
THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực từ 31 tháng 8 năm 2021.

Giới thiệu
Thông báo về Quyền riêng tư này của Wooga (“Thông báo về Quyền riêng tư” hoặc “Thông báo”) được
cung cấp để giúp bạn hiểu các thông lệ của chúng tôi liên quan đến cách thu thập, sử dụng, chia sẻ và
bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong Thông báo về Quyền riêng tư này, “Wooga” đề cập đến Wooga GmbH,
Saarbruecker Str. 38, 10405 Berlin, Đức. Chúng tôi cũng có thể gọi Wooga là "chúng tôi".

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng bất cứ khi nào bạn chơi các trò chơi liên quan đến Thông báo
này hoặc truy cập vào bất kỳ sản phẩm và trò chơi trên mạng xã hội nào khác của chúng tôi trên nền
tảng web, thiết bị di động hoặc bất kỳ nền tảng và/hoặc thiết bị liên quan nào khác (“Dịch vụ”).

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn hiểu và không phản đối việc thu thập, tiết lộ, lưu trữ và sử dụng dữ liệu
cá nhân như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Nếu bạn không muốn Wooga thu
thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo các cách được mô tả trong
Thông báo về Quyền riêng tư này, bạn không nên chơi các trò chơi của Wooga hoặc sử dụng Dịch vụ
của chúng tôi.

1. Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi Thu thập
Wooga thu thập dữ liệu cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều chức năng và hoạt động của mình theo
mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

A. Dữ liệu Cá nhân mà Bạn Chia sẻ với Chúng tôi
Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (cho dù thông qua mạng xã hội hay trực tiếp qua Wooga), bạn có thể
cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi (như khi bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng), chẳng
hạn như:

• tên của bạn;
• địa chỉ email của bạn;
• thông tin khác giúp chúng tôi đảm bảo rằng bạn đang truy cập vào tài khoản của mình, thông

tin cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ mà bạn yêu cầu hoặc thông tin bạn cung cấp
để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ (chẳng hạn như câu trả lời cho cuộc khảo sát trực tuyến hoặc
mẫu phản hồi).

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chọn tạo hồ sơ người chơi và những người chơi khác của
Wooga có thể xem hồ sơ đó. Trong hồ sơ của mình, bạn có thể liệt kê các thông tin như:

• (các) tên người dùng trong trò chơi;
• liên kết đến hồ sơ của bạn trên các mạng xã hội khác nhau;
• thông tin chi tiết về các trò chơi mà bạn chơi và trạng thái trò chơi của bạn.

Bạn cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân trực tiếp cho chúng tôi bằng một số cách khác, bao gồm:
• trả lời các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu khác mà chúng tôi thực hiện;
• tham gia các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng;
• thông qua mạng xã hội;
• bằng cách tham gia vào các cuộc giao tiếp hoặc trò chuyện nhóm;
• tại các hội nghị, hội thảo và sự kiện khác.

B.     Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi Nhận được từ các Bên khác
Chúng tôi có thể thu thập hoặc nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác như các ứng dụng bên thứ ba,
chẳng hạn như cửa hàng ứng dụng, dịch vụ đăng nhập bên thứ ba và mạng xã hội mà trên đó bạn chơi
trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này cùng với thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho



chúng tôi theo một số cách như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này, chẳng hạn như để
giúp bạn và bạn bè của bạn kết nối với nhau hoặc để cung cấp quảng cáo phù hợp hơn với sở thích của
bạn.

Nếu bạn chơi các trò chơi của Wooga hoặc truy cập bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi trên
các ứng dụng bên thứ ba được kết nối hoặc bạn kết nối Dịch vụ của chúng tôi với bất kỳ ứng dụng bên
thứ ba nào, bao gồm các mạng xã hội như Facebook thì Wooga có thể nhận được một số thông tin nhất
định về bạn từ nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba. Thông tin chúng tôi nhận được phụ thuộc vào trò
chơi của Wooga mà bạn đang chơi, ứng dụng bên thứ ba, cài đặt quyền riêng tư của bạn và cài đặt
quyền riêng tư của bạn bè của bạn trên ứng dụng bên thứ ba đó, nếu có.
Ví dụ: Wooga có thể thu thập và lưu trữ một số hoặc tất cả các thông tin được ứng dụng bên thứ ba chia
sẻ như sau:

• tên hồ sơ của bạn;
• ảnh hồ sơ của bạn hoặc URL ảnh hồ sơ của bạn;
• số ID mạng xã hội dành riêng cho trò chơi của bạn (như ID trong phạm vi trò chơi trên

