
 
 
 

 
 
 
Song Be Golf Resort (“SBGR”) là sân golf đẳng cấp với các hoạt động thể thao, giải trí và chương trình tri ân 
bao gồm các chế độ ưu đãi và quyền lợi dành riêng cho Hội Viên. Các chương trình và hoạt động này được 
đề ra với mục đích nâng cao và hoàn thiện trải nghiệm của Hội Viên khi đến với chúng tôi. SBGR được quản 
lí và điều hành bởi Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé (“PSBGC”), trực thuộc Tổng Công Ty Sản Xuất – 
Xuất Nhập Khẩu Bình Dương (“Protrade”). 
 
Chính sách bảo mật thông tin Hội Viên này nêu rõ phương thức mà SBGR, dưới sự quản lí của PSBGC, thu 
nhận, lưu trữ và xử lí dữ liệu cá nhân của Hội Viên SBGR. 
 
Vui lòng đọc kĩ các điều khoản dưới đây để hiểu rõ hơn về việc chúng tôi sử dụng các dữ liệu cá nhân thu 
nhậnđược như thế nào, cũng như các biện pháp được sử dụng để bảo vệ những dữ liệu này. 
 
Thông qua việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, Hội Viên chấp nhận các điều khoản được nêu trong 
chính sách bảo mật này, cũng như việc thu nhận, sử dụng, tiếp cận, chuyển giao, lưu trữ và xử lí các dữ liệu 
đó; và việc sử dụng các dữ liệu này khi cần thiết nhằmcung cấp chất lượng dịch vụ được mong đợi tại câu 
lạc bộ của chúng tôi; như được miêu tả trong chính sách này. 
 
1. CAM KẾT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HỘI VIÊN 
 
Tại SBGR, chúng tôi cam kết bảo vệ tối đa thông tin cá nhân và quyền riêng tư của Hội Viên. Để giúp Hội 
Viên đưa ra quyết định và tự tin cung cấp cho SBGR các dữ liệu cá nhân (được nêu trong chính sách này) 
có liên quan, chúng tôi xin phép cung cấp vắn tắt thông tin đến Hội Viênvề các bước thực thi, những lựa 
chọn dành cho Hội Viên, có liên quan đến phần dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu nhận và sử dụng. 
 
2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU NHẬN 
 

2.1.Chúng tôi có thể đề xuấtHội Viên cung cấp thông tin thông qua các mục trên trang web, dịch 
vụ di động, và qua các phương tiện khác;dùng cho việc xác định dữ liệu về sau, như: 
 

2.1.1. Số Hội Viên hoặc tên đăng nhập và mật khẩu khi Hội Viên truy cập vào trang web và 
các dịch vụ chính thức của chúng tôi; 
 
2.1.2. Thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, quốc gia thường trú, số hộ 
chiếu hoặc số xác định danh tính cá nhân kèm theo thông tin về tình trạng đăng kí của Hội Viên 
với bất kì công tytrực thuộc, doanh nghiệp trực thuộc hoặc đối tác của chúng tôi;  
 
2.1.3. Các thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ, email và số fax;  
 
2.1.4.Tư cách Hội Viên tại các sân golf mà Hội Viên đăng kí ngoài SBGR, số thẻ ưu đãi từ các 
chương trình tích lũy điểm thưởng hoặc tích lũy dặm bay mà Hội Viên có tham gia. 
 
2.1.5. Thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thông tin xuất hóa đơn, bao gồm tên chủ thẻ, số 
thẻ, địa chỉ xuất và ngày hết hạn; 
 
2.1.6. Thông tin về doanh nghiệp mà Hội Viên đang công tác bao gồm tên công ty, chức vụ và 
thông tin liên lạc; 
 
2.1.7. Các thông tin về sở thích và lựa chọn cá nhân, thông tin về khách của Hội Viên, ngôn ngữ 
sử dụng, địa điểm du lịch yêu thích, thông tin liên lạc của vợ/chồng Hội Viên, thực phẩm và nước 
uống ưa thích, khách sạn hoặc hãng hàng không ưa thích, và các thông tin liên quan đến các nhu 
cầu của Hội Viên hiện đại và tinh tế; 
 



