
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ỨNG DỤNG FOSSIL Q 
Cập nhật mới nhất:Ngày 25 tháng 5 năm 2018 2018.05.25 

 
Tại Fossil Group, Inc. (sau đây được gọi là “Fossil Group” hoặc “Fossil”) chủ sở hữu, nhà sản 
xuất và nhà phân phối của nhãn hiệu Fossil (“Fossil”, “chúng tôi”), chúng tôi tôn trọng và bảo vệ 
các quyền riêng tư của bạn. Thông báo Quyền riêng tư này mô tả: 
 

● Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Ứng dụng Fossil Q, Các Ứng dụng Đồng hồ 
Fossil, và Thiết bị Fossil và mục đích mà chúng tôi sử dụng nó. 

● Thông tin Cá nhân mà chúng tôi chuyển cho các bên thứ ba. 
● Quyền của bạn và cách để bạn thực hiện các quyền đó. 
● Cách liên hệ với chúng tôi. 

 
1. Tóm tắt 
 
Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản tóm tắt ngắn về loại thông tin cá nhân mà 
chúng tôi sử dụng, các mục đích sử dụng và về các quyền của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy 
chuyển đến các Mục dưới đây. 
 

1.1 Cung cấp Dịch vụ 
 
Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn nhằm cung cấp cho bạn đầy đủ các dịch vụ 
và tính năng của Ứng dụng Fossil Q, các Ứng dụng Đồng hồ Fossil, và Thiết bị Fossil. 
Điều này bao gồm dữ liệu mà bạn nhập vào khi thiết lập tài khoản người dùng và thông 
tin bắt buộc để nhận các tính năng cụ thể. Ví dụ: để đo khoảng cách và tốc độ, hoặc tính 
toán lượng calo bị đốt cháy, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về chiều cao, cân nặng, 
nhịp tim và vị trí địa lý của bạn. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục 3.1-3.7 dưới 
đây) 
 
1.2 Phân tích 
 
Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo dõi và chạy các phân tích về 
việc sử dụng Ứng dụng, các Ứng dụng Đồng hồ và Thiết bị (để xác định chức năng nào 
được sử dụng thường xuyên hơn) để hiểu cách chúng được sử dụng và cải tiến chức 
năng đó. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục 3.8 dưới đây) 
 
1.3 Tiếp thị 
 
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị để cung 
cấp cho bạn các đề xuất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, trừ khi bạn từ chối. 
(Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mục 3.9 dưới đây) 
 
1.4 Truy cập dữ liệu bởi người nhận 



 
Các nhà cung cấp dịch vụ và các công ty khác của Tập đoàn Fossil cũng truy cập thông 
tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả trong 
Thông báo Quyền riêng tư này. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Mục 5 dưới đây) 
 
1.5 Quyền của bạn 
 
Các quyền của bạn có thể bao gồm quyền truy cập, sửa chữa và xóa Thông tin Cá nhân 
của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu hạn chế và, nếu phù hợp, thu hồi sự chấp thuận của 
bạn hoặc phản đối việc xử lý (vui lòng đi đến Mục 8 để xem mô tả chi tiết về các quyền 
của bạn). 
 
1.6 Địa điểm lưu trữ thông tin của bạn 
 
Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ chủ yếu ở Hoa Kỳ với chúng 
tôi và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của chúng tôi, nếu cần thiết để tuân thủ theo 
Khung pháp lý về Bảo vệ Quyền riêng tư của EU - và Thụy Sĩ - Hoa Kỳ hoặc tuân thủ 
các biện pháp bảo vệ thích hợp khác. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mục 9 dưới 
đây) 

 
2. Khi nào Thông báo Quyền riêng tư này được áp dụng? 
 
Thông báo Quyền riêng tư này áp dụng cho Ứng dụng Fossil Q, các Ứng dụng Đồng hồ Fossil, 
và Thiết bị Fossil. Để biết thêm thông tin về nội dung của những điều khoản này, vui lòng xem 
Mục 12. 
 
Thông báo Quyền riêng tư này không áp dụng cho giao dịch mua hàng của bạn đối với Thiết bị 
hoặc bất kỳ giao dịch mua hàng nào trên trang web của chúng tôi. 
 
3. Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân nào trên cơ sở pháp lý nào và chúng tôi sử 
dụng những thông tin này nhằm mục đích gì? 
 