Facebook); số này có thể được liên kết với thông tin khác như tên và ảnh hồ sơ của bạn, cũng
như mã số nhận dạng của bạn bè của bạn;

• số ID mạng xã hội và thông tin công khai khác của bạn bè của bạn, như tên và ảnh hồ sơ của họ;
• email đăng nhập mà bạn đã cung cấp cho ứng dụng bên thứ ba;
• vị trí (thành phố) thực tế của bạn và vị trí của các thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của

chúng tôi;
• giới tính của bạn;
• ngày sinh và/hoặc độ tuổi của bạn;
• thông tin về các hoạt động của bạn trên hoặc thông qua ứng dụng bên thứ ba;
• thông tin khác mà bạn đã chia sẻ trên ứng dụng bên thứ ba;
• bất kỳ thông tin nào khác mà bạn hoặc nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba chia sẻ với Wooga.

Nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi từ ứng dụng bên thứ ba hoặc kết nối Dịch vụ của chúng tôi với
ứng dụng bên thứ ba, bạn cũng nên đọc Điều khoản Dịch vụ và Thông báo về Quyền riêng tư của ứng
dụng bên thứ ba đó.
Nếu bạn không rõ về thông tin mà ứng dụng bên thứ ba đang chia sẻ với chúng tôi, vui lòng truy cập
ứng dụng bên thứ ba để tìm hiểu thêm các thông lệ về quyền riêng tư của họ.

C.     Cookie và Thu thập Thông tin Tự động
Giống như nhiều trang web, Wooga, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên khác có thể gửi
cookie đến thiết bị của bạn khi bạn truy cập hoặc xem trang web của chúng tôi. Cookie là tệp dữ liệu
nhỏ được chuyển đến thiết bị của bạn để phục vụ mục đích lưu trữ hồ sơ. Thông tin có trong cookie có
thể được liên kết với dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích như cải thiện chất
lượng trang web của mình, điều chỉnh các đề xuất cho phù hợp với sở thích và giúp Dịch vụ dễ sử dụng
hơn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những cookie này và thông tin có trong đó nếu bạn đồng ý thông qua
biểu ngữ cookie của chúng tôi. Bạn có thể hủy bỏ quyết định của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp
vào “Cookie Settings” ở cuối mỗi trang trên trang web của chúng tôi.

Nếu cookie không có ngày hết hạn chính xác thì chúng chỉ được lưu trữ tạm thời và tự động bị xóa ngay
khi bạn đóng trình duyệt hoặc khởi động lại thiết bị. Cookie có ngày hết hạn sẽ vẫn được lưu trữ ngay cả
khi bạn đóng trình duyệt hoặc khởi động lại thiết bị. Những cookie như vậy sẽ không bị xóa cho đến
ngày được chỉ định trừ khi bạn xóa chúng theo cách thủ công.

Các nhà quảng cáo bên thứ ba trên Dịch vụ cũng có thể sử dụng, đặt hoặc đọc cookie hoặc thông tin
được thu thập khác từ các công nghệ như bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) trên thiết bị của bạn
và các thông lệ này tuân theo chính sách của riêng họ. Để biết thêm thông tin về các nhà quảng cáo bên
thứ ba này, vui lòng xem mục Quảng cáo Bên thứ ba Bao gồm Quảng cáo được Điều chỉnh và Phân tích
bên dưới.



Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên khác có thể thu thập các thông tin sau qua
cookie và các công nghệ khác:

• loại thiết bị bạn đang sử dụng;
• hệ điều hành và phiên bản thiết bị của bạn;
• mã số nhận dạng thiết bị di động của bạn, ví dụ như địa chỉ MAC, Mã số Nhận dạng cho Quảng

cáo (IDFA) và/hoặc Mã số Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế (IMEI);
• loại trình duyệt của bạn;
• ngôn ngữ trình duyệt của bạn;
• các URL và trang giới thiệu và thoát;
• loại nền tảng;
• số lần nhấp vào một trang hoặc tính năng;
• tên miền;
• trang đích;
• các trang đã xem và thứ tự của các trang đó;
• lượng thời gian dành cho các trang cụ thể;
• trạng thái trò chơi và ngày giờ hoạt động trên các trang web hoặc trò chơi của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ kết nối thông tin này với ID mạng xã hội hoặc ID Người dùng
Wooga của bạn.

