, ngày tháng và thời lượng truy cập, dữ liệu phát hiện các trình duyệt và 
hệ điều hành đã sử dụng cũng như các trang web, mà từ đó bạn đã ghé thăm chúng 
tôi nhằm mục đích bảo vệ an toàn hệ thống vĩnh viễn. Ngoài ra, chúng tôi không thu 
thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bạn, trừ 
khi bạn tự nguyện cung cấp khi đăng ký, tham gia khảo sát, tham gia cuộc thi, hoặc 
khi làm hợp đồng hay đưa ra yêu cầu thông tin. Các dữ liệu lưu trữ được sử dụng 
để theo dõi việc lạm dụng trên máy chủ (theo § 31 BDSG) và sau đó sẽ bị xóa. Thời 
điểm đăng nhập gần nhất cũng được sử dụng trong tin nhắn quảng cáo, miễn là 
được luật pháp cho phép. 
 
Sử dụng và chuyển tiếp thông tin cá nhân 
Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi chỉ sử dụng cho 
mục đích quản trị kỹ thuật các trang web cũng như đáp ứng các mong muốn và yêu 
cầu của bạn, cũng như các quy định về thỏa thuận với bạn hoặc để trả lời các câu 
hỏi của bạn. Khi đăng ký tại cổng thông tin B2B của chúng tôi, các dữ liệu cần thiết 
để thực hiện việc đăng ký và xa hơn là nhằm mục đích quảng cáo chỉ được phép sử 
dụng trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Bạn có thể hủy bỏ mục đích thương mại 
này bất kì lúc nào bằng cách gửi một tin nhắn đến địa chỉ sau: 
DE.Kundenmarketing(at)de.trumpf.com. 
Bất kỳ hành động chuyển nhượng, bán hoặc chuyển giao khác các thông tin cá 
nhân của bạn cho những người không thuộc tập đoàn TRUMPF là không được 
phép, trừ khi điều này là cần thiết để tiến hành một hợp đồng hoặc thực hiện một 
dịch vụ theo thỏa thuận xử lý dữ liệu hoặc bạn đã tự nguyện đồng ý. 
 
 



Xóa dữ liệu 
Nếu dữ liệu của bạn không còn cần thiết cho các mục đích nêu trên bao gồm cả việc 
thanh toán, chúng sẽ bị xóa. Xin lưu ý rằng khi xóa ban đầu dữ liệu chỉ bị chặn và 
sau một khoảng thời gian trì hoãn sẽ bị xóa vĩnh viễn để ngăn chặn việc vô tình xóa 
cũng như sự phá hoại có chủ đích. Vì lý do kỹ thuật, dữ liệu có thể bị lặp lại tại tệp 
tin lưu trữ và khi hiển thị trên giao diện. Những bản sao này sẽ bị xóa sau khoảng 
thời gian trì hoãn về mặt kĩ thuật. 
 
Thay thế bởi Cookies 
Trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng cái gọi là Session-
Cookies, trong đó lưu trữ dữ liệu để điều khiển phiên kỹ thuật trong bộ nhớ của trình 
duyệt của bạn. Chúng sẽ bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt. Cookies không lưu 
trữ thông tin cá nhân cũng như ý nghĩa của chúng khi bạn rời khỏi trang web của 
chúng tôi. Nếu bạn quyết định không tạo cookies trên máy tính của bạn, bạn vẫn có 
thể ghé thăm phần lớn các trang web của chúng tôi. Tuy nhiên bạn lại không sử 
dụng được chức năng hoặc các trang mặc định nữa. Hơn nữa chúng tôi muốn chỉ ra 
rằng trình duyệt thường cung cấp các chức năng để quản lý Cookies. Để xử lý 
cookies khi phân tích web, mời xem thông tin dưới đây. 
 
Phân tích web 
Chúng tôi sử dụng dữ liệu đã được đánh giá để phân tích một phần mềm đánh giá. 
Các dữ liệu người dùng là ẩn danh. Phần mềm sử dụng cái gọi là "Cookies", các tập 
tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc sử dụng 
trang web của bạn. Các thông tin được tạo ra bởi Cookie về việc bạn sử dụng trang 
web này được lưu trữ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng 
trang web của bạn và lập báo cáo về hoạt động trang web. Với mục đích này, chúng 
tôi sử dụng phần mềm mã nguồn mở "Piwik". Điều này có nghĩa rằng những dữ liệu 
này không được tiết lộ cho bên thứ ba và do đó không có nguy cơ sát nhập với 
thông tin nhận dạng của bạn. 
 
An toàn 
Công ty TNHH TRUMPF KG sử dụng tất cả các biện pháp an ninh kỹ thuật có tổ 
chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất và lạm dụng. Dữ liệu 
của bạn được lưu trữ trong một môi trường hoạt động an toàn mà không bị công 
khai. Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình truyền đi, 
được mã hóa bởi cái gọi là "Công nghệ giao thức bảo mật tầng truyền tải" (TSL). 
Điều này có nghĩa rằng việc giao tiếp giữa máy tính của bạn và máy chủ của chúng 
tôi được thực hiện bằng cách sử dụng một phương pháp mã hóa được công nhận 
tại dữ liệu được bảo vệ bởi TSL nếu trình duyệt của bạn có hỗ trợ TSL. Khi sử dụng 
dịch vụ thanh toán của công ty TNHH Ingenico (https://payment-
services.ingenico.com), chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin thẻ tín 
dụng của bạn. Những thông tin này không được lưu trữ trên các máy chủ của chúng 
tôi, mà được xử lý trực tiếp thông qua các tổ chức thanh toán tương ứng. Nếu bạn 
muốn liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử, xin lưu ý rằng tính bảo mật của thông tin 
bạn cung cấp không được đảm bảo. Nội dung của thư điện tử có thể được xem bởi 
bên thứ ba. Do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên gửi cho chúng tôi các thông tin 
tuyệt mật qua đường bưu điện.  
 
