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Thông báo có hiệu lực từ ngày: Tháng 9 năm 2020 

Sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Thông báo về sự 

riêng tư này giải thích về những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể sẽ thu thập từ bạn khi bạn nộp 

đơn xin việc với Takeda và cách chúng tôi sẽ dùng nó để tuyển dụng.  

Takeda là một nhóm công ty toàn cầu. Takeda gồm có công ty mẹ là Takeda Pharmaceutical 

Company Limited, và những công ty cổ phần khác. Để có những thông tin liên lạc, xin vui lòng liên hệ 

với công ty tại khu vực, vui lòng tham khảo Takeda website www.takeda.com/countries. 

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, dưới sự hợp thức 

hóa của chính quyền địa phương tại đất nước của bạn, và theo đó chúng tôi có thể đạt được mục 

đích tối ưu của chúng tôi, như là quản lý đơn ứng tuyển của bạn tại Takeda, đánh giá sự thích hợp 

của bạn với công việc của chúng tôi; chia sẻ thông tin với bạn về Takeda; lưu giữ thông tin của chúng 

tôi về việc tuyển dụng; và tìm kiếm thêm phản hồi tự nguyện qua khảo sát điện tử về hồ sơ tuyển 

dụng và trải nghiệm phỏng vấn với chúng tôi.  

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập gồm có thông tin liên lạc của bạn (ví dụ như tên, địa chỉ nhà, 

số điện thoại, và email cá nhân); trình độ học vấn và công việc của bạn; cũng như nhân khẩu học 

(giới tính, tuổi tác); và hình ảnh của bạn nếu bạn chia sẻ với chúng tôi trong CV. Tại một số nước, 

chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhạy cảm như chủng tộc của bạn để chúng tôi có thể áp 

dụng luật phòng chống phân biệt chủng tộc. Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin của bạn qua một 

đơn vị thứ ba như công ty tuyển dụng, hoặc công ty chuyên sơ tuyển hồ sơ, chúng tôi có thể kiểm tra 

về lý lịch tư pháp để kiểm tra những thông tin liên quan đến lý lịch phạm tội, tại những khu vực mà 

chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải làm. Bạn sẽ được thông báo trước khi chúng tôi tiến hành rà 

soát và chúng tôi chỉ bắt đầu rà soát sau khi đã có sự đồng ý của bạn cũng như của nhà nước.  

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với đơn vị cung cấp dịch vụ và đối tác trên toàn thế giới để 

có thể hoàn thành những mục đích như trên (ví dụ: dịch vụ tuyển dụng, dịch vụ IT và công ty tư vấn 

bên ngoài). Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với những công ty cổ phần của Takeda. 

Sự chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cũng có thể sẽ được chuyển đến nước ngoài. Luật bảo vệ 

thông tin cá nhân của bạn tại những đất nước này có thể sẽ khác với luật tại đất nước của bạn. 

Takeda áp dụng bảo hộ để có thể bảo vệ thông tin của bạn trong những lần dịch chuyển thông tin, 

bao gồm cả hợp đồng bảo vệ thông tin.  

Chúng tôi nắm giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian tối thiểu nhất để có thể đạt được những 

mục đích như trên, trừ khi luật pháp bắt buộc thời gian đó phải kéo dài hơn.  

http://www.takeda.com/countries
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Bạn có quyền yêu cầu xem, chỉnh sửa cũng như xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn hoặc ngăn chặn 

quyền đăng nhập thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý cho phép đăng 

nhập thông tin cá nhân của bạn tại bất kì thời điểm nào. https://www.takeda.com/individualrights. Nếu 

bạn có khiếu nại về sự sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với người bảo vệ thông 

tin của chúng tôi qua email privacyoffice@takeda.com. Bạn cũng có thể liên hệ với người giám sát 

thông tin tại đất nước bạn đang sinh sống, nếu nơi đó có văn phòng đại diện của Takeda.  

 

Để có thêm thông tin chi tiết về cách Takeda sử dụng thông tin cá nhân và quyền lợi của bạn, 

xin vui lòng liên hệ Takeda’s Privacy Notice tại www.takeda.com (vui lòng nhập dòng link tới 

công ty đại diện tại địa phương với Privacy Notice đã được dịch - và vui lòng xóa dòng hướng 

dẫn được highlight trước khi sử dụng Privacy Notice.)  
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