Google Analytics
Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng cookie quảng cáo
và phân tích được mô tả ở trên để thay mặt chúng tôi phân tích việc sử dụng của bạn hoặc trang web
của chúng tôi. Thông tin do các cookie này tạo ra được chuyển đến máy chủ Google và lưu trữ ở đó. Tuy
nhiên, nếu bạn sống tại Liên minh Châu Âu hoặc một quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu, địa chỉ IP
của bạn sẽ được cắt ngắn trước khi thống kê sử dụng được đánh giá, do đó không thể thực hiện kết nối
trực tiếp đến địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng chức năng "anonymizeIp" để phục vụ mục đích này.

Chúng tôi cũng đã ký kết các thỏa thuận xử lý dữ liệu với Google. Mục đích của việc sử dụng Google
Analytics là để phân tích hành vi sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin thu thập được giúp chúng
tôi cải thiện các trang web và trò chơi của mình. Cơ sở pháp lý là sự đồng ý của bạn theo các yêu cầu
bảo vệ dữ liệu của Châu Âu tại Điều 6 khoản 1 mục a Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR). Bạn có
thể tìm thêm thông tin về Google Analytics tại đây
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Để biết thêm thông tin về cách hạn chế các loại cookie mà bạn cho phép, vui lòng xem mục Từ chối
Theo dõi Cookie bên dưới.

D.     Thông tin Bạn Tạo ra Bằng các Tính năng Giao tiếp của Chúng tôi
Bạn có thể tham gia vào một số hoạt động nhất định trên Dịch vụ của chúng tôi để giao tiếp hoặc chia
sẻ thông tin với Wooga và những người chơi khác. Bao gồm:

• tham gia diễn đàn người chơi và bảng tin nhắn;
• trò chuyện với những người chơi khác;
• đăng ảnh hoặc bản vẽ.

Bạn có thể chọn tiết lộ thông tin về bản thân trong quá trình đóng góp nội dung do người chơi tạo cho
Dịch vụ, bao gồm trong các phòng trò chuyện, blog, bảng tin nhắn, “hồ sơ” người chơi ở chế độ xem
công khai hoặc trong các diễn đàn tương tự thông qua các dịch vụ di động và/hoặc thông qua các trang
web, dịch vụ bên thứ ba hoặc đăng bình luận công khai lên hồ sơ của những người chơi khác. Bạn nên
coi các thông tin mà bạn tiết lộ trong bất kỳ diễn đàn nào trong số này là “công khai” và không nên
mong đợi về quyền riêng tư hoặc bảo mật.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Ngoài ra, bạn nên biết rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn gửi, bao gồm cả video và hình ảnh, đều
có thể được những người chơi khác của các diễn đàn này truy cập, đọc, xem, thu thập hoặc sử dụng và
có thể được sử dụng để gửi cho bạn những tin nhắn không mong muốn. Wooga không chịu trách
nhiệm về dữ liệu cá nhân mà bạn chọn công khai trên bất kỳ diễn đàn nào trong số này.

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn chia sẻ cho mọi mục đích như được mô tả trong
Thông báo về Quyền riêng tư này. Lưu ý rằng bạn nên coi các thông tin mà bạn đăng hoặc chia sẻ với
những người chơi khác thông qua Dịch vụ hoặc trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba là “công khai” và bạn
không nên mong đợi thông tin đó sẽ được giữ riêng tư. Vui lòng tham khảo thêm Điều khoản Dịch vụ
của Wooga để biết thêm thông tin và hướng dẫn về việc đăng nội dung thông qua Dịch vụ của chúng
tôi.

E.     Thông tin Thanh toán
Wooga có thể lấy thông tin thanh toán và lập hóa đơn mà bạn cung cấp khi giao dịch mua của bạn được
một bên khác xử lý (ví dụ như Facebook, Apple hoặc Google), chẳng hạn như khi bạn mua thứ gì đó
trong trò chơi bạn chơi trên mạng xã hội hoặc bạn đã tải xuống trên thiết bị di động của mình. Điều
khoản Dịch vụ của chúng tôi giải thích các chính sách và điều khoản của liên quan đến các khoản phí,
phương thức lập hóa đơn, tín dụng bên thứ ba và tiền ảo.

Hơn nữa, Wooga không thu thập hoặc lưu trữ số thẻ tín dụng.

