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Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ tại nhà
Thông báo thu thập thông tin cá nhân
Ủy ban công tác thúc đẩy kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (dưới đây gọi tắt là Ủy ban) được sự ủy quyền của
Bộ giáo dục Trung Hoa Dân Quốc, cung cấp dịch vụ kỳ thi Năng lực Hoa ngữ. Theo yêu cầu các bộ luật liên
quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, thông báo này giải thích rõ cách Ủy ban chúng tôi thu thập, xử lý, tận
dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn đăng ký tham dự kỳ thi Năng lực Hoa ngữ tại nhà
(dưới đây gọi tắt là Kỳ thi tại nhà), các bạn vui lòng đọc kỹ thông tin liên quan.
Nếu bạn vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên theo quy định của luật pháp được áp dụng, xin mời bạn cùng
đọc bản thông báo này cùng với người giám hộ của mình, và chỉ tiến hành đăng ký tham dự kỳ thi tại nhà
sau khi đã được sự đồng ý của người giám hộ về bản thông báo này. Nếu người giám hộ của bạn không đồng
ý chấp nhận thông báo thu thập thông tin cá nhận này, mong bạn không đăng ký tham gia thi, đăng ký trên
hệ thống trực tuyến hay cung cấp bất kỳ thông tin gì cho chúng tôi.
Khi bạn được cá nhân hoặc tập thể khác – ví dụ: thầy cô ở trường, Văn phòng đại diện của nước bạn tại
Trung Hoa Dân Quốc hoặc cơ quan đại diện của Ủy ban chúng tôi tại nơi bạn ở hỗ trợ sử dụng thông tin cá
nhân của bạn đăng ký dự thi với Ủy ban chúng tôi, nếu bạn hoặc người giám hộ của mình không đồng ý nội
dung bản thông báo này, xin vui lòng nhanh chóng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được ghi chú
tại bản thông báo này.
Nếu bạn lấy danh nghĩa là giáo viên hoặc thân phận khác để báo danh thay cho thí sinh, bạn phải đảm
bảo với Ủy bản chúng tôi bạn đã nhận được ủy quyền hợp pháp của thí sinh hoặc người giám hộ của thí sinh,
và thí sinh hoặc người giám hộ của thí sinh đã đọc và đồng ý với nội dung bản thông báo này.
1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
1.1 Ủy ban chúng tôi cung cấp dịch vụ Kỳ thi tại nhà cho bạn, để thực hiện những yêu cầu về Kỳ thi tại
nhà như: thẩm tra thông tin, sắp xếp kỳ thi và thông báo, thu phí, in ấn bảng điểm/ chứng chỉ, chung
tôi cần phải thu thập thông tin cá nhân của bạn.
1.2 Nhằm đảm bảo duy trì kỷ luật của Kỳ thi tại nhà, đảm bảo tính chân thực của kết quả thi, Ủy ban
chúng tôi có thể phải thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm sử dụng thiết bị giám sát âm
thanh hình ảnh để giám sát toàn bộ quá trình thi.
1.3 Ủy ban chúng tôi cũng thu thập chính đáng thông tin về kết quả thi, ghi chép học tập, tình trạng
công việc của bạn dưới sự đồng ý của bạn, để dùng cho những mục đích chính đáng, như: thống kê
phân tích người đăng ký/ thí sinh/ thông tin thi, tuyên truyền về các kỳ thi/ hoạt động/ tuyển dụng.
2. Các hình thức thu thập thông tin cá nhân
2.1 Thông tin định danh cá nhân: họ và tên, sinh nhật, giới tính, ảnh, ảnh chân dung, quốc tịch, quốc gia
nơi bạn đang ở, số hộ chiếu, số thẻ cư trú ở Đài Loan hoặc số chứng minh nhân dân khác.
2.2 Thông tin liên lạc: số điện thoại, số di động, mail, tài khoản các phần mềm liên lạc và địa chỉ liên
lạc.
2.3 Thông tin thanh toán: mã số đơn hàng, thông tin thanh toán.
2.4 Các tư liệu liên quan đến Kỳ thi tại nhà: tài khoản, mật khẩu, vị trí, địa chỉ IP và những ghi chép
khác mà hệ thống thi tại nhà sử dụng.