2.1.8. Phản hồi của Hội Viên trong các chương trình khảo sát thị trường và cuộc thi do chúng tôi 
tổ chức hoặc đồng tổ chức; 
 
2.1.9. Thông tin giao dịch của Hội Viên bao gồm hồ sơ hoạt động tích lũy và quy đổi điểm thưởng 
giữa Hội Viên và SBGR trong các chương trình tri ân Hội Viên. 

 
2.2. Một số dữ liệu cá nhân (đặc biệt là thông tin cá nhân và thông tin liên lạc) sẽ được yêu cầu cho 
một số dịch vụ nhất định và nếu các thông tin này không được cung cấp đầy đủ, chúng tôi sẽ không 
thể đáp ứng đầy đủ dịch vụ theo yêu cầu của Hội Viên, hoặc buộc phải hạn chế tư cách Hội Viên trong 
một số sự kiện và hoạt động tại sân golf cho đến khi thông tin được cung cấp đúng yêu cầu. 

 
3. MỤC ĐÍCH THU NHẬN VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN 
 

3.1. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích sau: 
 

3.1.1.Xử lý và theo dõi đơn đăng ký Hội Viên của Hội Viên (và vợ/ chồng và con củaHội Viên) khi 
gia nhập SBGR; 
 
3.1.2. Xử lý các yêu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ do SBGR cung cấp; 
 
3.1.3.Đáp ứng các yêu cầu của Hội Viên trực tiếp hoặc gián tiếp như thông qua kênh trực tuyến, 
điện thoại, dịch vụ di động, hoặc các phương thức khác; 
 
3.1.4. Xử lý hoặc xác nhận việc bố trí theo yêu cầu của Hội Viên; 
 
3.1.5.Cập nhật kịp thời đến Hội Viên khi xảy ra các gián đoạn bất khả kháng trong việc cung cấp 
dịch vụ; 
 
3.1.6. Phục vụ cho việc vận hành các tiện ích về golf và quản lí Hội Viên của SBGR, đáp ứng lợi ích 
và dịch vụ đi kèm, các chương trình phát triển và nghiên cứu hiện hành, cung cấp tin tức và cập 
nhật đến Hội Viên của SBGR, cũng như phục vụ mục đích lưu trữ hồ sơ liên quan đến chương 
trình của SBGR; 
 
3.1.7. Phục vụ công tác quản lí quan hệ với Hội Viên, chương trình ưu đãi và tiếp thị sản phẩm 
như bảng khảo sát thị trường, gửi thông tin cập nhật về các ưu đãi và chương trình giảm giá liên 
quan đến PSBGC, SBGR hoặc công ty liên kết với PSBGC/SBGR (ProTrade), các đối tác; (tham 
khảo Mục 10 – Thông Báo về Tiếp Thị Trực Tiếp để biết thêm chi tiết); 
 
3.1.8. Nhằm mục đích nhận dạng và xác minh, trên cơ sở liên quan đến bất kì dịch vụ hoặc sản 
phẩm nào mà chúng tôi cung cấp; 
 
3.1.9. Phản hồi, tiếp nhận và xử lí thắc mắc của Hội Viên; 
 
3.1.10. Giám sát các cuộc thi và chương trình rút thăm trúng thưởng do chúng tôi tổ chức hoặc 
đồng tổ chức, bao gồm công khai thông tin người thắng giải;  
 
3.1.11. Khai báo thông tin cho bên thứ ba nhằm đáp ưng yêu cầu, chỉ thị của cơ quan pháp luật, 
tòa án, chính quyền và cơ quan chức năng trong và ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam;  
 