2.  Cách Chúng tôi Sử dụng Dữ liệu Cá nhân
Wooga sử dụng dữ liệu cá nhân cho nhiều mục đích kinh doanh khác nhau như được mô tả trong
Thông báo về Quyền riêng tư này, bao gồm việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi, hoàn
thành các giao dịch bạn yêu cầu, tuân thủ pháp luật và phục vụ các mục đích kinh doanh hợp pháp
khác, chẳng hạn như:

• tạo tài khoản trò chơi của bạn và cho phép bạn chơi trò chơi của chúng tôi;
• vận hành, cải thiện và tối ưu hóa Dịch vụ của chúng tôi, cũng như trải nghiệm của người chơi

bằng cách đo lường sự quan tâm và mức độ tương tác với Dịch vụ của chúng tôi;
● xử lý thông tin thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hàng trong trò chơi của bạn;
• xác định và đề xuất kết nối với những người chơi khác của Wooga và cá nhân hóa Dịch vụ của

chúng tôi dành cho bạn;
• cho phép người chơi giao tiếp với nhau;
• hỗ trợ kỹ thuật và trả lời các câu hỏi của người chơi;
● xác thực và/hoặc xác minh danh tính cá nhân;
• bảo vệ sự an toàn, lành mạnh của người chơi chúng tôi;
• bảo vệ các quyền và tài sản của Wooga liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi;
• giải quyết các vấn đề kỹ thuật và duy trì và/hoặc tăng cường an ninh mạng và thông tin;
● thực hiện kiểm tra, đảm bảo kiểm soát chất lượng nội bộ và thực hiện các biện pháp phòng

ngừa an toàn;
● ngăn chặn và/hoặc truy tố gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn và thực thi Điều

khoản Dịch vụ của chúng tôi;
• quản lý và cung cấp quảng cáo theo bối cảnh và hành vi;
• thông báo cho người chơi về các bản cập nhật trong trò chơi, sản phẩm, nội dung hoặc các ưu

đãi khuyến mãi mới;
• tổ chức trao phần thưởng, khảo sát, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc các hoạt động, sự

kiện khuyến mãi khác do chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi tài trợ hoặc quản
lý;

• tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết bất kỳ tranh chấp nào mà chúng tôi có
thể có với bạn hoặc những người chơi khác, thu bất kỳ khoản tiền nào nợ chúng tôi và thực thi
các thỏa thuận của chúng tôi;

• tiến hành nghiên cứu, bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân để tạo dữ liệu không xác định
danh tính và/hoặc tổng hợp. Dữ liệu không xác định danh tính và tổng hợp không phải là dữ liệu
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cá nhân và chúng tôi có thể sử dụng, chia sẻ dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào được pháp luật
cho phép.

Tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi có thể được theo dõi trên các nền tảng và/hoặc thiết bị.

Ngoài ra, nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email của mình cho Wooga, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ này
để liên lạc với bạn theo một số cách, bao gồm trả lời các câu hỏi hỗ trợ khách hàng; thông báo cho bạn
và những người khác về hoạt động trong trò chơi của bạn, bình luận từ bạn bè, trạng thái trong trò chơi
và các chương trình khuyến mãi; và cho bạn biết về yêu cầu quà tặng và kết bạn. Chúng tôi cũng có thể
gửi các tin nhắn quảng cáo ("Thông tin Quảng cáo") trực tiếp hoặc hợp tác với các bên khác. Để biết
thêm thông tin về cách từ chối Thông tin Quảng cáo, vui lòng xem mục Quyền của Bạn bên dưới.

Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ được coi là ra quyết định hoặc lập hồ sơ tự động, nhưng chúng
tôi sẽ không làm như vậy theo cách có tác động đáng kể về mặt pháp lý đối với bạn, trừ khi chúng tôi có
sự đồng ý của bạn hoặc chúng tôi được pháp luật cho phép làm như vậy.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác được thông báo cho bạn
tại thời điểm thu thập, hoặc với sự đồng ý của bạn.

3. Cách Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân về bạn với các công ty liên kết của Wooga, bao gồm công ty mẹ
của chúng tôi là Playtika Holding Corp. và các công ty con của họ.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc công khai thông tin tổng hợp và phân tích (thông tin chung về bạn
và những người chơi khác không nhằm nhận dạng cụ thể bạn, ví dụ: người chơi trong độ tuổi từ 25 đến
30 sống ở Chicago) và dữ liệu phi cá nhân khác về người chơi của chúng tôi cho mục đích phân tích
ngành, lập hồ sơ nhân khẩu học, tiếp thị, phân tích, quảng cáo và mục đích kinh doanh khác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân) với các bên thứ ba
(nói cách khác là các bên không phải Wooga) hoặc cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin này từ
Dịch vụ của chúng tôi như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

A. Nhà cung cấp Dịch vụ
Wooga sử dụng các công ty liên kết của mình (Playtika Holding Corp. và các công ty con của họ) và các
công ty không liên kết khác (“Nhà cung cấp Dịch vụ”) để hỗ trợ Dịch vụ, như phân tích dữ liệu, tối ưu
hóa lối chơi và nâng cao trải nghiệm người chơi, gửi email, dịch vụ lưu trữ, quản lý và phân phối các
quảng cáo theo bối cảnh và được điều chỉnh.

