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Tại sao? 
Các công ty tài chính chọn lựa cách chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách. Luật liên bang 
cho phép người tiêu dùng được giới hạn một số việc chia sẻ, không phải tất cả. Luật liên bang 
cũng đòi hỏi chúng tôi phải nói với quý vị cách chúng tôi thu thập, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá 
nhân của quý vị. Xin đọc kỹ thông báo này để hiểu rõ việc chúng tôi làm. 

  

Cái gì? 
Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và chia sẻ tùy thuộc vào sản phẩm hoặc 

dịch vụ mà quý khách sử dụng của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm: 

■ Mã số An sinh xã hội 

■ lịch sử thanh toán và hồ sơ tín dụng 

■ điểm tín dụng và thu nhập 

Khi quý khách không còn là khách hàng của chúng tôi, chúng tôi vẫn được chia sẻ thông tin của 

quý vị như đã trình bày. 

  

Bằng cách 
nào? 

Tất cả các công ty tài chính đều cần chia sẻ thông tin cá nhân nhằm hoạt động kinh doanh hàng 
ngày. Trong phần dưới đây, chúng tôi liệt kê những lý do mà các công ty tài chính có thể chia sẻ 
thông tin cá nhân của khách hàng; lý do mà T-Mobile  quyết định chia sẻ, và quý vị có thể giới 
hạn việc đó không. 

 

Lý do chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của 
quý vị 

T-Mobile có chia sẻ 
không? 

Có thể giới hạn việc chia sẻ 
không? 

Vì mục đích kinh doanh hàng ngày- 

như để tiến hành giao dịch, duy trì tài khoản, thực thi 
lệnh của tòa án và các cuộc điều tra pháp luật, hoặc 
nhằm báo cáo với cục tín dụng. 

 
Có 

 
Không 

Vì mục đích tiếp thị- 

như để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ với quý khách 

 

Có 

 

Không 

Để tiếp thị phối hợp cùng các công ty tài chính khác Không Chúng tôi không chia sẻ 

Vì mục đích kinh doanh hàng ngày của các chi 
nhánh- 

Thông tin về giao dịch và trải nghiệm 

 

Có 

 

Không 

Vì mục đích kinh doanh hàng ngày của các chi 
nhánh- 

Thông tin về sự xứng đáng vay tín dụng của quý vị 

 

Không 

 

Không 

Để các chi nhánh của chúng tôi có thể tiếp thị với 
quý khách 

Không Không 

Để các công ty không phải chi nhánh của chúng tôi 
có thể tiếp thị với quý khách 

Không Chúng tôi không chia sẻ 

 

Để giới hạn 
việc chia sẻ 
của chúng 
tôi 

■ Hãy gọi 911 bằng điện thoại T-Mobile hoặc 1-800-937-8997 bằng bất kỳ điện thoại 
nào - danh mục của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện các lựa chọn. 

■ Xem trang web của chúng tôi trên mạng: www.T-mobile.com hoặc 

■ Gửi email cho chúng tôi privacy@mobile.com 

Xin lưu ý 

Nếu quý vị là khách hàng mới, chúng tôi có thể bắt đầu chia sẻ thông tin của quý khách 3 Khi 

quý khách không còn là khách hàng của chúng tôi, chúng tôi vẫn chia sẻ thông tin của quý vị 

như đã trình bày. 

Tuy nhiên, quý vị có thể liên hệ chúng tôi bất kỳ lúc nào để giới hạn sự chia sẻ đó, 

  
Câu hỏi? Gọi 911 bằng điện thoại T-Mobile hoặc 1-800-937-8997 từ bất kỳ 

điện thoại nào 

 

Ngày phê duyệt 26/1/16 
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Chúng tôi là ai 

Ai là tác giả thông báo này? T-Mobile USA, Inc., T-Mobile Leasing LLC, T-Mobile Financial LLC, 
T-Mobile Puerto Rico LLC 

 

Việc chúng tôi làm 

Làm sao T-Mobile bảo vệ thông tin cá 
nhân của tôi? 

Để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị khỏi bị truy cập và sử 
dụng trái phép, chúng tôi dùng các biện pháp an ninh theo đúng 
luật lirên bang. 

Các biện pháp này bao gồm bảo vệ máy vi tính và bảo mật các tập 
tin và tòa nhà. 

Làm sao T-Mobile thu thập thông tin cá 
nhân của tôi? 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý vị, ví dụ như khi 

■ quý vị mở tài khoản hoặc nộp đơn xin hỗ trợ tài chính 

■ thanh toán hóa đơn hoặc cung cấp thông tin tài khoản 

■ thanh toán séc cho chúng tôi 

Chúng tôi còn thu thập thông tin cá nhân của quý vị từ các công ty 
khác 

Tại sao tôi không thể giới hạn tất cả các 
chia sẻ? 

Luật liên bang chỉ cho quý vị quyền giới hạn 

■ chia sẻ vì mục đích kinh doanh hàng ngày của các chi nhánh -
thông tin về sự xứng đáng vay tín dụng của quý vị 

■ các chi nhánh từ sử dụng thông tin của quý vị để tiếp thị với quý vị 

■ chia sẻ cho các đơn vị không phải chi nhánh để tiếp thị với quý vị 

Luật tiểu bang và các công ty riêng lẻ có thể cho quý vị thêm quyền 
giới hạn chia sẻ. [Xem bên dưới để biết thêm quyền của quý vị theo 
luật tiểu bang.] 

 

Định nghĩa 

Chi nhánh Các công ty có chung chủ sở hữu hoặc đơn vị kiểm soát  Có thể là 
những công ty tài chính hoặc phi tài chính. 

■ Các chi nhánh của chúng tôi bao gồm các công ty có tên  
T-Mobile và các công ty tài chính như T-Mobile Financial LLC  

Không phải chi nhánh Các công ty không có chung chủ sở hữu hoặc đơn vị kiểm soát. 
Có thể là những công ty tài chính hoặc phi tài chính. 

Tiếp thị phối hợp Một thỏa thuận chính thức giữa các công ty tài chính không phải chi 
nhánh cùng nhau tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính đến 
các vị. 

■ T-Mobile USA, Inc., T-Mobile Financial LLC, T-Mobile Leasing 
LLC, T-Mobile Puerto Rico LLC không phối hợp tiếp thị các sản 
phẩm tài chính với các công ty phi tài chính không phải chi 
nhánh. 
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Vermont: Theo luật Vermont, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập về cư dân Vermont với các công 
ty bên ngoài tập đoàn của mình, trừ khi luật cho phép. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khi quý vị đồng ý, nhằm 
phục vụ tài khoản của quý vị hoặc theo thỏa thuận với các đơn vị tài chính khác. 

California: Theo luật California, chúng tôi phải được quý vị đồng ý trước khi có thể chia sẻ thông tin tài chính cá 
nhân của quý vị với các công ty bên ngoài. Điều này không áp dụng với chia sẻ cho các công ty bên ngoài có cung 
cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính. Quý vị có quyền rút lui về việc chia sẻ thông tin cho các công ty bên ngoài cho 
các mục đích này. Để biết thêm xin xem: http://oag.ca.gov/privacy/facts/financial-privacy/rights 

Các thông tin quan trọng khác 

http://oag.ca.gov/privacy/facts/financial-privacy/rights