2.5 Thông tin cá nhân: tiếng mẹ đẻ, có giao tiếp bằng tiếng Trung với người nhà không, trình độ giáo
dục, nghề nghiệp, đơn vị làm việc.
3. Thời gian Ủy ban chúng tôi lưu trữ/ sử dụng thông tin cá nhân
3.1 Trong thời gian lưu trữ thông tin, Ủy ban chúng tôi sẽ duy trì lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân
của bạn. Hình ảnh ẩm thanh trong quá trình dự thi của bạn chỉ dùng với mục đích coi thi, sau khi kết
thúc thi sẽ không lưu lại. Trừ khi pháp luật có quy định khác, hoặc bản thông báo này có giải thích,
thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong vòng 5 năm kể từ ngày thi hoặc ngày ghi danh gần
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nhất của bạn (tính ngày cuối cùng), Ủy ban chúng tôi sẽ sử dụng với các mục đích như đã nêu ở
trên.
3.2 Khi bạn yêu cầu xóa tài khoản đăng ký hoặc thông tin cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định
về nghĩa vụ lưu trữ, hoặc Ủy ban chúng tôi được phép lưu trữ thông tin cá nhân phù hợp pháp, nếu
không Ủy ban chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin bạn đã từng cung cấp cho mục đích xác định
danh tính.
4. Ủy ban chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào và các căn cứ pháp luật liên quan
Ủy ban chúng tôi căn cứ theo mục đích thu thập thông tin cá nhân, nhằm thực hiện các yêu cầu của
cam kết Kỳ thi tại nhà, thực hiện nghĩa vụ pháp luật, lý do chính đáng để quản lý kỳ thi, hoặc được sự
đồng ý của bạn mà sử dụng thông tin cá nhân, gồm:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Sau khi bạn đăng ký, lập và quản lý tài khoản cho bạn
Thẩm tra tư cách ghi danh của bạn
Liên hệ với bạn để xác nhận danh tính hoặc thanh toán chi phí
Thông báo các thông tin liên quan đến kỳ thi cho bạn
Cung cấp thực tế Kỳ thi tại nhà và thực hiện giám sát kỳ thi
Khắc phục những vấn đề kỹ thuật cho Kỳ thi tại nhà
Gửi bảng điểm hoặc chứng chỉ đến địa chỉ chỉ định của bạn
Cung cấp thông tin của bạn cho các cơ quan nhà nước của Trung Hoa Dân Quốc hoặc cơ quan đại
diện của Ủy ban chúng tôi tại nước sở tại của bạn, hoặc trường học hoặc người đại diện của bạn, để
thông báo các thông tin liên quan đến kỳ thi hoặc cấp phát bảng điểm, chứng chỉ.
4.9 Thống kê phân tích các thông tin của người dùng/ thí sinh để làm tham khảo cho các kế hoạch cũng
như tối ưu hóa kỳ thi của Ủy ban chúng tôi, hoặc cung cấp thông tin cho Bộ giáo dục Trung Hoa
Dân Quốc để hiểu rõ thêm về nghiệp vụ của Ủy ban chúng tôi.
4.10 Cung cấp các thông tin về kỳ thi/ hoạt động/ tuyển dụng khác cho bạn
5. Phạm vi Ủy ban chúng tôi lưu trữ/ sử dụng thông tin cá nhân của bạn
Thông tin của người dùng/ thí sinh trong và ngoại phạm vi Trung Hoa Dân Quốc sẽ được gửi đến/
lưu trữ tại kho tư liệu trong phạm vi Trung Hoa Dân Quốc của Ủy ban chúng tôi, Ủy ban chúng tôi sẽ đảm
bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn qua các hình thức cài đặt mật khẩu, quy định quyền hạn quản lý và
các phương thức phù hợp khác. Ủy ban chúng tôi cũng sử dụng các gói giải pháp của bên dịch vụ thứ ba
(như dịch vụ kết nối từ xa, dịch vụ thu phí hộ), các thông tin liên quan cũng có thể lưu trữ tại nơi đặt máy
chủ của bên thứ ba.
