
Chính sách bảo mật của chúng tôi 
(Lần cập nhật mới nhất: Tháng 10 năm 2018)  
 
Tại CredoLab, điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn cảm thấy thoải mái và tin tưởng chúng tôi 
với thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của CredoLab. Vui lòng dành vài phút để đọc tài 
liệu Chính sách bảo mật để bạn có thể hiểu chúng tôi thu thập những thông tin nào, những gì 
chúng tôi đang làm và tại sao.  
 
Tại sao phải thu thập dữ liệu của tôi? 
 
Thật đơn giản. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để giúp bạn đưa ra quyết định tín 
dụng theo thời gian thực. Chúng tôi sử dụng dữ liệu thiết bị di động để tạo ra điểm tín dụng thay 
thế thông qua ứng dụng di động độc quyền (CredoApp) bằng các thuật toán và phân tích dự 
đoán sâu. Chúng tôi chỉ cung cấp số điểm này nếu liên quan đến dịch vụ tài chính của tổ chức 
tài chính mà bạn đang đăng ký. Chúng tôi không chia sẻ điểm tín dụng thay thế của bạn với bất 
kỳ ai khác. Để tính điểm của bạn, chúng tôi sử dụng những dữ liệu không trực tiếp tiết lộ danh 
tính của bạn. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó để xây dựng hồ sơ dữ liệu và cung 
cấp hồ sơ rủi ro được phân đoạn, tạo thông tin thống kê tổng hợp và để cải thiện và quản trị các 
sản phẩm hiện tại của chúng tôi và tạo ra các sản phẩm mới. Bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi 
bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập. Bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng 
tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của mình theo Chính sách bảo mật 
này. Trừ khi sản phẩm cụ thể có quy định khác, tất cả các sản phẩm và dịch vụ của CredoLab 
đều được bao gồm trong Chính sách bảo mật này. 
 
Dữ liệu của tôi được thu thập như thế nào? 
 
Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn khi bạn tải ứng dụng của chúng tôi xuống và đồng ý cho 
chúng tôi ghi nhận dấu chân điện tử của bạn. Chúng tôi sẽ không thể truy xuất dấu chân điện tử 
mà không có sự đồng ý của bạn. 
 
Chúng tôi không yêu cầu dữ liệu từ các tổ chức tài chính và không thu thập hoặc xử lý dữ liệu 
mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn nhấp vào nút “tiến hành phân 
tích tín dụng”, hoặc tương tự, trước khi bắt đầu đánh giá điểm tín dụng trên điện thoại di động 
của bạn. 
 
Dữ liệu nào được thu thập? 
 
Chúng tôi thu thập các loại dữ liệu khác nhau từ điện thoại thông minh của bạn để thực hiện các 
dịch vụ của chúng tôi. Ứng dụng di động CredoLab của chúng tôi sẽ chỉ truy cập thông tin trên 
thiết bị di động của bạn sau khi bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng. Thông tin này có thể 
bao gồm số ID thiết bị, số thẻ SIM, lịch sử cuộc gọi đến và đi, tin nhắn SMS và lịch sử, lịch sử 
trình duyệt, danh bạ, lịch, danh sách ứng dụng, dữ liệu vị trí và lưu trữ. Bạn có thể thay đổi các 
quyền như vậy bằng cách sử dụng cài đặt thiết bị của bạn. 
 
Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu để cải thiện các dịch vụ của mình, bao gồm mã số quảng cáo 
được liên kết với thiết bị của bạn; Nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc mạng di động bạn sử 
dụng để kết nối với các sản phẩm của chúng tôi; và Thông tin liên quan đến các ứng dụng khác 
mà bạn có thể có trên thiết bị của mình và cách chúng được sử dụng (chúng tôi không bao giờ 
nhập các ứng dụng đã nói).  
 
Các thông tin có thể xác định danh tính của tôi được thu thập như thế nào? 
 



Không giống như các công ty khác, chúng tôi không thu thập tên hoặc địa chỉ email của bạn để 
nhận dạng bạn. Chúng tôi thu thập thông tin khác về bạn, chẳng hạn như số ID thiết bị, bao gồm 
ID máy, IMEI và/hoặc MEID; vị trí địa lý được cá nhân hóa hiện diện trong các tập tin phương 
tiện truyền thông. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phát hiện các ứng dụng gian lận đến từ 
cùng một thiết bị. Khi làm điều này, chúng tôi bảo vệ danh tính của bạn nhưng vẫn giữ được khả 
năng nhận ra thông tin nào liên quan đến bạn.  
 