3.1.12. Hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi hoặc công ty trực thuộc và 
đối tác cung cấp, bao gồm chi tiết việc xác minh thông tin thẻ tín dụng với bên thứ ba và thực 
hiện thủ tục rà soát thông tin nhằm loại bỏ cơ sở dữ liệu gây ra các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo 
(do SBGR hoặc bên thứ ba thực hiện); 
 
3.1.13. Cải thiện tính bảo mật, bao gồm việc xử lí các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng để 
chống lại nguy cơ gian lận bằng cách thực hiện thủ tục rà soát thông tin nhằm loại bỏ cơ sở dữ 
liệu gây ra các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo (do SBGR hoặc bên thứ ba thực hiện); 
 
3.1.14. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến golf và/hoặc chương trình tri ân Hội Viên của SBGR;  
 



3.1.15. Chuyển tiếp và sử dụng bởi bất kỳ công ty trực thuộc, công ty liên doanh và/ hoặc đối tác 
kinh doanh của chúng tôi cho các mục đích nêu trên và/ hoặc các dịch vụ du lịch liên quan và các 
ưu đãi mà các công ty này sẽ giới thiệu trong thời gian tới;  
 
3.1.16. Để thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ liên lạc cùng các Hội Viên qua email, gửi 
thư trực tiếp, điện thoại, tin nhắn SMS hoặc các hình thức khác được chính quyền địa phương cho 
phép.  

 
3.2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin tổng hợp không xác định của Hội Viên theo từng 
thời điểm để thiết kế trang web và/hoặc cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Điều này có 
nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp những thông tin này cho bên thứ ba. Tuy nhiên, những thông tin 
này sẽ không nêu cụ thể danh tính của bất kỳ cá nhân nào.  
 
3.3. Ngoài trừ những thông tin được cung cấp bên dưới, chúng tôi sẽ không vô tình hoặc cố ý sử dụng 
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân mà Hội Viên cung cấp để sử dụng cho những việc không liên quan đến 
mục đích nêu trên mà không có sự đồng ý của Hội Viên 

 
4. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN 
 

4.1. Hội Viên có quyền yêu cầu truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà Sông Bé đang quản lý. Nếu 
Hội Viên muốn có bản sao dữ liệu cá nhân; nếu Hội Viên tin rằng dữ liệu liên quan đến cá nhân được 
chúng tôi thu thập và lưu trữ là không chính xác; hoặc nếu Hội Viên tin rằng dữ liệu cá nhân của mình 
được chúng tôi sử dụng một cách không phù hợp với mục đích nêu trên hoặc bị thu thập bằng các 
phương thức lừa đảo và bất hợp pháp hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Hội 
Viên, vui lòng thông báo với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.  
 
4.2. Yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh, hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin liên quan đến chính 
sách và áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân được chúng tôi quản lý, phải được gửi bằng văn bản đến 
chúng tôi theo “Mẫu Phản Hồi” tại trang web www.songbegolfresort.com hoặc theo đường bưu điện tại 
địa chỉ:  
 

Bộ Phận Quản Lý và Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân. 
Sân Gôn Palm Sông Bé  
77 Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.    

 
4.3. Chúng tôi sẽ tính một khoản phí hợp lý cho việc xử lý các yêu cầu truy cập dữ liệu. 

 
5. SỬ DỤNG COOKIES TRÊN TRANG WEB CỦA SBGR 
 

Trang web của Công ty PSBGC/SBGR, bao gồm songbegolfresort.com and songbegolf.com.vn hoặc bất 
kỳ trang web nào mà SBGR sở hữu sẽ được cập nhật đến Hội Viên, (“SBGR Online Sites”) đều sử dụng 
cookies  để giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm của Hội Viên trên trang web của chúng tôi và đảm bảo 
rằng các trang web sẽ đáp ứng kỳ vọng của Hội Viên. 
 
