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Autodesk, Inc. và các chi nhánh của công ty tại Hoa Kỳ (gọi chung là "Autodesk") tuân thủ các 
nguyên tắc của Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật (Privacy Shield Framework) giữa Châu Âu-Hoa Kỳ 
và Khuôn khổ Đảm bảo An toàn (Safe Harbor Framework) giữa Hoa Kỳ-Thụy Sĩ, chi phối việc 
thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân như mô tả dưới đây. Cam kết của Autodesk đối 
với dữ liệu cá nhân được nêu dưới đây trong Nguyên tắc Lá chắn Bảo mật và Đảm bảo An 
toàn tùy thuộc vào việc thực thi và quyền hạn điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa 
Kỳ. Thông tin thêm về Khuôn khổ Lá chắn Riêng tư có thể tìm thấy tại đây, và Khuôn khổ Đảm 
bảo An toàn có thể được tìm thấy tại đây. Để biết danh sách người tham gia Lá chắn Bảo mật, 

vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Phạm vi: Chính sách này áp dụng cho tất cả các dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi hoặc về 

khách hàng mà Autodesk, Inc. và các chi nhánh của công ty nhận được tại Hoa Kỳ từ Khu vực 

Kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ. Autodesk sẽ tuân thủ chính sách này đối với dữ liệu cá nhân này.   

Mục đích Xử lý Dữ liệu: Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho các đối tượng dữ liệu, Autodesk 

sẽ xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được khi có một đối tượng dữ liệu đăng ký với chúng tôi, thực 

hiện mua hàng, hợp đồng với chúng tôi, và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Các loại dữ 

liệu cá nhân thu thập được và việc sử dụng dữ liệu sẽ phụ thuộc vào sản phẩm, và được nêu 

trong Tuyên bố Bảo mật của Autodesk.  

Chuyển Dữ liệu cho Bên Thứ Ba: Autodesk có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba 

trong một số trường hợp nhất định được nêu trong Tuyên bố Bảo mật của chúng tôi. Phạm vi 

nghĩa vụ của Autodesk theo nguyên tắc Lá chắn Bảo mật bao gồm các bên thứ ba làm đại lý hỗ 

trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cung cấp dịch vụ cho bạn, và Autodesk vẫn có trách 

nhiệm yêu cầu bên thứ ba làm đại lý của chúng tôi xử lý đối tượng dữ liệu cá nhân theo chính 

sách này một cách nhất quán với chính sách này, trừ trường hợp Autodesk không chịu trách 

nhiệm về sự cố dẫn đến thiệt hại.  

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân để đáp ứng với yêu cầu hợp pháp của cơ quan 

công quyền, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc bảo mật hoặc thực thi 

pháp luật. 

Quyền Truy cập và Giới hạn Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu: Các đối tượng dữ liệu có quyền 

truy cập, sử dụng hạn chế, và tiết lộ hạn chế các dữ liệu cá nhân của họ.  Một số trong những 

cách bạn có thể làm như vậy được liệt kê trong Tuyên bố Bảo mật của Autodesk.  Nếu bạn 

muốn truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc sử dụng hạn chế hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình, hãy 

liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.  Nếu Autodesk nhận được một yêu cầu như vậy 

và xử lý thông tin của bạn thay mặt cho một khách hàng của Autodesk, Autodesk có thể chuyển 

yêu cầu của bạn đến khách hàng đó. 

  

https://www.privacyshield.gov/welcome
http://2016.export.gov/safeharbor/
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement


Giải quyết Tranh chấp Độc lập và Trọng tài: Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại, vui lòng 

liên hệ với Autodesk như chỉ dẫn dưới đây. Autodesk sẽ phản hồi thắc mắc của bạn trong vòng 

45 ngày. Nếu khiếu nại của bạn không thể được giải quyết bằng cách làm việc với chúng tôi, 

Autodesk sẽ chỉ định Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ làm cơ quan giải quyết tranh chấp độc lập để 

xem xét khiếu nại miễn phí cho bạn. Trong trường hợp khiếu nại của bạn không thể được giải 

quyết trực tiếp với Autodesk, hoặc thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập, bạn có thể 

gọi trọng tài ràng buộc. Để biết thêm thông tin về quá trình trọng tài, vui lòng truy cập trang web 

Lá chắn Bảo mật.  

Cách liên hệ với chúng tôi: Vui lòng gửi bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về việc tuân thủ 

Lá chắn Bảo mật của chúng tôi đến privacy.questions@autodesk.com, hoặc bằng thư thường 

đến: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
Hoa Kỳ 
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