B.     Bạn bè và những Người chơi khác của Wooga
Trong hầu hết các trò chơi Wooga, nếu bạn chơi hoặc đăng ký qua mạng xã hội (ví dụ: Facebook
Connect), bạn bè trên mạng xã hội của bạn có thể thấy tên hồ sơ, ảnh hồ sơ và mô tả về hoạt động trò
chơi của bạn. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để đáp lại lời mời từ người chơi khác, người chơi
đó có thể thấy một số thông tin nhất định về bạn và các hoạt động trong trò chơi của bạn, bao gồm thời
điểm bạn tham gia và (các) cấp độ bạn đạt được trong trò chơi.

Tương tự, trong nhiều trò chơi Wooga, những người chơi khác, bất kể họ có phải là bạn bè trên mạng xã
hội của bạn hay không, sẽ có thể xem mô tả về hoạt động trò chơi của bạn (bao gồm cả việc xác định
bất kỳ trò chơi Wooga nào mà bạn đã chơi), giao tiếp với bạn trong Dịch vụ của chúng tôi và xem hồ sơ
trò chơi của bạn, có thể bao gồm tên trên mạng xã hội hoặc “tên trò chơi” và ảnh hồ sơ bạn đã chọn.

Những người chơi khác cũng có thể gửi cho bạn yêu cầu trò chơi hoặc thậm chí yêu cầu kết bạn thông
qua các mạng xã hội liên quan hoặc các kênh giao tiếp của Wooga.



C.     Quảng cáo Bên thứ ba Bao gồm Quảng cáo được Điều chỉnh và Phân tích
Chúng tôi có thể có quảng cáo trên Dịch vụ của mình để có thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ miễn phí.
Chúng tôi cũng có thể quảng cáo ngoài phạm vi Dịch vụ của mình trong các ứng dụng bên thứ ba hoặc
các dịch vụ khác.

Khi các nhà quảng cáo hoặc mạng quảng cáo đặt quảng cáo trong và ngoài phạm vi Dịch vụ của chúng
tôi, họ có thể thu thập hoặc chúng tôi có thể chia sẻ các loại thông tin sau từ trong Dịch vụ của chúng
tôi:

• dữ liệu hiệu suất (như số lần nhấp vào quảng cáo);
• thông tin tổng hợp và/hoặc không xác định danh tính về bạn và những người chơi khác không

nhằm nhận dạng cụ thể bạn (ví dụ: người chơi trong độ tuổi từ 21 đến 25 sống ở San Francisco);
• thông tin kỹ thuật nhất định (ví dụ: địa chỉ IP, mã số nhận dạng thiết bị không liên tục như IDFA

và mã số nhận dạng thiết bị);
• ID mạng xã hội của bạn;
• dữ liệu bối cảnh khác về lối chơi của bạn (ví dụ: cấp độ và thời lượng phiên chơi của bạn).

Thông tin thu thập có thể được sử dụng để:
• đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo;
• cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng

cách hiển thị cho bạn các quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ có nhiều khả năng thu hút bạn hơn
(hoạt động này được gọi là quảng cáo hành vi);

• thực hiện phân tích trang web (như Google Analytics được sử dụng để phân tích lưu lượng truy
cập và hoạt động khác của người chơi để cải thiện trải nghiệm của bạn).

Các nhà quảng cáo hoặc mạng quảng cáo có thể thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng các
công nghệ theo dõi như cookie của trình duyệt và web beacon, đồng thời họ có thể sử dụng một công
nghệ theo dõi duy nhất hoặc nhiều công nghệ theo dõi cùng một lúc. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại
chính sách về quyền riêng tư của các đối tác quảng cáo của chúng tôi để biết thêm thông tin. Bạn có thể
tìm thấy danh sách các đối tác quảng cáo của chúng tôi và chính sách về quyền riêng tư của họ tại đây.