Để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi và toàn bộ các tính năng của Ứng dụng, các Ứng 
dụng Đồng hồ và Thiết bị của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân. 
 
Chúng tôi nhận Thông tin Cá nhân được thu thập bởi các dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: Google Fit). 
Bạn có thể hủy kích hoạt việc chia sẻ dữ liệu ứng dụng như vậy bằng cách sử dụng thiết lập 
của dịch vụ bên thứ ba. 
 
Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm các thông tin sau đây (xin lưu ý: Vì tính sẵn 
có của tính năng có thể khác nhau, tùy thuộc vào Ứng dụng, các Ứng dụng Đồng hồ và Thiết bị 
của bạn, không phải tất cả các mục sau đâu đều có thế áp dụng cho bạn): 
 



3.1 Dữ liệu chung về Tài khoản 
 
Khi bạn sử dụng Ứng dụng, các Ứng dụng Đồng hồ và Thiết bị, chúng tôi sẽ thu thập dữ 
liệu tài khoản chung, bao gồm ví dụ như họ và tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, 
chiều cao và cân nặng của bạn, ảnh, mật khẩu được chọn cho tài khoản Ứng dụng, 
phiên bản ứng dụng, thông tin thiết bị của bạn (ví dụ: Số sê-ri thiết bị), thông tin thiết bị 
di động được ghép đôi (ví dụ: nhà sản xuất điện thoại thông minh, mẫu mã, hệ điều 
hành) và tài khoản cá nhân và Thiết lập Ứng dụng của bạn. 
 
Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin này khi bạn đăng ký bằng cách sử dụng thông tin 
đăng nhập mạng xã hội, như Facebook hoặc Google+. Trong trường hợp này và các 
trường hợp khác, chúng tôi thu thập thông tin công khai có sẵn về bạn trên tài khoản 
mạng xã hội của bạn. Chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ mật khẩu mạng xã hội của 
bạn nếu bạn đăng ký bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập mạng xã hội. 
 
3.2 Dữliệu về hoạt động và ngủ 
 
Để giúp bạn hiểu được thói quen vận động hàng ngày và chỉ số sức khỏe cá nhân, 
chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân Bổ sung. Ví dụ bao gồm số bước mà bạn đã thực 
hiện theo tính toán, nhịp tim, lượng calo bị đốt cháy, chế độ di chuyển của bạn (ví dụ: 
chạy hoặc đi bộ), khoảng cách đã đi, múi giờ và mục tiêu của bạn trong ngày cũng như 
liệu bạn đã đạt được chúng hay chưa. Để cho phép chúng tôi tính toán lượng calo bị đốt 
cháy, chúng tôi sử dụng thông tin chiều cao, cân nặng và ngày sinh của bạn. Bạn cũng 
có thể chọn nhập thông tin liên quan đến các hoạt động của mình thông qua Ứng dụng, 
chẳng hạn như cập nhật thông tin về cân nặng của bạn. 
 
Với mục đích cho phép bạn hiểu và cải thiện thói quen ngủ của mình, một số Thiết bị thu 
thập thời gian bắt đầu ngủ, thời gian kết thúc giấc ngủ, thời gian bạn đi ngủ và thời gian 
bạn thức dậy. Chúng tôi cũng thu thập thông tin chi tiết về giấc ngủ, chẳng hạn như khi 
ngủ nông hoặc ngủ sâu, để hiển thị cho bạn dữ liệu và thông tin chi tiết về các mô thức 
ngủ của bạn. 
 
Một số dữ liệu về hoạt động và giấc ngủ có thể được coi là “dữ liệu liên quan đến sức 
khỏe” trong các quyền pháp lý nhất định.  
 
3.3 Thông báo và cảnh báo 
 
Nếu bạn muốn được thông báo bằng Thiết bị của mình khi nhận được tin nhắn văn bản, 
email, cảnh báo ứng dụng hoặc khi có sự kiện sắp tới trong lịch trên thiết bị di động của 
bạn, bạn cần kích hoạt tính năng này trong Thiết lập ứng dụng. Chúng tôi không lưu nội 
dung của các Thông báo mà chỉ theo dõi là có một Thông báo xuất hiện. 
 