Cookies là những tập tin có chứa lượng thông tin nhỏ, được tự động tải về máy tính hoặc thiết bị di 
động của Hội Viênkhi truy cập vào các trang web. Các cookies có thể giúp chúng tôi nâng cao trải 
nghiệm khi sử dụng một trang web, ví dụ, bằng cách ghi nhớ các cài đặt ưa thích của Hội Viên và theo 
dõi việc sử dụng trang web để có thể cải tiến và đáp ứng nhu cầu của Hội Viên. 
 
5.1. Chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cung cấpđược chỉ định vì mục đích quản lý và cung cấp dịch vụ trực 
tuyến, có thể sử dụng các loại cookies khác nhau trên trang Web SBGR: 
 

Cookies Theo Lượt Truy Cập  
 
Đây là các cookies tạm thời, chúng cho phép chúng tôi liên kết những hoạt động của Hội Viên. Các 
cookies này sẽ bắt đầu khi Hội Viên mở cửa sổ trình duyệt và kết thúc khi họ đóng cửa sổ trình 
duyệt. Cookies theo lượt truy cập được tạo ra mang tính tạm thời.Khi đó cửa sổ trình duyệt đóng, 
các cookies cũng bị xóa khỏi trình duyệt. 
 
Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookies trên trang web SBGR cho những mục đích như sau:  



 
 - Cho phép Hội Viên truy cập thông tin trên các trang web trưc tuyến tương ứng của SBGR và tránh 
việc điền lại thông tin đăng nhập cho mỗi trang; 
 
- Việc đăng ký sẽ cho phép Hội Viên truy cập các thông tin lưu trữ; và 
 
- Trong bất kỳ quá trình đặt lượt chơi và giữ chỗ, chúng tôi có thể nhớ các lựa chọn của Hội Viên.  
 
Cookies Cố Định 
 
Đây là các cookies cố định, chúng sẽ tồn tại trên thiết bị của Hội Viên và giữa các cửa sổ trình duyệt. 
Chúng sẽ được kích hoạt mỗi khi họ truy cập trang web có cùng cookie đặc biệt này. Ví dụ, các 
cookie này được sử dụng để ghi nhớ thông tin đăng nhập của Hội Viên, họ không cần điền những 
thông tin chi tiết này mỗi lần truy cập trang web. 
 
Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookies này trên trang web SBGR cho các mục đích như sau: 
 
 - Thu thập các thống kê tổng hợp mà cho phép chúng tôi hiểu rõ cách Hội Viên sử dụng trang web 
SBGR, và giúp chúng tôi cải thiện kết cấu của trang web SBGR. Chúng tôi không thể xác định từng 
cá nhân Hội Viên theo cách này; và  
 
- Lưu trữ những lựa chọn về trang web tại quốc gia hoặc địa phương mà Hội Viên truy cập. 
 
Cookies Của Bên Thứ Ba 
 
Chúng tôi cũng có các cookies trên trang web của chúng tôi, được thiết lập bởi bên thứ ba, cho 
phép Hội Viên sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng được cung cấp trên trang web của SBGR. 
 
Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookies của bên thứ ba trên trang web SBGR cho các mục đích như 
sau: 
 
- Xác định và theo dõi lưu lượng trên trang web đến từ các quảng cáo được đăng trên trang web 
của bên thứ ba  
 
- Theo dõi cách trang web được sử dụng; và 
 
 - Cho phép Hội Viên chia sẻ những ưu đãi và thông tin từ trang web của chúng tôi. 

 
5.2. Tắt/Mở Cookies 
 
Hội Viên có quyền đồng ý hoặc từ chối cookies bằng cách thiết lập các cài đặt trong cửa sổ trình duyệt. 
Tuy nhiên, Hội Viên không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác trên trang web SBGR nếu cookies 
hoàn toàn bị vô hiệu hóa. 
 
Trừ khi cookie là một cookie cần thiết và quan trọng, Hội Viên có thể hủy bỏ sự đồng ý bất kỳ thời điểm 
nào ngay cả khi Hội Viên đã đồng ý trước đây. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu Hội Viên không đồng ý sử 
dụng các cookie chức năng nhất định, một số phần của trang web SBGR có thể không hoạt động. 
 