Xin lưu ý, sau khi nhấp vào quảng cáo bên thứ ba trong trò chơi của chúng tôi, bạn không còn ở trên
dịch vụ do Wooga cung cấp hoặc mạng xã hội mà bạn đang chơi trò chơi của Wooga qua đó. Việc nhận
quảng cáo trong ứng dụng được cá nhân hóa từ các bên thứ ba trong trò chơi của chúng tôi là tùy thuộc
vào sự đồng ý của bạn. Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình. Để biết thêm thông tin về cách rút
lại sự đồng ý của bạn, vui lòng xem mục Từ chối Quảng cáo được Điều chỉnh của Bên thứ ba bên dưới.

D.     Bán hoặc Sáp nhập
Trong trường hợp Wooga nỗ lực tham gia vào quá trình chuyển tiếp kinh doanh (như sáp nhập, mua lại
bởi một công ty khác hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, như bán trò chơi), chúng tôi có
thể tiết lộ hoặc chuyển thông tin liên quan mà chúng tôi có, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, cho tổ chức kế
nhiệm trong quá trình chuyển tiếp. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý như được mô tả trong Thông báo về
Quyền riêng tư này để cho bạn và những người chơi khác biết về quá trình chuyển tiếp kinh doanh
trước khi chuyển dữ liệu cá nhân.

E. Tuân thủ Pháp luật
 Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau:

• khi chúng tôi thực sự tin rằng chúng tôi phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu hợp pháp của cơ
quan công quyền, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia, thực thi pháp luật
hoặc quy trình pháp lý (ví dụ: lệnh tòa án, lệnh khám xét hoặc trát đòi hầu tòa);

• để đáp ứng bất kỳ luật hoặc quy định nào;
• khi chúng tôi tin tưởng theo quyền quyết định riêng của mình rằng Dịch vụ đang được sử dụng

để phạm tội, bao gồm cả việc báo cáo hoạt động tội phạm đó hoặc chia sẻ thông tin với các
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công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận, giảm thiểu rủi ro tín dụng và các biện
pháp phòng ngừa bảo mật khác;

• khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng có một trường hợp khẩn cấp đe dọa đến sức khỏe và/hoặc
sự an toàn của bạn, chúng tôi, một người khác hoặc công chúng nói chung;

• để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Wooga và các bên thứ ba liên quan khác, bao gồm cả việc
thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

4.  Quyền của Bạn
Tùy thuộc vào luật hiện hành nơi bạn sống, bạn có thể có quyền đưa ra yêu cầu liên quan đến dữ liệu
cá nhân của bạn mà Wooga xử lý, ví dụ:

• để biết thông tin;
• để truy cập;
• để sửa (hoặc cải chính) dữ liệu cá nhân mà bạn cho là không chính xác;
• để loại bỏ (hoặc xóa bỏ);
• để tạo bản sao điện tử (hoặc di chuyển);
• để phản đối việc xử lý nhất định, bao gồm cả việc từ chối quảng cáo mục tiêu.

Wooga cho phép tất cả người chơi gửi yêu cầu bằng cách gửi email đến privacy@wooga.net hoặc thông
qua mục hỗ trợ trong trò chơi mà bạn chơi.

A.     Quản lý Thông tin Chúng tôi Nhận được từ Bên thứ ba
Để quản lý thông tin mà Wooga nhận được về bạn từ nền tảng bên thứ ba mà bạn chơi trò chơi của
chúng tôi, như Facebook, Apple, Amazon, v.v., bạn sẽ cần làm theo hướng dẫn cho từng ứng dụng bên
thứ ba kể trên để cập nhật thông tin và thay đổi cài đặt quyền riêng tư của mình.

B.     Từ chối Email Quảng cáo từ Wooga
Nếu bạn muốn dừng nhận email quảng cáo từ Wooga, bạn có thể nhấp vào liên kết "Hủy đăng ký" trong
bất kỳ email quảng cáo nào từ Wooga. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể mất một khoảng thời gian để từ
chối của bạn có hiệu lực.

C.     Từ chối Tin nhắn Facebook
Nếu bạn muốn dừng nhận tin nhắn qua các trang trò chơi của chúng tôi trên Facebook, bạn có thể
nhấp vào biểu tượng “Cài đặt” ở đầu thông báo đó và nhấp vào “Quản lý Tin nhắn”, qua đó bạn có thể
tắt tất cả tin nhắn từ trò chơi đó.

D.     Từ chối Thông báo đẩy
Khi cài đặt ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị di động của mình, bạn có thể chọn nhận thông báo đẩy,
đây là những tin nhắn mà ứng dụng gửi cho bạn trên thiết bị ngay cả khi ứng dụng không được bật. Bạn
có thể tắt thông báo bằng cách truy cập trang “Cài đặt” trên thiết bị di động của mình.