3.4 Thông tin về địa điểm 



 
Khi cài đặt Ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập vào dữ liệu vị trí địa lý 
của bạn. Khi bạn cài đặt hoặc sử dụng các Ứng dụng Đồng hồ lần đầu tiên, bao gồm 
trên các thiết bị được chạy bởi hệ điều hành Wear OS by Google, bạn sẽ được yêu cầu 
cấp quyền truy cập cho các Ứng dụng Đồng hồ tới dữ liệu vị trí địa lý của Thiết bị của 
bạn (nếu được trang bị) hoặc dữ liệu vị trí địa lý của thiết bị di động được ghép đôi. 
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để tùy chỉnh ứng dụng hoặc các Ứng dụng Đồng 
hồ với thông tin và các tính năng dựa trên vị trí; ví dụ có thể bao gồm tự động cập nhật 
thông tin thời tiết tại địa phương, theo dõi tuyến đường hoạt động hoặc để giúp xác định 
vị trí Thiết bị của bạn dựa trên vị trí được biết gần nhất. 
 
3.5 Báo cáo kết quả hoạt động và hỗ trợ khách hàng 
 
Trong trường hợp Ứng dụng hoặc các Ứng dụng Đồng hồ của chúng tôi ngừng hoạt 
động, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về thiết bị di động và thiết bị đã được ghép đôi 
của bạn (chẳng hạn như mẫu mã, phiên bản phần mềm, nhà cung cấp mạng của thiết bị 
di động) và bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn chia sẻ với chúng tôi, điều đó sẽ cho 
phép chúng tôi xác định và sửa lỗi và hơn nữa cải thiện hiệu suất hoạt động của Ứng 
dụng và các Ứng dụng Đồng hồ của chúng tôi. 
 
Trong trường hợp bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng, chúng tôi cũng 
sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. 
 
3.6 Các Ứng dụng Đồng hồ 
 
Khi cài đặt hoặc sử dụng một trong các Ứng dụng Đồng hồ của chúng tôi, bạn sẽ được 
yêu cầu cấp quyền truy cập cho Ứng dụng Đồng hồ tới các loại thông tin nhất định từ 
Thiết bị và/hoặc thiết bị di động đã kết nối của bạn (chẳng hạn như dữ liệu vị trí địa lý, 
sự kiện trên lịch cá nhân của bạn hoặc dữ liệu hoạt động thể dục). Nếu bạn cho phép, 
các Ứng dụng Đồng hồ có thể thu thập thông tin và sử dụng thông tin đó để cung cấp 
các tính năng hoặc dịch vụ cụ thể; chẳng hạn để cho phép bạn hiển thị một mặt đồng hồ 
được chọn trước trong một sự kiện cụ thể, để tải ảnh từ phương tiện truyền thông xã 
hội, hoặc để giúp xác định vị trí Thiết bị của bạn dựa trên vị trí được biết đến gần nhất. 
 
3.7 Email và các thông tin liên lạc khác 
Chúng tôi gửi cho bạn thông báo đẩy để cung cấp cho bạn thông tin về các mục tiêu cá 
nhân và các cảnh báo về các cập nhật cho Thiết bị, Ứng dụng, hoặc các Ứng dụng 
Đồng hồ. 
 
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các email liên quan đến việc quản lý tài khoản của bạn, chẳng 
hạn như một email chào mừng khi bạn tạo tài khoản của bạn, một email xác nhận nếu 
bạn xóa tài khoản của bạn, các email nếu bạn quên mật khẩu và cần trợ giúp thay đổi 



nó, hoặc lời nhắc về việc tài khoản có thể bị vô hiệu hóa sau một khoảng thời gian 
không hoạt động. 
 
Đối với các thiết bị di động được ghép đôi, bạn có thể dừng việc truyền dữ liệu từ thiết bị 
di động được ghép đôi đến Ứng dụng hoặc Ứng dụng Đồng hồ vào bất kỳ lúc nào bằng 
cách tắt kết nối Bluetooth giữa Thiết bị và thiết bị di động đó; tuy nhiên, trong trường 
hợp này, một số chức năng được mô tả trên đây có thể sẽ không hoạt động. 
 
