
Chính sách Cookie dành cho Aritco 

Đây là Chính sách Cookie dành cho Aritco, có thể truy cập từ www.aritco.com/vn. 

Chính sách được cập nhật lần cuối vào ngày 21/11/2022 

Cookies là gì ? 

Như thông lệ với hầu hết tất cả các trang web chuyên nghiệp, trang này sử dụng cookie, là những tệp 

nhỏ được tải xuống máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động của bạn để cải 

thiện trải nghiệm của bạn. Trang này mô tả những thông tin họ thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin 

đó và lý do đôi khi chúng tôi cần lưu trữ những cookie này. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cách bạn có thể 

ngăn chặn việc lưu trữ các cookie này. 

Cách chúng tôi sử dụng Cookies 

Chúng tôi sử dụng cookie vì nhiều lý do được nêu chi tiết bên dưới. Cookie không chứa bất kỳ thông tin 

nhận dạng trực tiếp nào về bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.) mà chỉ chứa thông tin về 

trình duyệt của bạn và hoạt động đã diễn ra thông qua trình duyệt. 

 • Các cookie chúng tôi đang sử dụng dành cho:  

o  Chức năng (cần thiết),  

o Thống kê hoặc  

o Tiếp thị  

• Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các công nghệ tương tự khác, chẳng hạn như thẻ pixel để nhắm mục tiêu 

cụ thể quảng cáo của chúng tôi đến bạn trên các trang web khác.  

• Các cookie cần thiết cũng được sử dụng để chúng tôi có thể cung cấp chức năng trò chuyện cho bạn 

khi truy cập trang web của chúng tôi. 

 • Chúng tôi sử dụng các công cụ đo lường khác nhau cung cấp cho chúng tôi số liệu thống kê và phân 

tích về hành vi trên trang web của chúng tôi. 

• Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập và phân tích để phát triển và cải thiện trang web cũng 

như để kiểm tra chức năng của trang web.  

• Chúng tôi sử dụng cookie trên Aritco.com, Aritco Liftguide, Aritco Showroom và Aritco Cloud. 

Cookie được lưu trữ trong bao lâu? 

http://www.aritco.com/vn


 Thời gian cookie được lưu trữ trên thiết bị và trình duyệt của bạn sẽ khác nhau. Thời gian tồn tại của 

cookie được tính dựa trên chức năng của cookie và lần truy cập cuối cùng của bạn vào trang web. Khi 

một cookie hết hạn, nó sẽ tự động bị xóa.  

Vô hiệu hóa cookie  

Bạn có thể ngăn cài đặt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt của mình (xem thêm trong 

tài liệu này).  

Thay đổi sự đồng ý của bạn  

Bạn có thể thay đổi sự đồng ý hoặc tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết “Cài đặt 

cookie” ở cuối trang web, Aritco.com. 

Cookie chúng tôi đặt  

Cookie liên quan đến Tài khoản  

Nếu bạn tạo tài khoản với chúng tôi thì chúng tôi sẽ sử dụng cookie để quản lý quy trình đăng ký và quản 

trị chung. Những cookie này thường sẽ bị xóa khi bạn đăng xuất, tuy nhiên trong một số trường hợp, 

chúng có thể vẫn còn sau đó để ghi nhớ các tùy chọn trang web của bạn khi đăng xuất. Cookie này chỉ 

áp dụng cho việc sử dụng Aritco Cloud.  

Cookie liên quan đến đăng nhập  

Chúng tôi sử dụng cookie khi bạn đăng nhập để chúng tôi có thể ghi nhớ sự thật này. Điều này giúp bạn 

không phải đăng nhập mỗi lần truy cập một trang mới. Các cookie này thường bị xóa hoặc xóa khi bạn 

đăng xuất để đảm bảo rằng bạn chỉ có thể truy cập các tính năng và khu vực bị hạn chế khi đăng nhập.  

Cookie liên quan đến bản tin email 

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng ký bản tin hoặc email và cookie có thể được sử dụng để ghi nhớ 

nếu bạn đã đăng ký.  

Cookie của bên thứ ba  

Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi cũng sử dụng cookie do các bên thứ ba đáng tin cậy cung 

cấp. Phần sau đây nêu chi tiết các cookie của bên thứ ba mà bạn có thể gặp phải thông qua trang web 

này.  

     • Trang web này sử dụng Google Analytics, một trong những giải pháp phân tích phổ biến và đáng tin 

cậy nhất trên web để giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web và cách chúng tôi có thể cải thiện 

trải nghiệm của bạn. Những cookie này có thể theo dõi những thứ như thời gian bạn sử dụng trang web 

và các trang bạn truy cập để chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất nội dung hấp dẫn.  



     Để biết thêm thông tin về cookie Google Analytics, hãy xem trang Google Analytics chính thức. 

    • Phân tích của bên thứ ba được sử dụng để theo dõi và đo lường việc sử dụng trang web này để 

chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất nội dung hấp dẫn. Những cookie này có thể theo dõi những thứ như 

thời gian bạn sử dụng trang web hoặc các trang bạn truy cập, điều này giúp chúng tôi hiểu cách chúng 

tôi có thể cải thiện trang web cho bạn.  

   • Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ tương tự khác, chẳng hạn như thẻ pixel để nhắm mục tiêu cụ 

thể quảng cáo của chúng tôi đến bạn trên các trang web khác, chẳng hạn như Facebook 

Làm thế nào để bạn loại bỏ cookie?  

Thật dễ dàng để xóa cookie mà bạn đã phê duyệt trước đó. Quy trình tùy thuộc vào trình duyệt (Chrome, 

Firefox, Safari, v.v.) và thiết bị bạn đang sử dụng (Điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC hoặc MAC). 

Các công cụ xóa thường được tìm thấy trong “Cài đặt – Quyền riêng tư và Bảo mật” nhưng điều này 

cũng có thể khác nhau giữa các trình duyệt khác nhau. Vui lòng cho biết bạn đang sử dụng trình duyệt 

nào bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:  

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Mozilla 

Google Chrome 

Opera 

Safari 

Thông tin thêm 

Hy vọng rằng điều đó đã làm rõ mọi thứ cho bạn và như đã được đề cập trước đây nếu có điều gì đó mà 

bạn không chắc liệu mình có cần hay không thì việc bật cookie thường sẽ an toàn hơn trong trường hợp 

cookie tương tác với một trong các tính năng bạn sử dụng trên trang web của chúng tôi.  

Để biết thêm thông tin chung về cookie, vui lòng đọc Chính sách cookie.  

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang tìm kiếm thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi qua một trong các kênh 

liên hệ ưu tiên của chúng tôi bằng cách truy cập liên kết này: www.aritco.com/vn 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/windows/microsoft-edge-webbdata-och-sekretess-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.aritco.com/vn