Hội Viên có thể thiết lập tùy chọn cookie khi Hội Viên truy cập vào trang web SBGR. Hội Viên cũng có 
thể thay đổi chúng hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào. 
 
5.3. Ghi Chép Dữ Liệu 
 
Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, và thời gian truy cập. Thông 
tin này được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và sẽ tách biệt từ bất kỳ dữ liệu cookies nào. Chúng tôi 
không liên kết địa chỉ IP với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong trường họp hiếm hoi, các địa chỉ IP có 
thể được sử dụng để hỗ trợ việc ngăn chặn các hành động xấu trên trang web.  

 
 
 



6. ĐƯỜNG TRUYỀN CHUYỂN TIẾP ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC 
 

Trang web của SBGR có thể chứa những đường truyền chuyển tiếp đến các trang web khác được điều 
hành bởi bên thứ ba và áp dụngđiều khoản bảo mật khác. Hội viên nên lưu ý khi rời khỏi trang web của 
chúng tôi và đọc kỹ các điều khoản bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách 
nhiệm đối với các thông tin cá nhân do Hội Viên cung cấp cho hoặc thông tin Hội Viên nhận được từ 
những trang web của các bên thứ ba này.   

 
7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN 
 

7. 1 Nhằm duy trì tính chính xác của Dữ Liệu Cá Nhân, cũng như hạn chế truy cập không ủy quyền và 
đảm bảo việc sử dụng hợp lý của Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi đã và đang tiến hành các biện pháp thích 
hợp về vật chất, kỹ thuật, và hành chính để bảo vệ các Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu nhận được.  
 
7.2 Ví dụ, chúng tôi sử dụng hệ thống Secure Socket Layer (SSL) – một hệ thống mã hóa trên mạng 
internet – để bảo vệ sự truyền dẫn của các Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu nhận được trực tuyến. Khi 
Hội Viên đăng nhập những thông tin nhạy cảm như số thẻ tín dụng, những thông tin này sẽ tự động 
được mã hóa trước khi được chuyển giao một cách an toàn trên mạng internet. Tất cả các Dữ Liệu Cá 
Nhân điện tử mà chúng tôi thu giữ được lưu trữ cẩn thận và bảo vệ thông qua việc sử dụng các biện 
pháp quản lý đăng nhập. Khi xóa bỏ các Dữ Liệu Cá Nhân, văn bản giấy có Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được 
tiêu hủy cẩn thận, và các tập tin điện tử lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn.    
 
7.3 Ngoài ra, để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tốt hơn, Hội Viên cần chọn cho mình tên đăng nhập và mật 
mã mang tính riêng biệt để đăng nhập vào tài khoản hội viên của Sân Gôn Sông Bé và các chương trình 
tri ân hội viên trên trang web của chúng tôi.  
 
7.4 Như đã nêu trên, trong những trường hợp chúng tôi cần chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân cho nhà cung 
cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ nằm ngoài phạm vi quyền hạn của hội viên), 
chúng tôi sẽ yêu cầu họ bảo vệ các dữ liệu chia sẻ và chỉ được quyền sử dụng cho mục đích mà chúng 
tôi đề ra.  

 
8. KHAI BÁO VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN 
 

8.1 Quyền lợi hội viên và chương trình tri ân của Sân Gôn Sông Bé được đưa ra cho hội viên bởi Công 
Ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé, một công ty có đăng ký với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là golf, có 
đối tác, công ty liên kết và đối tác kinh doanh tại Việt Nam và trên thế giới. Do đó, dữ liệu cá nhân mà 
Hội Viên cung cấp cho chúng tôi tại một quốc gia có thể được chuyển giao, sử dụng, xử lý, lưu trữ và 
truy cập trên toàn thế giới tại một hoặc nhiều quốc gia, như được đề cập trong Chính Sách Bảo Mật này.  
 