Để bảo vệ danh tính của bạn, chúng tôi cũng có thể xóa thông tin nhận dạng cá nhân khỏi thông 
tin chúng tôi thu thập hoặc tổng hợp và/hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về 
bạn. Ví dụ: mặc dù chúng tôi coi vị trí chính xác của bạn là dữ liệu cá nhân được lưu trữ riêng, 
nhưng nếu chúng tôi kết hợp các vị trí của người dùng với một bộ dữ liệu chỉ có thể cho chúng 
tôi biết có bao nhiêu người dùng ở một quốc gia cụ thể, chúng tôi sẽ không xem xét điều này 
thông tin tổng hợp để được nhận dạng cá nhân. 
 
Thông tin được thu thập bởi ứng dụng di động của chúng tôi không được gửi đến tổ chức tài 
chính mà bạn đang đăng ký dịch vụ tài chính. Việc xử lý thông tin được thực hiện trên các máy 
chủ bảo mật của CredoLab. Tổ chức tài chính bạn chọn nhận được một số thông tin giả danh 
hạn chế về bạn, bao gồm cả kết quả đánh giá tín dụng của bạn. Mặc dù thông tin vẫn thuộc về 
bạn, nhưng nó không thể được thiết kế ngược lại để tạo ra thông tin thô ban đầu được thu 
thập.  
 
Những kỹ thuật này hỗ trợ trong việc bảo mật thông tin được gửi đến máy chủ của chúng tôi và 
cho phép bạn giữ lại thông tin thô trên thiết bị của mình.  
 
Mặc dù chúng tôi không thể liệt kê ra từng loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập, nhưng bên dưới 
đây, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn sự hiểu biết chung về loại dữ liệu chúng tôi thu thập và 
ví dụ để giúp bạn biết mục đích của chúng tôi.   
 
Ví dụ:  

• Ứng dụng di động của chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến tin nhắn văn bản ngắn 
của bạn trên thiết bị di động và tin nhắn email. Mặc dù ứng dụng di động có thể quét tất 
cả các tin nhắn như vậy trên điện thoại của bạn, chúng tôi chỉ thu thập (và tải lên máy 
chủ) một số thông tin hạn chế về mỗi tin nhắn. Chẳng hạn, ứng dụng di động có thể đếm 
các tin nhắn nhận được và dấu thời gian của chúng và khớp với người gửi với danh 
sách các tổ chức tài chính được chọn. Nó cũng có thể quét nội dung của tin nhắn cho 
các từ khóa được xác định trước và gắn cờ khi một tin nhắn có chứa các từ khóa đó. 
Chỉ thông tin này được gửi đến máy chủ của chúng tôi, không phải dữ liệu thô cơ bản.  

• Mặc dù ứng dụng di động của chúng tôi có thể quét và xử lý danh bạ trên thiết bị di động 
của bạn, tên và chi tiết liên lạc không được gửi đến máy chủ của chúng tôi. Thông tin 
như số lượng số liên lạc trong danh bạ điện thoại được gửi cũng như các tham số như 
là tỷ lệ phần trăm của các cuộc gọi được thực hiện cho các số liên lạc so với các số 
mới.  

• Mặc dù ứng dụng di động của chúng tôi có thể quét và xử lý danh sách ứng dụng của 
bạn, tức là thông tin về danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động của 
bạn, chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu liên quan đến danh tính và tần suất sử dụng của 
các ứng dụng đó chứ không phải các hoạt động bạn tham gia trên bất kỳ ứng dụng nào 
như vậy . 

 

Dữ liệu của tôi được sử dụng như thế nào? 
 
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đánh giá trạng thái và tình hình tài chính của bạn để cho 
phép các tổ chức tài chính quyết định có cấp khoản vay hay dịch vụ tài chính khác hay không. 



Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để: - 

• Đánh giá về khả năng thanh toán của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh 
giá xác suất vỡ nợ của bạn trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp dịch vụ tài chính; 

• Đánh giá sự quan tâm của bạn trong việc nhận các dịch vụ tài chính thông qua các thuật 
toán và công thức toán học; 

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để nhận lại tài sản thế chấp quảng cáo và tiếp thị từ chúng 
tôi và các tổ chức tài chính bất cứ lúc nào. 
 
Dữ liệu của tôi có bị chia sẻ không? 
 
Chúng tôi chia sẻ kết quả đánh giá tín dụng của bạn với tổ chức tài chính mà bạn đang đăng ký 
dịch vụ tài chính và khả năng sẵn sàng liên lạc trực tiếp với tổ chức tài chính nếu tổ chức tài 
chính yêu cầu. Chúng tôi cũng chia sẻ khả năng sẵn sàng giao tiếp trực tiếp với tổ chức tài 
chính nếu tổ chức tài chính yêu cầu. 

