[Cập nhật lần cuối: 1 tháng 5 năm 2022]
Thông Báo Quyền Riêng Tư cho Nhân Viên Lululemon (APAC) - Ứng Viên
Thông Báo Quyền Riêng Tư này giải thích những thông tin cá nhân mà lululemon athletica inc., các công
ty con hoặc công ty liên kết của lululemon athletica inc. tại châu Á Thái Bình Dương ("chúng tôi" hoặc
"lululemon") thu thập, sử dụng, xử lý, chuyển giao, tiết lộ hoặc lưu trữ (gọi riêng hoặc chung là "Sử Dụng")
về những người ứng tuyển vị trí tại lululemon, bao gồm bạn ("bạn" hoặc "Ứng Viên").
Thông Báo Quyền Riêng Tư này không áp dụng đối với thông tin thu thập về bạn với tư cách là khách
hàng của lululemon hoặc người truy cập các trang web liên quan đến lululemon. Vui lòng kiểm tra Chính
Sách Quyền Riêng Tư của khách hàng hoặc người truy cập áp dụng tại địa chỉ của bạn tại
www.lululemon.com.hk,
www.lululemon.jp,
www.lululemon.cn,
www.lululemon.co.kr,
www.lululemon.com.au, www.lululemon.co.nz.
Các Loại Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập
Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, và thông tin về bạn mà chúng tôi
phát triển trong quá trình tương tác của chúng tôi với bạn. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể
thu thập hoặc phát triển bao gồm, nhưng không giới hạn:
• Thông tin định danh, chẳng hạn như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, bằng
lái xe, số hộ chiếu, số định danh quốc gia, visa và giấy phép lao động của bạn, và thông tin liên
quan đến (các) đầu mối liên hệ khẩn cấp, các người thụ hưởng, và các người phụ thuộc của bạn;
• Thông tin nhân khẩu học như giới tính, địa chỉ thường trú và quốc tịch của bạn;
• Thông tin sinh trắc học và sức khoẻ;
• Thông tin hoạt động internet hoặc các mạng điện tử khác, ví dụ như việc bạn sử dụng intranet
của chúng tôi;
• Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh hoặc thông tin tương tự, ví dụ như camera và CCTV
chúng tôi lắp đặt tại địa điểm của chúng tôi vì lý do an ninh hoặc an toàn, và bản ghi âm chúng
tôi tạo ra từ các cuộc gọi dịch vụ khách hàng;
• Thông tin nghề nghiệp, giáo dục hoặc liên quan đến lao động, bao gồm:
(a) bản sơ yếu lý lịch, thư xin việc, thông tin tham chiếu, đơn ứng tuyển lao động, thông tin
cung cấp bởi người được tham chiếu, kết quả kiểm tra lý lịch của bạn, những đánh giá
của chúng tôi về thông tin tuyển dụng;
• Các thông tin khác hỗ trợ cho nguồn nhân lực hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Thông qua việc gửi và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân của những người không phải là bạn cho chúng tôi,
bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi những thông tin của người đó. Bạn
cũng đồng ý thông báo cho người đó về việc cung cấp đó và có sự đồng ý rõ ràng của người đó (nếu người
đó có đủ khả năng để đồng ý) đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của
người đó.
Các Mục Đích mà Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi Sử Dụng thông tin cá nhân của bạn cho việc thực hiện hợp đồng lao động, tư vấn, tuân thủ với
các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, các lợi ích chính đáng của chúng tôi với tư cách là người sử dụng lao
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động, hoặc trong trường hợp chúng tôi có sự đồng ý hoặc chỉ đạo của bạn để thực hiện điều đó. Những
mục đích này bao gồm:
•
•
•
•
•
•

kiểm tra thông tin ứng viên;
tuyển dụng các vị trí với lululemon, bao gồm nhằm mục đích thu thập tham chiếu đối với Ứng
Viên;
thực hiện việc khiếu nại và/hoặc các hành động xử lý kỷ luật;
sử dụng thông tin sinh trắc học hoặc sức khỏe liên quan đến tình trạng sung sức và sự phù hợp theo
luật áp dụng và bất kỳ thủ tục và chính sách nào của các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi;
tuân thủ các quy định pháp luật mà chúng tôi hoặc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi có thể
phải tuân theo; và
phát hiện và bảo vệ lululemon và các bên thứ ba khác chống lại sai sót, sơ suất, vi phạm hợp đồng,
trộm cắp, gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác, đồng thời tuân thủ các yêu cầu kiểm toán của
lululemon và kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, thủ tục và nghĩa vụ hợp đồng của lululemon.

Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Với Ai
Tuỳ từng thời điểm, lululemon có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho:
• các nhà cung cấp dịch vụ của lululemon trong phạm vi được yêu cầu để hoàn thành các nghĩa vụ
của bạn và/hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hành chính, Con Người & Văn Hoá hoặc công nghệ
cho lululemon trong phạm vi của các mục đích được nêu ở trên. Ví dụ của các nhà cung cấp dịch
vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các công ty hỗ trợ web;
• cơ quan chính phủ, toà án có thẩm quyền theo phạm vi yêu cầu tuân thủ pháp luật áp dụng
và/hoặc lệnh của tòa án;
• bất kỳ bên thứ ba nào bạn đồng ý cho phép tiết lộ hoặc chỉ đạo chúng tôi chia sẻ thông tin cá
nhân của bạn;
• tuân thủ pháp luật áp dụng hoặc được cho phép bởi pháp luật;
• các công ty riêng lẻ hoặc công ty liên kết của lululemon hoặc bên thứ ba tại các địa điểm trên thế
giới vì mục đích được mô tả trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này; và,
• một pháp nhân khác khi có sự chuyển giao hoặc bán toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu hoặc tài
sản của lululemon hoặc khi có bất kỳ sự tái tổ chức công ty nào khác.