Ngoài ra, trong hầu hết các trò chơi của chúng tôi, bạn có thể thấy một tùy chọn trong phần Cài đặt để
yêu cầu chúng tôi dừng gửi thông báo cho bạn.

E.     Từ chối Quảng cáo được Điều chỉnh của Bên thứ ba
Trong một số trò chơi chạy quảng cáo bên thứ ba, chúng tôi cung cấp cho bạn nút bật/tắt để cho phép
bạn vô hiệu hóa quảng cáo được điều chỉnh của bên thứ ba.

Để biết thêm thông tin về quảng cáo được điều chỉnh (và các lựa chọn của bạn để ngăn bên thứ ba
cung cấp quảng cáo trên web di động và web điều chỉnh), bạn có thể truy cập www.aboutads.info. Để
từ chối, đối với các doanh nghiệp tham gia Liên minh Quảng cáo Số, bạn có thể thực hiện tùy chọn đó
tại www.networkadvertising.org/choices và www.aboutads.info/choices.

Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu (EU), bạn có thể lấy thông tin và thực hiện các lựa chọn của mình tại
www.youronlinechoices.com.
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Các công cụ từ chối này được cung cấp bởi các bên thứ ba, chứ không phải Wooga. Wooga không kiểm
soát, vận hành hoặc xác nhận các công cụ này hoặc các lựa chọn mà nhà quảng cáo và những người
khác cung cấp thông qua các công cụ này. Các công cụ này được liệt kê ở đây chỉ để cung cấp thông tin
cho người chơi.

Ngoài ra, nếu bạn không muốn nhận quảng cáo được điều chỉnh trong ứng dụng bên thứ ba, bạn có
thể từ chối bằng cách điều chỉnh cài đặt theo dõi quảng cáo trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể đặt
lại “Mã số Nhận dạng Quảng cáo” (ví dụ như IDFA) từ trang cài đặt của thiết bị, điều này sẽ ngăn việc
tiếp tục sử dụng dữ liệu hành vi hiện có gắn với “Mã số Nhận dạng Quảng cáo” trước đó. Hơn nữa, tùy
thuộc vào nhà cung cấp nền tảng (chẳng hạn như Apple hoặc Google), bạn có thể tải xuống các ứng
dụng, chẳng hạn như ứng dụng “AppChoices” của Liên minh Quảng cáo Số, cung cấp cho bạn quyền
kiểm soát về việc thu thập và sử dụng dữ liệu trên nhiều ứng dụng để phục vụ quảng cáo được điều
chỉnh. Giống như các công cụ từ chối được đề cập ở trên cho trang web, các công cụ từ chối trên thiết bị
di động này được cung cấp bởi các bên thứ ba, chứ không phải Wooga. Wooga không kiểm soát, vận
hành hoặc xác nhận các công cụ này hoặc các lựa chọn mà nhà quảng cáo và những người khác cung
cấp thông qua các công cụ này.

Xin lưu ý rằng bạn vẫn có thể nhận được quảng cáo từ các bên thứ ba trong các trò chơi của Wooga
ngay cả khi bạn từ chối quảng cáo được điều chỉnh, nhưng chúng sẽ không dựa trên hoạt động của
bạn trên các trang web hoặc ứng dụng không liên quan.

F.     Từ chối Theo dõi Cookie
Bạn có thể cài đặt trình duyệt web để cảnh báo bạn về những nỗ lực đặt cookie trên thiết bị của bạn
hoặc giới hạn loại cookie mà bạn cho phép. Flash cookie hoạt động khác với cookie trình duyệt và các
công cụ quản lý cookie có sẵn trong trình duyệt web có thể không xóa được flash cookie. Để tìm hiểu
thêm về và để quản lý flash cookie, bạn có thể truy cập trang web Adobe và thực hiện các thay đổi
tại Bảng Cài đặt Quyền riêng tư Toàn cầu.

G.     Không Theo dõi
Lưu ý rằng Wooga hiện không phản hồi tín hiệu Không Theo dõi, cho dù tín hiệu đó được nhận trên
máy tính hay thiết bị di động.

 5.  Quyền riêng tư của Trẻ em
Bạn không được sử dụng Dịch vụ nếu bạn dưới 18 tuổi; trong trường hợp đó, bạn không được tạo tài
khoản, truy cập, sử dụng hoặc tải xuống các trò chơi và/hoặc gửi thông tin cá nhân thông qua Dịch vụ
hoặc đến Wooga. 
 
