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THỎA THUẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

 
Thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thỏa Thuận”) được tạo lập giữa 

Khách hàng: ………….. 

Số CMND/CCCD/hộ chiếu: ……………….. 

Số điện thoại: ………………….. 

VÀ 

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM (“Home Credit”) 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307672788 cấp lần đầu ngày 05/03/2009 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP. 
Thủ Đức, TPHCM 

Các bên đồng ý các nội dung sau liên quan đến việc xử lý thông tin của Khách hàng, 

1. Loại thông tin được xử lý và mục đích xử lý thông tin 

Khách hàng đồng ý cung cấp cho Home Credit, và cho phép Home Credit xử lý tất cả dữ liệu cá nhân 

của Khách hàng mà Home Credit có thể thu thập được từ Khách hàng hoặc bất kỳ nguồn thông tin nào 

(ví dụ các đối tác cung cấp dữ liệu lớn hoặc các công ty thông tin tín dụng), bao gồm các dữ liệu cá 

nhân cơ bản và các dữ liệu cá nhân nhạy cảm (ví dụ, thông tin tài chính hoặc các mối quan hệ xã hội) 

(gọi chung là “Thông tin”) cho mục đích thực hiện việc thẩm định, cấp tín dụng, ký hợp đồng và thực 

hiện (các) hợp đồng giữa các bên, sử dụng hợp đồng làm tài sản bảo đảm của Home Credit, thu hồi nợ 

(bao gồm cả việc thu hồi nợ bởi bên thứ ba), bán nợ, chăm sóc khách hàng, quản lý rủi ro, kiểm soát 

nội bộ, đối soát với các bên thứ ba cung cấp sản phẩm, dịch vụ do Home Credit tài trợ cấp tín dụng, và 

quảng cáo (gọi chung là “Mục đích”); 

Cho mục đích của Thỏa thuận này, xử lý Thông tin có nghĩa là một hoặc nhiều hành động tác động tới 

Thông tin, bao gồm thu thập, ghi, phân tích, lưu trữ, thay đổi, tiết lộ, cấp quyền truy cập, truy xuất, thu hồi, 

mã hóa, giải mã, sao chép, chuyển giao, xóa, hủy Thông tin hoặc các hành động khác có liên quan. 

2. Chia sẻ Thông tin cho các bên khác và điều kiện để chia sẻ thông tin 

Khách hàng đồng ý cho Home Credit chia sẻ Thông tin trong nội bộ tập đoàn Home Credit, và/hoặc 

chia sẻ Thông tin cho các bên thứ ba là đối tác của Home Credit (gọi chung là “Bên thứ ba”) nhằm 

thực hiện Mục đích. Theo đó các Bên thứ ba sẽ được quyền xử lý Thông tin cho Mục đích và Home 

Credit sẽ có cam kết của Bên thứ ba về việc bảo vệ Thông tin theo quy định của pháp luật. 

3. Xử lý Thông tin tự động 

Khách hàng đồng ý cho Home Credit và Bên thứ ba tự động xử lý Thông tin và sử dụng hệ thống phần 

mềm và các thuật toán để đưa ra quyết định về việc xử lý Thông tin. 

4. Chuyển Thông tin ra khỏi lãnh thổ Việt Nam  

Khách hàng đồng ý cho Home Credit được chuyển Thông tin ra khỏi lãnh thổ Việt Nam cho các Bên 

thứ ba (nếu có) để thực hiện Mục đích với điều kiện Home Credit sẽ có cam kết của các Bên thứ ba đó 

về việc có đầy đủ các biện pháp để đảm bảo việc bảo vệ và xử lý Thông tin theo quy định của pháp 

luật. 
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5. Thông báo về việc xử lý Thông tin  

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng việc xử lý Thông tin có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào sau khi 

Khách hàng thiết lập quan hệ với Home Credit, và Khách hàng đồng ý rằng Home Credit cũng như Bên 

thứ ba sẽ không phải gửi thông báo cho Khách hàng mỗi khi xử lý Thông tin (bao gồm cả việc xử lý 

Thông tin tự động). 

6. Thông báo về Thỏa thuận 

Các bên đồng ý rằng Home Credit có thể gửi thông báo liên quan đến Thỏa thuận này (không gây bất 

lợi hơn cho Khách hàng), qua bất kỳ phương thức nào bao gồm SMS, ứng dụng di động và website. 

Những thông báo này sẽ là một phần không tách rời của Thỏa thuận này. 

7. Quyền của Khách hàng về việc xử lý Thông tin 

Khách hàng có quyền yêu cầu Home Credit (i) thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận này; và (ii) trả 

lời khiếu nại của Khách hàng về việc xử lý Thông tin. 

8. Trách nhiệm của Home Credit trong việc xử lý Thông tin 

Home Credit sẽ chịu trách nhiệm cho việc (i) xử lý Thông tin theo quy định của pháp luật và Thỏa 

thuận này, và (ii) nỗ lực bảo vệ Thông tin. 

Thỏa thuận này được ký thông qua phương tiện điện tử. Các bên đồng ý Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ 

ngày ký cho đến khi bị chấm dứt bởi hai bên bằng văn bản. Trong mọi trường hợp, Khách hàng có thể gọi đến 

đường dây nóng 1900 633 633 của Home Credit để yêu cầu Home Credit cung cấp bản sao của Thỏa thuận 

này. 

 

 Khách hàng 

 

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam 

 