 
 



Quyền truy cập thông tin/thu hồi thông tin 
Theo yêu cầu bằng văn bản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những dữ liệu 
chúng tôi lưu trữ về bạn (ví dụ: tên, địa chỉ) và chúng tôi sử dụng chúng với mục 
đích gì. Bạn luôn có quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích 
quảng cáo mà chưa có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi khóa dữ liệu của bạn vì mục 
đích này. Khi bạn đã đồng ý tiếp nhận quảng cáo qua thư điện tử hoặc điện thoại, 
bạn có thể thu hồi lại ý kiến bất kì lúc nào với những tác động trong tương lai. 
 
Liên hệ và thay đổi 
Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên 
hệ với nhân viên phòng bảo vệ dữ liệu của công ty TNHH TRUMPF KG, người luôn 
sẵn sàng tiếp nhận mọi trường hợp yêu cầu thông tin, đề nghị hoặc khiếu nại. 
Xin vui lòng gửi câu hỏi của bạn tới địa chỉ email sau đây: 
datenschutz(at)de.TRUMPF.com. 
TRUMPF bảo lưu quyền thay đổi các nội dung về chính sách bảo mật thông tin mà 
không cần thông báo trước. Ngay khi có sự thay đổi, chúng tôi sẽ cấp cho bạn phiên 
bản mới nhất trên trang này. 
 
Dữ liệu cá nhân có liên quan và việc xử lý chúng chi tiết. 
Email marketing (thư) 
Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu và sở thích của bạn, địa chỉ e-mail của bạn sẽ được sử 
dụng bởi các công ty khác nhau của Tập đoàn TRUMPF cho mục đích quảng cáo. 
Với bản tin và các thư khác từ TRUMPF chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về công ty 
chúng tôi và sản phẩm đang khuyến mại của chúng tôi. 
Nếu bạn muốn nhận thư, chúng tôi yêu cầu một địa chỉ email hợp lệ và xác nhận 
rằng bạn là chủ sở hữu của địa chỉ email đó và đồng ý nhận các thư. Ngay sau khi 
gửi đơn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ chúng tôi; chỉ khi bạn 
nhấp vào liên kết được cung cấp, email của bạn sẽ được thêm vào danh sách của 
nhà phân phối và bạn sẽ tự động nhận được những thư tiếp theo (được gọi là xác 
nhận kép). 
Khi đặt hàng qua thư, địa chỉ IP cùng với thời điểm đăng ký và xác nhận được lưu 
lại, để có thể xác minh việc đăng ký nếu có nghi vấn. Để tối ưu hóa việc giao tiếp 
qua thư điện tử một cách bền vững, chúng tôi phân tích các hành vi sử dụng theo 
mẫu xử lý dữ liệu (ví dụ: Một liên kết được 60% người nhận thư nhấp vào), do đó 
không thể có kết luận về từng cá nhân người nhận. 
Bạn sẽ thấy thông tin bạn đồng ý trong thư đặt hàng gửi cho công ty TRUMPF để có 
thể hủy bỏ bất kì lúc nào. Bạn có thể hủy bỏ trong email hay trong hồ sơ cá nhân 
của bạn. 
"Thư thông báo cho bạn về các sản phẩm hiện tại và trong tương lai từ tập đoàn 
TRUMPF. Thông tin chi tiết về tên và địa chỉ của bạn là tự nguyện. Tôi đồng ý với 
việc sử dụng dữ liệu của tôi như mô tả dưới đây. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của 
bạn để hồi đáp bạn theo tên. Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu của bạn cho bên thứ ba. 
Trong mỗi thư của chúng tôi bạn có thể hủy bỏ hoặc hồi đáp cùng lúc. Trong hồ sơ 
cá nhân bạn có thể hủy bỏ đồng ý bất kì lúc nào hoặc có thể hồi đáp." 
 
Tham gia rút thăm trúng thưởng 
Khi tham gia chương trình rút thăm người tham gia đồng ý rằng TRUMPF có quyền 
lưu trữ dữ liệu cần thiết trong thời gian diễn ra chương trình và sau đó là thực hiện 
rút thăm trúng thưởng. Những người tham gia đồng ý rằng trong trường hợp chiến 
thắng tên đầy đủ của người tham gia được công bố trên các trang web tham gia. 



Không có quyền công bố. Các dữ liệu thu thập được trong chương trình được sử 
dụng tối đa cho việc quảng cáo sản phẩm của Tập đoàn TRUMPF theo quy định 
pháp luật. Không được tiết lộ cho bên thứ ba. 
 
Các yêu cầu thông qua mẫu thư liên hệ 
Tại các vị trí khác nhau trong trang web của chúng tôi, quý khách có thể đưa ra các 
yêu cầu có liên quan đến sản phẩm và gửi cho chúng tôi qua mục "Liên hệ". Bằng 
cách nhấp vào nút "Gửi", bạn đồng ý việc chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ 
liệu của bạn. Các dữ liệu được xử lý, lưu trữ và sử dụng để xử lý yêu cầu của bạn 
cũng như yêu cầu từ thị trường kinh doanh (B2B) và nhằm mục đích quảng cáo, do 
vậy nó được phép mà không cần sự đồng ý. Bạn có thể phản đối việc sử dụng này 
bất kì lúc nào với thông tin liên hệ nêu trên. Sau khi xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi 
sẽ xóa các thông tin cá nhân của người dùng.  
 
 
 
 

 

 