Wooga cam kết tuân thủ luật bảo vệ trẻ em. Nếu bạn tin rằng con bạn đã gửi dữ liệu cá nhân cho
Wooga mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@wooga.net. Wooga sẽ
thực hiện các bước hợp lý để xóa những thông tin đó càng sớm càng tốt.

6. Chuyển dữ liệu Quốc tế, Lưu giữ, Bảo mật, Liên kết, Cập nhật và Cách Liên hệ với Chúng tôi

 A. Chuyển dữ liệu Quốc tế 
Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được gửi, truy cập, sử dụng
và/hoặc lưu trữ bên ngoài quốc gia hoặc khu vực nơi bạn sinh sống, bao gồm cả Hoa Kỳ và Israel. Chúng
tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho công ty mẹ và các công ty liên kết, nhà cung cấp, đối tác kinh
doanh của chúng tôi và các bên khác như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này và khi sử
dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu đó.

Xin lưu ý rằng các khu vực tài phán khác nhau có các luật lệ khác nhau, vì vậy luật về quyền riêng tư áp
dụng cho những nơi dữ liệu cá nhân được chuyển đến hoặc lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý, có thể khác với

http://www.adobe.com/
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
mailto:privacy@wooga.net


luật về quyền riêng tư tại nơi bạn sống. Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài địa điểm nơi
dữ liệu được thu thập, chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp (bao gồm: hợp đồng) hoặc
đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu đó đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành của địa phương.

B. Lưu giữ   
Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian bạn sử dụng Dịch vụ và khi cần thiết để thực hiện
các mục đích thu thập dữ liệu hoặc khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu kinh doanh của chúng tôi và
luật hiện hành; để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào; để giải quyết tranh chấp;
để bảo vệ tài sản của chúng tôi; để điều hành hiệu quả công việc kinh doanh của chúng tôi; và để thực
thi các thỏa thuận của chúng tôi.

C. Bảo mật
Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân; tuy nhiên, không có hệ
thống hoặc mạng nào có thể được đảm bảo là bảo mật 100% và do đó chúng tôi không thể đảm bảo
tính bảo mật của dữ liệu. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách
nhiệm về việc tiết lộ trái phép.

D. Liên kết đến các Trang web/Ứng dụng khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web và/hoặc ứng dụng khác do các bên
khác sở hữu và/hoặc điều hành. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên các trang web và/hoặc ứng
dụng đó đều phải tuân theo chính sách về quyền riêng tư trên trang web hoặc ứng dụng đó và Wooga
không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách về quyền riêng tư, điều khoản sử dụng hoặc các thông
lệ bảo mật của trang web và/hoặc ứng dụng đó. Bạn nên tham khảo các điều khoản và chính sách về
quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào mà bạn truy cập.

E. Cập nhật
Wooga có quyền sửa đổi Thông báo về Quyền riêng tư theo thời gian và Wooga khuyến khích bạn
thường xuyên tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư để biết các thay đổi.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Thông báo về Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ
thông báo cho bạn và những người chơi khác bằng cách đặt thông báo trên wooga.com hoặc các kênh
tương đương trong trò chơi hoặc các kênh thích hợp khác trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi có
thể bổ sung quy trình này bằng cách đặt thông báo trên các blog trò chơi, trang mạng xã hội và/hoặc
diễn đàn và trên các trang web khác của Wooga. Bạn nên thường xuyên kiểm tra www.wooga.com và
trang về quyền riêng tư này để nắm được thông tin về các cập nhật.

F.  Cách Liên hệ với Chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, bình luận hoặc thắc mắc nào về Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc vấn đề khác về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với DPO của Wooga tại privacy@wooga.net hoặc
gửi thư đến Attn: Legal/Privacy, Saarbruecker Strasse 38, 10405, Berlin, Germany.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, bạn có thể gửi yêu cầu qua kênh hỗ trợ phù hợp của trò
chơi hoặc bằng cách gửi email đến privacy@wooga.net.

Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn cho rằng chúng tôi chưa giải quyết thỏa
đáng, bạn có thể có quyền đưa ra câu hỏi hoặc thắc mắc của mình đến cơ quan quản lý quyền riêng tư
tại nơi bạn sinh sống.

7. Thông báo Bổ sung về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA) ("Thông báo
CCPA")
Thông báo Bổ sung về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA) của chúng tôi có
tại đây.
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