3.8 Phân tích 
 
Chúng tôi tổng hợp và bỏ định danh dữ liệu (để dữ liệu không được liên kết với tên của 
một cá nhân hoặc thông tin định danh cá nhân khác) được thu thập thông qua Ứng 
dụng, Các Ứng dụng Đồng hồ và Thiết bị và sử dụng nó cho nhiều mục đích phân tích, 
chẳng hạn như xác định số bước trung bình hàng ngày được thực hiện bởi người dùng 
Ứng dụng, phân tích các xu hướng tập luyện, mặt đồng hồ được chọn bởi người dùng 
Ứng dụng Đồng hồ, hoặc thu thập thông tin khác để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của 
chúng tôi. 
 
Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, thống kê và các 
mục đích nghiên cứu thị trường khác để tìm hiểu thêm về khách hàng và người dùng 
của chúng tôi. Với những mục đích này chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân có 
sẵn công khai về bạn (ví dụ: từ các hồ sơ trên mạng xã hội của bạn). 
 
Chúng tôi sử dụng Google Analytics để theo dõi và đánh giá cách thức Ứng dụng và 
Ứng dụng Đồng hồ của chúng tôi được sử dụng và cách để có thể cải tiến. Google 
Analytics là dịch vụ phân tích do Google Inc. cung cấp, được đặt trụ sở tại Hoa Kỳ. Để 
sử dụng Google Analytics, ứng dụng của chúng tôi gửi thông tin ẩn danh về việc bạn sử 
dụng Ứng dụng của chúng tôi tới Google Analytics, nơi dữ liệu được tổng hợp và phân 
tích để cung cấp báo cáo có ý nghĩa cho chúng tôi. Chúng tôi không kết nối dữ liệu từ 
Google Analytics với bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Bạn có thể chọn không cho 
phép Google Analytics thu thập dữ liệu vào bất kỳ thời điểm nào trong các cài đặt Ứng 
dụng. 
 
3.9 Tiếp thị 
 
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị để cung 
cấp cho bạn đề xuất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách phân tích 
thông tin hợp đồng chung của bạn (3.1) và cách thức các dịch vụ của chúng tôi được sử 
dụng, chúng tôi sẽ chọn những thông tin tiếp thị có thể được đặc biệt quan tâm đối với 
bạn. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn email quảng bá (ở EU: chỉ các sản phẩm tương 
tự như sản phẩm bạn đã mua). Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể từ chối việc sử dụng 
Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị như được mô tả trong Mục 8.1. 
 



Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu liên quan đến sức khoẻ của bạn cho các mục đích 
tiếp thị. 
 
Nếu bạn tham gia một đợt rút thăm trúng thưởng, một cuộc thi, hoặc cuộc tranh tài toàn 
cầu mà chúng tôi tài trợ, chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để giúp bạn 
tham gia. 
 
3.10 Cơ sở Pháp lý (EU) 
 
Luật EU bắt buộc chúng tôi phải nêu cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý dữ liệu 
được mô tả trong chương 3 này. 
 
3.10.1 Thực hiện hợp đồng:  Hầu hết các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi là cần 
thiết để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi (về mặt pháp lý: thực hiện hợp đồng của 
chúng tôi với bạn - Mục 3.1 đến 3.3, 3.5 đến 3.7). 
 
3.10.2 Chấp thuận:  Đối với dữ liệu vị trí địa lý (Mục 3.4) và cho một số hoạt động tiếp 
thị (Mục 3.9), chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận rõ ràng trước của bạn. Trong chừng mực 
mà dữ liệu hoạt động (Mục 3.2 ở trên) có thể được coi là dữ liệu liên quan đến sức 
khoẻ, chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận rõ ràng của bạn đối với việc xử lý. 
 
3.10.3 Các lợi ích hợp pháp:  Việc xử lý để phân tích (Mục 3.8) và cho các mục đích 
tiếp thị được dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. 
 
3.10.4 Nghĩa vụ pháp lý:  Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân 
của bạn do nghĩa vụ pháp lý (để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mục 6. dưới đây). 

 
4. bạn có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của mình hay không? 
 
Ứng dụng cho phép bạn chia sẻ Thông tin cá nhân từ Ứng dụng trên các mạng xã hội như 
Facebook hoặc chuyển Thông tin cá nhân sang các ứng dụng khác như Apple Health hoặc 
Google Fit. Bạn có thể hủy kích hoạt việc chia sẻ dữ liệu ứng dụng như vậy bằng cách sử dụng 
các Thiết lập Ứng dụng của bạn. 
 
Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng Thông tin Cá nhân bởi 
các bên thứ ba như vậy. Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng Thông tin Cá 
nhân của bên thứ ba liên quan đến các tính năng chia sẻ, vui lòng truy cập chính sách quyền 
riêng tư của các ứng dụng bởi bên thứ ba và các nhà cung cấp của họ. 
 
5. Khi nào chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân? 
 
Chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp dưới đây. 
 



5.1 Nghĩa vụ pháp lý và mục đích nội bộ 
 
Chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn (i) để tuân thủ luật pháp, các yêu cầu pháp 
lý liên quan và đáp ứng các yêu cầu hợp pháp, lệnh tòa và các thủ tục pháp lý, bao gồm 
các yêu cầu để đáp ứng các quy định về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật; (ii) để 
bảo vệ và bào chữa cho các quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc bên thứ ba; hoặc 
(iii) trong trường hợp khẩn cấp, nhằm bảo vệ sự an toàn của nhân viên của chúng tôi 
hoặc bất kỳ người nào. 
 
Ngoài ra trong trường hợp chúng tôi hoặc phần lớn tài sản của chúng tôi bị mua lại bởi 
một hoặc nhiều bên thứ ba như là kết quả của hoạt động mua lại, sáp nhập, bán, hợp 
nhất, phá sản, thanh lý, hoặc các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp tương tự khác, 
Thông tin Cá nhân của bạn có thể là một phần của tài sản được chuyển nhượng. Nếu 
được yêu cầu theo luật pháp hiện hành (chẳng hạn như ở EU) hoặc các Nguyên tắc 
Bảo vệ Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và yêu cầu sự cho phép của 
bạn để chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn. 
 
5.2 Xử lý chung trong Tập đoàn Fossil 
 
Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được kết hợp với hoặc liên kết với Thông tin Cá nhân 
khác mà các công ty Tập đoàn Fossil đã thu thập được về bạn (ví dụ: chi tiết mua hàng 
Thiết bị của bạn, các mặt hàng khác bạn đã mua trên trang web của công ty). Chúng tôi 
cũng sẽ cung cấp dữ liệu của bạn cho các công ty Tập đoàn Fossil nếu cần thiết để 
cung cấp dịch vụ bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng khác cho bạn (vui lòng truy cập 
www.fossilgroup.com để biết thông tin về các công ty thành viên của Tập đoàn Fossil). 
 
5.3 Chia sẻ với các bên thứ ba 
 
Chúng tôi liên kết với các công ty khác để cung cấp dịch vụ hoặc để lưu trữ Thông tin 
Cá nhân. Các công ty này chỉ được cho phép sử dụng Thông tin Cá nhân trên danh 
nghĩa của chúng tôi; họ không được sử dụng những dữ liệu đó cho các mục đích riêng 
của họ trừ khi được pháp luật cho phép. Ví dụ về các nhà thầu phụ là các nhà cung cấp 
dịch vụ lưu trữ hoặc các dịch vụ khác như Amazon Web Services, Inc. và Google Inc. 
và, các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng cho chăm sóc khách hàng như 
Zendesk, Inc. 
 
Chúng tôi ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ làm giàu dữ 
liệu (điều này không áp dụng cho EU, nơi chúng tôi chỉ sử dụng các kỹ thuật làm sạch 
dữ liệu, tức là đảm bảo rằng dữ liệu của bạn, ví dụ như địa chỉ, là chính xác). 
 
Với điều kiện là thông tin cá nhân của bạn phải tuân theo thỏa thuận Bảo vệ Quyền 
riêng tư, chúng tôi sẽ vẫn chịu trách nhiệm rằng việc xử lý thông tin cá nhân bởi nhà 

http://www.fossilgroup.com/


cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu phụ là phù hợp với các hướng dẫn của chúng tôi, trừ 
khi chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc xử lý không phù hợp như vậy. 
Xem Mục 8 dưới đây để biết thêm thông tin liên quan đến thỏa thuận Bảo vệ Quyền 
riêng tư. 
 
5.4 Chia sẻ thông tin nặc danhvới các bên thứ ba 
 
Vì các mục đích hợp pháp, chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba các dữ liệu tổng hợp 
và nặc danh (tức là không gồm tên và các thông tin có thể nhận dạng cá nhân khác) thu 
thập được qua Ứng dụng hoặc Ứng dụng Đồng hồ. 