8.2 Ngoài ra, chúng tôi có thể công khai và chuyển giao dữ liệu cá nhân và sử dụng dữ liệu cá nhân này 
chung (dù việc này có nằm trong hay ngoài quyền hạn của Hội Viên) với công ty trực thuộc, công ty liên 
doanh, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, và những cá nhân mà chúng tôi cho rằng cần thiết, có 
liên quan đến dịch vụ và sản phẩm được cung cấp cho hoặc yêu cầu bởi Hội Viên. Chúng tôi có thể công 
khai những thông tin này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền đạt tin tức và thông tin về các dịch 
vụ và sản phẩm và các mục đích nêu trên, trong Mục 3, “Mục đích của việc thu nhận và sử dụng dữ liệu 
cá nhân.” 
 
8.3. Các cá thể kinh doanh mà PSBGC có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Hội Viên bao gồm và không 
giới hạn như:  
 

8.3.1. Bất kỳ công ty hoặc công ty liên kết của PSBGC/SBGR, bao gồm và không giới như Tổng Công 
Ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương và các công ty trực thuộc.   
 
8.3.2. Bất kỳ công ty môi giới, công ty hợp đồng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà hỗ trợ 
dịch vụ hành chính, quảng bá, khảo sát, phân phối, xử lý thông tin, tiếp thị qua mạng, liên lạc qua 
mạng, máy vi tính, thanh toán hay các dịch vụ khác mà Sân Gôn Sông Bé cần cho các hoạt động 
kinh doanh và chương trình của SBGR.  
 
8.3.3. Các đối tác kinh doanh khác như đối tác của SBGR, hãng hang không, nhà vận tải đường bộ 
hay đường biển, nhà điều hành chương trình tri ân Hội Viên, nhà điều hành khách sạn, nhà phát 



hành thẻ tín dụng, nhà bán lẻ, nhà hàng và các công ty liên quan trong việc đánh giá, giới thiệu và 
cung cấp dịch vụ hội viên, hoặc đáp ứng yêu cầu của Hội Viên có liên quan đến chương trình của 
SBGR; và  
 
8.3.4. Bộ phận của chính phủ hoặc phi chính phủ, môi giới và/ hoặc nhà điều hành.  

 
8.4 Trong phạm vi cho phép của bộ luật địa phương, chúng tôi có thể công khai dữ liệu cá nhân của Hội 
Viên cho bên thứ ba dựa trên một hoặc một số trong các điều kiện sau: 

(i) Khi được yêu cầu bởi luật pháp, tòa án, hoặc lệnh khám xét hay yêu cầu mang tính pháp lý khác; 
(ii) Yêu cầu từ một bộ phận điều tra; 
(iii) Nhằm thực hiện thỏa thuận của chúng tôi và Hội Viên; 
(iv) Khi được yêu cầu bởi chính quyền khác hoặc các bộ phận pháp lý khác (như ban quản lý xuất 
nhập cảnh và hải quan và/ hoặc bộ phận quản lý tại cửa khẩu); 
(v) Với sự đồng ý của Hội Viên, hay, 
(vi) Theo sự hiểu biết của chúng tôi rằng việc công khai là do yêu cầu của luật pháp hoặc cần thiết 
cho việc thành lập các yêu cầu hay bào chữa mang tính pháp lý, tìm hiểu lời khuyên pháp lý, sử 
dụng và bảo vệ quyền lợi pháp lý của chúng tôi, bảo đảm quyền hạn hoặc bất động sản và công ty 
trực thuộc hay công ty liên kết của chúng tôi, hoặc bảo vệ mạng sống, cơ thể hay tài sản của bất kỳ 
cá nhân nào. Việc này cũng sẽ được áp dụng khi chúng tôi có lý do tin rằng việc công khai dữ liệu 
cá nhân là cần thiết để tìm ra, liên lạc hoặc có biện pháp xử lý pháp lý đối với cá nhân nào gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến quyền và tài sản của chúng tôi, dù vô tình hay cố ý, hoặc khi cá nhân nào 
đó bị làm hại do những hành động tương tự.   

