BASC GROUP
Chính Sách Riêng Tư
Chính sách riêng tư này được xây dựng lần cuối cùng vào ngày 15 tháng 03 năm 2017

I. Nội dung của Quy định về Sự riêng tư:
Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm nhưng không
giới hạn:
1. Phiên bản app đang sử dụng.
2. Hệ điều hành đang sử dụng.
3. Lựa chọn chế độ (mode) đang sử dụng.
4. Device Token ID.

II. Về việc sử dụng các dữ liệu:
1. Phiên bản app được sử dụng để hỗ trợ sửa lỗi nếu có hoặc gợi ý cập nhật app.
2. Hệ điều hành được sử dụng để hỗ trợ sửa lỗi nếu có hoặc gợi ý cập nhật app.
3. Lựa chọn mode (RC hoặc TV) được sử dụng để hỗ trợ sửa lỗi nếu có và gợi ý cập
nhật app.
4. Device Token ID được sử dụng cho chức năng thông báo (Push Notification) tin
quan trọng, ví dụ như: giới thiệu phiên bản mới, chức năng mới

III. Thay đổi trong Quy định về Sự riêng tư:

1. Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần
thông báo trước. Nếu có thay đổi đáng kể trong cách sử dụng dữ liệu, chúng tôi sẽ
thông báo cho người sử dụng ở những nơi dễ thấy trên trang web của chúng tôi. Người
sử dụng đồng ý rằng thông báo chung như vậy sẽ được coi là thông báo đầy đủ về
những thay đổi đó.

2. Người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện
của quy định về sự riêng tư

BASC GROUP
Privacy Policy
This privacy policy was last revised on March 15, 2017
I.

Collection of Information of app Kamote

We only take our clients’ information of app as outlined below:
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.

III.

App version is being used.
Phone OS is being used
App Mode (RC or TV) is being used
Device Token ID
About using your information of app Kamote
App version is used to fix bug if have or upgrading recommendation
Phone OS is used to fix bug if have or upgrading recommendation
App Mode (RC or TV) is used to fix bug if have or upgrading
recommendation
Device Token ID is used to send push notification of important message, e.g :
version upgrading…
Changes to the Privacy Policy

1. BASC Group reserves the right to modify and change the Privacy Statement
at any time. Any changes to this policy will be published on our site.
2. Each time you use the Kamote app or provide us with information, by doing
so, you are accepting the practices described in this privacy policy at that
time.

