
TUYÊN BỐ COOKIE BUDGETAIR.COM 

Chúng tôi, Travix Nederland B.V. ("Travix"), lưu trữ các tập tin cookie, web beacon, Javascript và thẻ 

pixel ("cookies") trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web Budgetair.com của chúng tôi. Lần tới khi 

bạn truy cập một trong các trang web này, cookie bảo đảm rằng thiết bị của bạn sẽ được nhận dạng. 

1. Các Cookie nào chúng tôi lưu trữ và tại sao 

Các cookie chức năng 

Những cookie này cần thiết cho các chức năng cơ bản của trang web và do đó được thiết lập khi bạn 

truy cập các trang web của chúng tôi. Các cookie này nhớ những sở thích của bạn khi bạn sử dụng các 

trang web của chúng tôi. Chúng cũng được sử dụng để phân tải trên các máy chủ của chúng tôi giúp duy 

trì trang web và phục vụ cho các mục đích bảo mật. Xem danh sách các cookie này. 

 

Các cookie phân tích 

 

Các cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách thức mà những người truy cập sử dụng các 

trang web của Travix bao gồm thông tin về các trang được truy cập nhiều nhất và số lượng thông báo lỗi 

được hiển thị. Những cookie này giúp Travix cải tiến trang web của mình. Xem danh sách các cookie 

này. 

 

Các cookie tiếp thị 

 

Những cookie này thường được đưa lên trên các trang web của Travix bởi các đối tác tiếp thị, mạng lưới 

quảng cáo và hệ điều hành truyền thông xã hội. Các bên thứ ba này đóng vai trò trung gian để mang nội 

dung của chúng tôi đến với bạn, chẳng hạn như thông báo, khuyến mãi, truyền thông xã hội và quảng 

cáo. Các bên thứ ba này cũng thu thập dữ liệu thông qua trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng 

các cookie. Việc xử lý dữ liệu này phải tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Xem danh sách các 

bên và cookie. Các cookie này được sử dụng để: 

 

 kết nối với các phương tiện truyền thông xã hội, từ đó bạn sẽ có thể kết nối và chia sẻ nội dung từ 

các trang web của chúng tôi thông qua các phương tiện truyền thông xã hội; 

 thu thập thông tin để giúp việc tiếp thị phù hợp hơn với sở thích của bạn, cả trong và ngoài trang web 

của chúng tôi; 

 giới hạn số lần các mục quảng cáo của chúng tôi được hiển thị; 

 tiếp cận với những người truy cập vào trang web của chúng tôi bằng cách cung cấp nội dung phù 

hợp, được cá nhân hoá thông qua các loại phương tiện truyền thông khác nhau chẳng hạn như 

email, truyền thông xã hội và quảng cáo biểu ngữ dựa trên các hoạt động của bạn trên các trang web 

của chúng tôi; 

 đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. 

2. Kiểm soát các cookie chúng tôi lưu trữ và truy cập 

Nếu bạn muốn hủy bỏ sự chấp nhận, bạn có thể điều chỉnh thiết lập trình duyệt của bạn để xoá cookie 

của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Bạn cũng có thể điều chỉnh thiết lập trình duyệt của mình để ngăn chặn 

các trang web thiết lập các cookie hoặc tất cả các cookie của bên thứ ba. Nếu bạn ngăn chúng tôi thiết 

https://s1.travix.com/budgetair/VN/assets/pdf/buavn-cookie-list-vn.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/VN/assets/pdf/buavn-cookie-list-vn.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/VN/assets/pdf/buavn-cookie-list-vn.pdf
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lập các cookie cụ thể, bạn có thể thấy rằng một số chức năng không có sẵn hoặc các phần nhất định của 

trang web sẽ không tải. Tìm hiểu cách điều chỉnh các thiết lập cho các trình duyệt khác nhau: 

 

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

3. Các câu hỏi? 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng thông tin của bạn, vui lòng 

privacy@budgetair.com với chúng tôi vào bất cứ lúc nào. 

Tuyên bố này được cập nhập lần cuối cùng vào ngày 17 Tháng Năm 18. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=en_US