 
8.5. Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi bất ký thông tin nào chúng tôi thu nhận được về Hội Viên mà có 
thể được xem như là một “tài sản” trong quá trình sáp nhập hoặc rao bán (bao gồm việc chuyển giao là 
một phần trong quá trình xin giải thể hoặc phá sản) bao gồm tất cả hoặc một phần của Sân Gôn Sông 
Bé hay một phần của việc tái cơ cấu công ty hoặc bán cổ phiếu hay các thay đổi trong phương thức 
quản lý.  
 
8.6. Xin lưu ý rằng các dữ liệu cá nhân mà Sông Bé Golf Resort thu nhận được có thể được chuyển giao 
khu vực pháp lý mà mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ giảm so với mức độ bảo vệ được cung cấp trong 
khu vực thẩm quyền của Hội Viên. Bằng cách gửi thông tin cá nhân hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào 
của Sân Gôn Sông Bé, Hội Viên hiểu và đồng ý cho chuyển khoản đó. 
 
8.7. Sân Gôn Sông Bé không bán dữ liệu cá nhân của Hội Viên.  

 
9. THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA HỘI VIÊN 
 

Chúng tôi sẽ đăng tải trên trang web tại www.songbegolfresort.com những thay đổi có liên quan đến 
chính sách này trong ngày có hiệu lực của các chính sách thay đổi, để Hội Viên có thể nắm rõ cách 
chúng tôi thu nhận và sử dụng dữ liệu cá nhân vào mọi lúc. Nếu tại bất kỳ điểm nào, chúng tôi quyết 
định sử dụng các dữ liệu cá nhân mà Hội Viên cung cấp theo chính sách hiện hành này một cách khác đi 
về vật chất từ các chính sách bảo mật được áp dụng tại thời điểm nộp thông tin đó, bạn sẽ được thông 
báo và có cơ hội thông qua các trang web, email hoặc bằng văn bản để chọn không tham gia hoặc ngăn 
chặn việc sử dụng đó. 

 
10. THÔNG BÁO VỀ MARKETING TRỰC TIẾP 
 

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Hội Viên (bao gồm tên và thông tin liên lạc và tất 
cả dữ liệu chúng tôi thu nhận được trong hoặc sau lần đăng ký đầu tiên) để truyền tải những thông điệp 
tiếp thị đến Hội Viên thông qua bản in, thư điện tử, điện thoại hoặc tin nhắn chứa đựng tin tức, thông 
tin ưu đãi, chương trình khuyến mãi và những đề xuất ưu đãi tiếp thị cho sản phẩm và và dịch vụ của 
Sân Golf Sông Bé [theo đó Sân Golf Sông Bé có thể có hoặc không được trả công]. Những sản phẩm và 
dịch vụ bao gồm: 
 
10.2. Sản phẩm và dịch vụ do Sân Golf Sông Bé đưa ra, bao gồm mà không bị giới hạn, Tổng Công ty 
Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương và những công ty trực thuộc, bao gồm du lịch và cuộc sống, 
thực phẩm và nước giải khát, dịch vụ nấu thuê và dịch vụ hỗ trợ du lịch; 
 



10.3. Những sản phẩm và dịch vụ do các đối tác đồng thương hiệu của Sân Golf Sông Bé. Vui lòng bấm 
vào đây để xem danh sách tất cả đối tác của Sân Golf Sông Bé. 
 