Chuyển Giao Quốc Tế
Như được cho phép theo pháp luật áp dụng tại quốc gia nơi bạn cư trú, chúng tôi có thể chuyển giao
và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và các bên thứ
ba được nêu phía trên. Các bên này có địa chỉ tại Úc, Canada, Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Macao,
Malaysia, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (danh sách này có thể
được sửa đổi theo từng thời kỳ).
Điều này có nghĩa là thông tin cá nhân của bạn có thể được truy cập từ, chuyển giao đến, xử lý tại và/hoặc
lưu trữ ở ngoài địa điểm mà bạn đang ở. Địa điểm đó có thể có tiêu chuẩn thấp hơn so với những địa
điểm tại địa điểm của bạn. Chúng tôi sẽ bảo vệ việc Sử Dụng thông tin đó theo quy định của Thông Báo
Quyền Riêng Tư này.
Thời Gian Lưu Trữ
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Chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nào dài hơn cần thiết
cho các mục đích của việc thu thập, xử lý hoặc lưu trữ thông tin. Tuy nhiên, những loại thông tin cá nhân
khác nhau sẽ cần được lưu trữ trong các khoảng thời gian khác nhau. Vui lòng xem Chính Sách Lưu Trữ
Hồ Sơ để biết thêm thông tin.
Quyền Truy Cập, Sửa Chữa và Quyền Được Lãng Quên
Bạn có thể có quyền truy cập, sửa chữa và/hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn
theo pháp luật áp dụng. Nếu bạn có quyền theo luật áp dụng đối với các quyền đó và muốn yêu cầu truy
cập, sửa chữa hoặc huỷ bỏ một số thông tin cá nhân nhất định, vui lòng truy cập
https://privacyportal.onetrust.com/webform/b5ce4b51-ea0c-47e5-b855-c12d511f57c9/953a159b808c-468c-8906-09a668b21ffc
Trong phạm vi pháp luật áp dụng yêu cầu, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu truy cập, sửa chữa và/hoặc xoá bỏ
thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý (hoặc một khoảng thời gian được quy định bởi
pháp luật áp dụng). Nếu chúng tôi từ chối cung cấp cho bạn quyền truy cập, sửa chữa hoặc xoá bỏ, chúng tôi
sẽ thông báo cho bạn về lý do của việc từ chối và cách bạn có thể khiểu nại đối với sự từ chối này.
Nếu pháp luật cho phép, chúng tôi có thể thu hồi từ bạn các chi phí hợp lý của chúng tôi khi trả lời yêu cầu
quyền riêng tư của bạn.
Quyền Không Cho Phép Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
Bạn có quyền không cho phép Sử Dụng thông tin cá nhân của bạn. Tại một số khu vực, pháp luật áp dụng
có thể còn cho phép bạn chỉnh sửa hoặc hạn chế sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi Sử Dụng Thông
Tin Cá Nhân. Vui lòng lưu ý rằng việc bạn không cho phép sẽ ảnh hưởng quá trình tuyển dụng hoặc bất
kỳ quan hệ lao động nào trong tương lại, ví dụ, chúng tôi có thể không thể xử lý bảng lương của bạn.
Trong trường hợp đó, vui lòng liên lạc Giám Đốc Quyền Riêng Tư tại:
lululemon
Người nhận: Giám Đốc Quyền Riêng Tư
1818 Cornwall Avenue
Vancouver, BC
V6J 1C7
Canada
Email: privacyofficer@lululemon.com
Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm
Thông tin cá nhân nhạy cảm là loại thông tin cá nhân mà nếu thất lạc, bị tổn hại, hoặc tiết lộ sẽ gây ra
nguy hại, mất thể diện, bất tiện, hoặc sự bất công bằng đáng kể đối với bạn. Thông tin cá nhân nhạy cảm
có thể bao gồm thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, niềm tin tôn giáo và triết học,
thông tin cá nhân về tài chính, số tài khoản ngân hàng, thông tin hộ chiếu, số bằng lái xe, tư cách thành
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viên công đoàn, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng sức khoẻ, dữ liệu địa điểm, và/hoặc các thông tin cá
nhân nhạy cảm khác theo quy định pháp luật áp dụng.
Một số thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm. Vì tính
chất đặc biệt của thông tin cá nhân nhạy cảm, chúng tôi giới hạn việc chúng tôi Sử Dụng thông tin cá
nhân nhạy cảm của bạn trong các trường hợp việc Sử Dụng liên quan trực tiếp đến các mục đích được
liệt kê tại Thông Báo Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp an ninh hợp lý để bảo
vệ thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn.
Liên Hệ Với Chúng Tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thông Báo Quyền Riêng Tư này, vui lòng liên hệ Giám Đốc Quyền Riêng
Tư phía trên.
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