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn theo các cách sau: 

Khi được pháp luật cho phép hoặc cần thiết để tuân thủ một quy trình pháp lý hợp lệ; khi được 
yêu cầu bảo vệ quyền lợi của CredoLab, bao gồm bảo mật các sản phẩm và dịch vụ của chúng 
tôi; khi cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân, tài sản hoặc các quyền khác của công chúng, 
CredoLab hoặc khách hàng hoặc nhân viên của mình; hoặc liên quan đến việc bán tất cả hoặc 
một phần doanh nghiệp của chúng tôi. Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc 
bán tài sản, chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và mọi người dùng bị ảnh 
hưởng sẽ được thông báo nếu chúng tôi chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho bên thứ ba 
hoặc nếu điều đó dẫn tới việc dữ liệu cá nhân tuân theo chính sách bảo mật khác. 

 
Dữ liệu của tôi được lưu trữ trong bao lâu? 
 
Để triển khai và cải thiện chức năng của ứng dụng di động và cập nhật bảng điểm tín dụng 
được phát triển cho khách hàng của tổ chức tài chính, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu của bạn tối đa ba 
(3) năm trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn trước đó. 
 
Tôi có quyền gì đối với dữ liệu của mình? 
 
Bạn có quyền hỏi chúng tôi về dữ liệu chúng tôi xử lý về bạn, mục đích và bản chất của việc xử 
lý và cung cấp thông tin về người mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó. Bạn có quyền yêu cầu chúng 
tôi cập nhật hoặc xóa (giả sử rằng điều này không ảnh hưởng đến các dịch vụ chúng tôi đang 
cung cấp cho bạn) dữ liệu chúng tôi đã thu thập về bạn bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng chúng tôi 
có thể từ chối các yêu cầu gây rủi ro cho quyền riêng tư của người khác hoặc không hợp lý 
hoặc lặp đi lặp lại hoặc sẽ yêu cầu một nỗ lực không cân xứng. Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi 
xóa dữ liệu của bạn, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ dữ liệu của bạn sau khi bạn ngừng là 
người dùng (nhưng chúng tôi thường giữ dữ liệu của bạn không quá cần thiết cho mục đích thu 
thập dữ liệu). Bạn có quyền mong đợi chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn và giữ an toàn cho dữ 
liệu của bạn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ CredoLab và người dùng của chúng tôi 
khỏi sự truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm 
giữ. Đặc biệt: Chúng tôi tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này mọi lúc đối với tất cả dữ liệu mà 
chúng tôi thu thập từ bạn; Chúng tôi giới hạn việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu của bạn và làm việc 
để đảm bảo rằng bất kỳ ai mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó đều xử lý thông tin đó với quyền 
riêng tư và bảo mật mà nó xứng đáng; và chúng tôi đã áp dụng các thực hành vật lý, kỹ thuật và 
hành chính được ngành công nghiệp chấp nhận để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu 
thập. Bạn có quyền khiếu nại với các cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan cho bất kỳ vi phạm 
luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. 
 



Những thay đổi gần đây? 
 
Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và sẽ cho biết ngày 
Chính sách bảo mật được cập nhật gần nhất. Nếu có những thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ nêu 
bật bất kỳ thay đổi nào như vậy và sẽ cố gắng cảnh báo trực tiếp cho bạn khi có thể. Chúng tôi 
cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách quyền riêng tư này trong kho lưu trữ để bạn 
xem xét. 
 
Những thay đổi gần đây: Trong bản cập nhật mới nhất của chúng tôi, chúng tôi đã làm rõ cách 
chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn và đặc biệt là cách chúng tôi cho phép 
người dùng lựa chọn và các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ danh tính của người dùng 
thông qua các sản phẩm của chúng tôi. 
 
Tôi có thể liên hệ với công ty bằng cách nào? 
 
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc bất kỳ câu hỏi nào ở trên, vui lòng gửi email 
cho chúng tôi theo địa chỉ Privacypolicy@credolab.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi 
qua thư tại CredoLab Pte. Ltd, # 12-01 Capital Tower, 168 Đường Robinson, Singapore 068912. 
 
Các thông tin cần biết khác? 
 
Bạn có thể từ chối thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi bằng cách xóa ứng dụng 
của chúng tôi khỏi thiết bị di động của bạn và yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn. 

Chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn để thực hiện đúng các dịch vụ dự định. Một số hoặc tất cả 
các chức năng của dịch vụ của chúng tôi có thể không chính xác hoặc có sẵn nếu bạn chọn 
không chia sẻ thông tin với chúng tôi. 

Theo định kỳ, trang web hoặc sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các 
trang web hoặc các điểm đến bên ngoài khác do bên thứ ba quản lý. Nếu bạn theo liên kết đến 
bất kỳ điểm đến nào trong số này (như ưu đãi trên các cửa hàng ứng dụng di động, v.v.), xin lưu 
ý rằng các trang web đó có chính sách bảo mật của riêng họ. Khi bạn ở trên các trang web đó, 
bạn phải tuân theo các chính sách đó và do đó nên đọc và hiểu chúng trước khi bạn gửi bất kỳ 
dữ liệu cá nhân nào lên các trang web đó. 

 