10.3.1. Dịch vụ du lịch hàng không, giải trí và chỗ ở; 
 
10.3.2. Tài chính, bảo hiểm, thẻ tín dụng, ngân hàng, ngoại hối và các sản phầm và dịch vụ liên 
quan khác; 
 
10.3.3. Chương trình trao thưởng, tri ân hoặc chương trình độc quyền do Sân Golf Sông Bé hoặc các 
đối tác đề xuất; 

 
10.3.4. Các dịch vụ viễn thông, Internet và điện thoại di động; 
 
10.3.5. Các dịch vụ vận chuyển không sử dụng đường hàng không như di chuyển khách sạn, thuê 
xe, dịch vụ limousine và taxi, vận hành xe buýt, tàu lửa và tàu thuyền; 
 
10.3.6. Các dịch vụ cung cấp thực phẩm, rượu và nước giải khát; 
 
10.3.7. Các dịch vụ du lịch và giải trí, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ du lịch trọn gói được đề 
xuất bởi các công ty du lịch, vé vào cổng khu vui chơi và các địa điểm tham quan khác; 
 
10.3.8. Các sản phẩm và dịch vụ bán lẻ khác, bao gồm và không giới hạn: 
 Thiết bị điện tử tiêu dùng; máy vi tính và các thiết bị ngoại vi; 
 Ấn phẩm bao gồm sách, báo và tạp chí được đăng ký trước; 
 Sản phẩm âm thanh trực quan; 
 Phần mềm máy tính, đồ chơi và trò chơi; 
 Hàng gia dụng; 
 Trang thiết bị thể thao và golf; 
 Thời trang và may mặc (bao gồm cả có hoặc không có liên quan đến golf); 
 Đồng hồ và trang sức; 
 Vali và túi xách; 
 Thực phẩm và hàng tiêu dùng; 
 Sản phẩm làm đẹp và mỹ phẩm; 
 Quà tặng, hoa và phụ kiện đính kèm; 
 Các dịch vụ sức khỏe và làm đẹp, bao gồm và không giới hạn, các trọn gói kiểm tra sức khỏe và 

spa; 
 Phiếu giảm giá và thẻ quà tặng; 
 
10.3.9. Các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp; 
 
10.3.10. Vé cho các buổi hòa nhạc, thể thao, triển lãm nghệ thuật và thư mời cho các sự kiện đặc 
biệt; 
 
10.3.11. Mua bán và cho thuê bất động sản.  

 
10.4. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được đề xuất bởi cửa hàng ProShop của Sân Golf Sông Bé, Hội 
Viên có thể xem danh sách các mặt hàng tại trang web chính thức của Sân Golf Sông Bé. Những thông 
tin đã thu nhận có thể được chuyển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. 
 
10.5. Hội Viên có thể đưa ra sự đồng ý bằng các cách sau: 
 
a. Khi cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu cá nhân thông qua trang Web hoặc tờ đơn, Hội Viên chỉ 

cần đánh đấu vào ô chỉ ra sự đồng ý của mình; hoặc 
 

b. Khi cung cấp dữ liệu cá nhân thông qua điện thoại, Hội Viên vui lòng nói sự lựa chọn của mình với 
nhân viên hoặc người đại diện của Sân Golf Sông Bé. 

 
10.6. Hội Viên có thể từ chối việc nhận những thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào, không phí phát sinh, 
bằng cách: 
 



a. Làm theo hướng dẫn “từ chối” nằm trong thông tin truyền thông; 
 

b. Viết và gửi đến địa chỉ của chúng tôi được nêu ở Mục 4 – “Làm thế nào để truy cập hoặc chỉnh sửa 
dữ liệu cá nhân”; hoặc 

 
c. Cập nhật lựa chọn đăng ký email trong hồ sơ hội viên trên mạng.  

 
11. KIỂM SOÁT DỮ LIỆU 
 

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc thu nhận bởi Sân Golf Sông Bé sẽ được kiểm soát bởi Sân Golf 
Sông Bé. 

 
12.  LƯU TRỮ DỮ LIỆU  

 
Tất cả dữ liệu cá nhân thu nhận được từ Hội Viên sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định 
cần thiết cho mục đích mà các thông tin này được xử lý và theo quy định của luật pháp hiện hành. 

 
Bản thông báo này được viết bằng tiếng Anh và sẽ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau để thuận tiện 
cho Hội Viên là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa 
bản Tiếng Anh và các bản dịch, bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng. 
 

Ngày áp dụng: ngày 09 tháng 05 năm 2016 
 