 
6. Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em 
 
Chúng tôi không cố ý thu thập, duy trì hoặc sử dụng qua Ứng dụng hoặc Ứng dụng Đồng hồ 
các Thông tin cá nhân về trẻ em dưới 14 tuổi.Trẻ em dưới 14 tuổi không được sử dụng Ứng 
dụng hoặc Ứng dụng Đồng hồ, và yêu cầu cấp tài khoản cho các trẻ em này sẽ bị từ chối. Nếu 
biết có trẻ em dưới 14 tuổi đã gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi mà chưa được sự đồng ý 
trước của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa các Thông tin cá nhân đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. 
Xin lưu ý rằng ở bên ngoài Hoa Kỳ các ngưỡng tuổi khác có thể được áp dụng. 
 
7. Chúng tôi lưu giữ Thông tin cánhân trong bao lâu và bảo vệ thông tin như thế nào? 
 
Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp chức 
năng và dịch vụ của Ứng dụng, Ứng dụng Đồng hồ và Thiết bị, nhưng chỉ trong trường hợp tài 
khoản của bạn đang hoạt động.Khi bạn xóa tài khoản hoặc chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản sau 
một thời gian không hoạt động và đã gửi thông báo cho bạn, chúng tôi sẽ xóa khỏi hệ thống các 
Thông tin cá nhân đã nhận được từ Ứng dụng, Ứng dụng Đồng hồ hoặc Thiết bị (trừ các thông 
tin mà chúng tôi đã nặc danh hóa). 
 
Tuy nhiên, trong chừng mực cần thiết, chúng tôi có thể giữ một số Thông tin Cá nhân của bạn 
vì lý do pháp lý (chẳng hạn theo luật thuế, việc chống lại, hoặc thiết lập các yêu cầu pháp lý, và 
để chứng minh rằng việc xử lý dữ liệu của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ 
liệu). Chúng tôi cũng giữ các yêu cầu tham gia hoặc từ chối của bạn đối với các email tiếp thị 
(ngay cả khi yêu cầu đó được thực hiện trong hoặc thông qua Ứng dụng). 
 
8. Bạn có những quyền gì? 
 

8.1 Quyền của bạn 
 
Nếu có thắc mắc hoặc lo ngại về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của mình, 
bạn vui lòng gửi đến địa chỉ liên lạc nêu tại Mục 11. 
 



Dù bạn có hoặc không liên hệ với chúng tôi, bạn có thể, đơn giản bằng cách thay đổi 
thiết lập trong Ứng dụng của bạn, vào bất cứ lúc nào rút lại sự chấp thuận của mình, 
trong trường hợp việc xử lý dữ liệu của chúng tôi dựa trên sự chấp thuận của bạn, mà 
không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự chấp thuận 
trước khi thu hồi. 
 
Vào bất cứ thời điểm nào, bạn có thể chọn không nhận các thông báo hoặc email tiếp 
thị. Bạn có thể chọn không tham gia nhận các thông báo hoặc email tiếp thị bằng cách 
thay đổi thiết lập trong Ứng dụng của bạn hoặc gửi cho chúng tôi một email hoặc gửi 
thư tới địa chỉ được ghi trong Mục 11 dưới đây. Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận 
email tiếp thị bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký có trong email từ chúng tôi. 
 
8.2 Các quyền bổ sung của bạn được quy định bởi luật EU 
 
Bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong Mục 11 dưới đây, tại EU, bạn có 
thể thực hiện các quyền của mình, bao gồm quyền yêu cầu chúng tôi cho phép truy cập, 
chỉnh sửa, xóa và hạn chế Thông tin Cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Bạn cũng có 
quyền di chuyển dữ liệu (để nhận dữ liệu bạn đã cung cấp ở định dạng có thể đọc được 
bằng máy). 
 
Bạn có thể, vào bất kỳ lúc nào, phản đối việc xử lý dữ liệu của chúng tôi trên cơ sở các 
lợi ích hợp pháp và việc nhận các thông báo hoặc email tiếp thị như được mô tả ở trên 
trong mục 8.1. 
 