6. Ủy ban chúng tôi chia sẻ thong tin cá nhân của bạn như thế nào
Ủy ban chúng tôi không cho thuê, cho mượn, bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Thông tin cá
nhân của bạn chỉ có thể được tiết lộ cho bên thứ 3 biết trong những trường hợp sau:
6.1 Cung cấp dịch vụ tại nhà cho bạn và thực hiện những yêu cầu trong chức trách của Ủy ban chúng tôi,
cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba của Ủy ban chúng tôi (như nhà cung cấp dịch vụ kết nối
từ xa, cơ quan tiền tệ xử lý thanh toán thu phí), trung tâm tổ chức thi nơi bạn ở.
6.2 Khi Ủy ban chúng tôi nhận được yêu cầu từ phía cơ quan chủ quản hoặc cơ quan tư pháp, hoặc yêu
cầu thực hiện những quyền lợi về mặt pháp luật, chúng tôi có thể sẽ cung cấp thông tin cá nhân của
bạn cho cơ quan chủ quản hoặc cơ quan tư pháp.
7. Quyền lợi đương sự của bạn
Nếu thông tin cá nhân của bạn đã từng cung cấp cho Ủy ban chúng tôi, bạn có thể sử dụng mail
(service@sc-top.org.tw), số điện thoại (886-2-7749-5638), fax (886-2-2601-4181) để thực hiện các quyền
lợi từ chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu của bạn theo quy định pháp luật:
lợi từ chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu của bạn theo quy định pháp luật:
7.1 Lấy thông tin (tìm kiếm, đọc) thông tin cá nhân. Nếu bạn đã đăng ký trên hệ thống ghi danh của
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chúng tôi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản để đọc thông tin cá nhân.
7.2 Yêu cầu cung cấp bản sao hoặc các file mềm được kết cấu hóa, có thể sử dụng thiết bị để đọc, hoặc
với các định dạng thông thường về thông tin cá nhân.
7.3 Bổ sung hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn
7.4 Yêu cầu dừng hoặc hạn chế xử lý/ sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Ủy ban chúng tôi nếu cung
cấp các thông tin của kỳ thi/hoạt động/tuyển dụng khác cho bạn, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào
việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích này.
7.5 Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn
7.6 Từ chối tiếp nhận những quyết định tự động hóa có ảnh hưởng lớn đến bạn
Nếu Ủy ban chúng tôi thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn dưới sự đồng ý của bạn,
bạn có thể thu hồi việc đồng ý bất cứ lúc nào, nhưng không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc thu
thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân trước đó. Bạn cũng có thể khiếu nại về hành vi thu thập, xử lý,
sử dụng thông tin cá nhân của bạn của Ủy ban chúng tôi với cơ quan chủ quản Trung Hoa Dân Quốc về
bảo vệ thông tin cá nhân tại nước sở tại của bạn.
8. Bảo vệ thông tin trẻ em
Ủy ban chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân của vị thành niên mà chưa được sự cho phép
của người giám hộ. Nếu bạn phát hiện con của bạn hoặc những bé vị thành niên khác cung cấp thông tin
cá nhân cho Ủy ban chúng tôi mà chưa được sự đồng ý của người giám hộ, vui lòng mau chóng liên hệ
với chúng tôi, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp liên quan cần thiết.
9. Thông tin cá nhân của bạn là thông tin cần thiết cho kỳ thi, nếu chưa cung cấp đầy đủ, sẽ ảnh hưởng đến
việc thiết lập tài khoản, xác nhận danh tính, truyền đạt thông tin, xác thực chính xác thông tin chứng chỉ,
hoặc gửi bảng điểm/ chứng chỉ. Các thông tin như quá trình học khác, tình trạng công việc được sử dụng
cho công việc thống kê của Ủy ban chúng tôi, không ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký dự thi của bạn.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì với bản thông báo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mail:
service@sc-top.org.tw, chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn cho bạn.
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