Nếu Thông tin Cá nhân của bạn là đối tượng của Thỏa thuận Bảo vệ Quyền riêng tư, 
các quyền khác được mô tả trong Mục 9 dưới đây. Ngoài ra, bạn có quyền nộp đơn 
khiếu nại tới cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền. 
 
8.3 California 
 
Luật California yêu cầu một số doanh nghiệp nhất định phải trả lời các yêu cầu từ cư 
dân California hỏi về việc tiết lộ Thông tin Cá nhân đến các bên thứ ba vì các mục đích 
tiếp thị. Ngoài ra, các doanh nghiệp đó có thể áp dụng chính sách không tiết lộ Thông tin 
Cá nhân cho các bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị nếu một cư dân California từ chối. 
Chúng tôi có chính sách từ chối như mô tả trong Mục 8.1. Nếu bạn muốn từ chối chia sẻ 
Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị (với các công ty liên quan đến 
chúng tôi hoặc nếu trước đó bạn đồng ý việc thông tin chia sẻ của chúng tôi với các bên 
thứ ba không liên quan nhằm các mục đích tiếp thị), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 
email hoặc thư bưu chính tới các địa chỉ trong Mục 11 dưới đây. 

 
9. Lưu trữ dữ liệu ở Hoa Kỳ và Bảo vệ Quyền riêng tư 
 



Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ chủ yếu ở Hoa Kỳ với chúng tôi và 
các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của chúng tôi tuân thủ Khung pháp lý Bảo vệ Quyền riêng 
tư của Liên minh Châu Âu - và Thụy Sĩ - Hoa Kỳ. Trong chừng mực được pháp luật hiện hành 
cho phép (bao gồm luật của EU) chúng tôi cũng sử dụng và chuyển nhượng Thông tin Cá nhân 
trong và đến các quốc gia và lãnh thổ khác. Do đó, thông tin của bạn có thể là đối tượng điều 
chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ và các luật nước ngoài và có thể truy cập được đối với các chính 
phủ, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và nước ngoài. 
 
Để đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp theo luật của EU, Fossil Group Inc., tuân thủ tương ứng 
theo Khung Bảo vệ Quyền riêng tư EU - Hoa Kỳ và Khung Bảo vệ Quyền riêng tư Thụy Sĩ - 
Hoa Kỳ, như được quy định bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và duy trì tất 
cả thông tin cá nhân được chuyển nhượng từ các nước thành viên EU, EEA và Thụy Sĩ sang 
Hoa Kỳ. Fossil đã xác nhận với Bộ Thương mại rằng công ty tuân thủ các Nguyên tắc Bảo vệ 
Quyền riêng tư. 
 
Fossil được giám sát bởi Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC). Nếu có sự mâu thuẫn 
giữa các điều khoản trong chính sách bảo mật này và các Nguyên tắc Lá chắn Bảo mật thì các 
Nguyên tắc Lá chắn Bảo mật sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Lá 
chắn Bảo mật và xem xác nhận của Fossil, vui lòng truy cập trang 
https://www.privacyshield.gov/welcome. Để xem xác nhận của Fossil trên danh sách Lá chắn 
Bảo mật, vui lòng xem danh sách xác nhận về Lá chắn Bảo mật của Bộ Thương mại Hoa Kỳ tại 
trang https://www.privacyshield.gov/list. Các công ty con của Tập đoàn Fossil, trong đó có 
Fossil Partners, LP, cũng tuân thủ các Nguyên tắc Lá chắn Bảo mật này. 
 
Nếu Thông tin cá nhân của bạn phải tuân thủ các Nguyên tắc Lá chắn Bảo mật và bạn không 
tin tưởng rằng Fossil đã giải quyết thỏa đáng những lo ngại của bạn về sự bảo mật, bạn có thể 
yêu cầu DMA giải quyết lo ngại về việc sử dụng Thông tin cá nhân của mình mà không mất phí. 
Thông tin liên hệ của DMA: 
 
DMA 
Privacy Shield 
1333 Broadway, Suite #301 
New York, NY 10018 
 
Để nộp khiếu nại/thắc mắc: 
https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers/ 
 
Để biết thêm thông tin về DMA và chương trình Bảo mật của họ, vui lòng truy cập trang: 
https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers/ 
 
Trong trường hợp chúng tôi hoặc các quy trình giải quyết tranh chấp thay thế không thể giải 
quyết được vấn đề, bạn có thể yêu cầu giải quyết bằng trọng tài như quy định trong Lá chắn 
Bảo mật. 

https://www.privacyshield.gov/welcom
https://www.privacyshield.gov/list
https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers/
https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers/


 
10. Thay đổi Chính sách Bảo mật này hoặc cách thức sử dụng Thông tin cá nhân của 
chúng tôi 
 
Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày Ngày 25 tháng 5 năm 2018và có thể được cập 
nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi cơ bản của Chính sách 
Bảo mật bằng cách đăng thông báo nổi bật trong Ứng dụng hoặc bằng cách gửi cho bạn một 
email hoặc thông báo để yêu cầu bạn chấp thuận. Nếu Dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân thủ 
chương trình Lá chắn Bảo mật, và nếu Fossil quyết định sử dụng Thông tin cá nhân của bạn 
cho một mục đích khác biệt cơ bản so với các mục đích thu thập ban đầu hoặc sau đó đã được 
bạn cho phép, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, và trong trường hợp là thông tin liên quan đến 
sức khỏe, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn; hoặc trong tất cả các trường hợp khác, 
chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho bạn từ chối việc cho phép cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân 
của mình cho mục đích đó. 
 
11. Chúng tôi là ai và cách thức liên lạc với chúng tôi 
 
Ứng dụng, các Ứng dụng Đồng hồ và Thiết bị được cung cấp cho bạn bởi Fossil Group, Inc., 
901 S. Central Expy, Richardson, Texas 75080, USA. 
 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn từ chối các thông báo hoặc email tiếp thị hoặc nếu 
bạn muốn thực hiện các quyền khác của mình qua email tại  privacy@fossil.com hoặc gửi thư 
bưu chính cho chúng tôi tại Fossil Group, người nhận: Chris King, Giám đốc Tuân thủ và Rủi ro, 
901 S. Central Expressway Richardson, TX 75080, USA. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại một 
trong các địa chỉ này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật và bảo vệ dữ liệu liên quan đến 
Ứng dụng, các Ứng dụng Đồng hồ hoặc Thiết bị. 
 
Đại diện EU của chúng tôi là FESCO GmbH, Natzing 2, 83125 Eggstätt, Đức. Bạn có thể liên 
hệ với đại diện EU của chúng tôi bằng cách gửi email tới  eu-privacy@fossil.com hoặc gọi số 
+49-89-7484 6815. 
 
12. Các định nghĩa 
 
Thông tin Cá nhân là thông tin có thể được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp (kết hợp với các 
thông tin khác) để định danh bạn, hoặc xác định điều gì đó về bạn. Ví dụ về Thông tin Cá nhân 
bao gồm tên, địa chỉ email, số sê-ri thiết bị, các hoạt động của bạn và các thông tin chi tiết khác 
mà chúng tôi thu thập qua Ứng dụng, các Ứng dụng Đồng hồ hoặc Thiết bị. 
 
Ứng dụng Fossil Q ("Ứng dụng")  là ứng dụng bạn cài đặt trên thiết bị di động của bạn để sử 
dụng các dịch vụ của chúng tôi. Ứng dụng Fossil Q không tương thích với các thiết bị màn hình 
cảm ứng. 
 

mailto:privacy@fossil.com
mailto:eu-privacy@fossil.com


Các Ứng dụng Đồng hồ Fossil Q ("Ứng dụng Đồng hồ")  là các ứng dụng chúng tôi thiết kế 
để sử dụng với các Thiết bị để mở rộng các tính năng và dịch vụ cá nhân có sẵn cho bạn.Các 
Ứng dụng Đồng hồ có thể được cài đặt sẵn trên một số Thiết bị hoặc có thể được tải xuống 
Thiết bị của bạn. 
 
Thiết bị Fossil ("Thiết bị")  là một thiết bị đeo tay Fossil. Thiết bị lai chạy qua ứng dụng Fossil 
Q, trong khi các thiết bị màn hình cảm ứng được hỗ trợ bởi Wear OS by Google. Các thiết bị 
màn hình cảm ứng không ghép đôi với Ứng dụng Fossil Q và phải được đăng ký thông qua 
Google. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn trên đồng hồ thông minh màn 
hình cảm ứng thông qua các dịch vụ của Google phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của 
Google. 
 


