Tuyên bố về Quyề n riêng tư Trực tuyến
Bên kiểm soát Dữ liệu

Ngân hàng Western Union International Bank GmbH,
Chi nhánh Vương quốc Anh
Custom House Financial (UK) Limited

Western Union Business Solutions (WUBS) là đơn vị kinh doanh của Công ty Western Union.
Tuyên bố về Quyề n riêng tư mô tả cách WUBS thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, là
thông tin mà chúng tôi thu thập khi quý vị truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, hoặc thông tin
chúng tôi thu thập theo cách khác trong khi ghi danh hoặc cung cấp dịch vụ trự c tuyế n. “Thông tin cá
nhân” có nghĩa là tất cả thông tin liên quan tới một cá nhân đã hoặc có thể được xác định danh tính.
THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP:
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về quý vị khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi, ghi danh với
dịch vụ của chúng tôi, sử dụng dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyế n của chúng tôi, hoặc khi quý vị liên hệ
với chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân này cùng với những thông tin khác đã được
thu thập hoặc khởi tạo trong mối quan hệ giữa chúng tôi với quý vị. Chúng tôi thu thập thông tin liên hệ,
thông tin về việc quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chi tiết về người chi trả hoặc người thụ hưởng của
quý vị, và các lựa chọn tiếp thị. Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ quý vị theo những cách
sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thông qua các biểu mẫu trực tuyến, các chương trin
̀ h dành cho khách hàng thân thiết và chương
trình phần thưởng, và các dịch vụ trự c tuyế n khác mà chúng tôi cung cấp (một số có thể do các
bên thứ ba quản lý thay mặt cho chúng tôi);
Trong khi hỗ trợ, tư vấn, trò chuyện trực tiếp hoặc tương tác khác với khách hàng;
Thông qua quá trình bảo trì và nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;
Thông qua các phương thức như giao thức truyền thông, liên lạc qua email và cookie;
Thông qua các ứng dụng di động của chúng tôi (một số có thể do các bên thứ ba quản lý thay mặt
cho chúng tôi);
Thông qua việc sử dụng mạng xã hội hoặc các nguồn dữ liệu công cộng khác của chúng tôi;
Thông qua sự quan tâm của quý vị tới quảng cáo của Western Union trên các trang mạng của
bên thứ ba; và
Khi thông tin được cung cấp cho chúng tôi từ các bên thứ ba được ủy quyền theo luật pháp hiện
hành để tiến hành các giao dịch hoặc thực hiện dịch vụ liên quan đến tài khoản nhân danh quý vị,
chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản hoặc nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo
thanh toán.

Khi quý vị sử dụng trang, ứng dụng di động, hoặc dịch vụ trự c tuyế n của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể
thu thập thông tin cá nhân về miề n và máy chủ nơi quý vị truy cập Internet, địa chỉ IP hoặc ID quảng cáo
thiết bị của máy tính của quý vị, vị trí địa lý của thiết bị di động, thông tin về thiết bị của quý vị (chẳng hạn
như các thuộc tính thiết bị, thiết đặt, ứng dụng, thông tin lưu trữ và trường hợp sử dụng), trình duyệt và
hệ điều hành, phần mềm, tiểu sử xã hội và thông tin mạng nếu có áp dụng, ngày và thời gian quý vị truy
cập trang web của chúng tôi và địa chỉ trang web nơi quý vị đã liên kết với trang web của chúng tôi khi
truy cập chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về hoạt động trự c tuyế n của quý vị như được mô
tả trong đoạn bên dưới có tiêu đề “COOKIE VÀ CÔNG NGHỆ INTERNET”.
Để tiến hành thanh toán hoặc chuyể n tiền, hoặc để ký kết vào một hợp đồng phái sinh ngoại hối với
chúng tôi, qua đó cho phép quý vị trở thành một khách hàng, quý vị phải cung cấp một số thông tin mà
chúng tôi yêu cầu để thực hiện giao dịch và cho phép chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của mình liên
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quan tới việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý vị không cung cấp một số thông tin cá nhân của
mình, việc đó có thể ảnh hưởng tới khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho quý vị. Chúng tôi sẽ
thông báo cho quý vị khi yêu cầu thông tin để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Ngoài thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị, chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân của
quý vị từ các bên liên kết của Western Union hoặc WUBS hoặc từ các bên thứ ba, chẳng hạn như người
mà quý vị gửi và/hoặc nhận tiền, cũng như các đại lý của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh
doanh, công ty xác thực danh tính, công ty quản lý thanh toán và rủi ro lừa đảo, các cơ quan hành pháp
và quản lý, và các nguồn dữ liệu thương mại và công cộng. Chúng tôi cũng có thể tiến hành kiểm tra
thông tin tham khảo tín dụng của quý vị và doanh nghiệp của quý vị bằng cách sử dụng một tổ chức cung
cấp thông tin tín dụng được cấp phép.
Thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi về những người khác: Để thanh toán cho người sử dụng
dịch vụ của chúng tôi, quý vị cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về cá nhân hoặc doanh nghiệp
mà quý vị muốn thanh toán cho. Đôi khi, chúng tôi cũng thu thập thông tin trực tiếp từ người trả tiền cho
quý vị. Chúng tôi cần có thông tin này để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo quy
định của mình. Nếu không cung cấp một số thông tin như vậy, khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi
cho quý vị và người chi trả hoặc người thụ hưởng của quý vị sẽ bị ảnh hưởng, và chúng tôi sẽ thông báo
cho quý vị khi cần thông tin để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Ngoài những thông tin mà quý vị cung
cấp cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin từ các nguồn dữ liệu thương mại và công cộng,
cơ quan hành pháp và quản lý, và công ty quản lý thanh toán và rủi ro lừa đảo trong quá trình cung cấp
dịch vụ.
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÁNG ĐỂ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN
CÁ NHÂN:
Chúng tôi sử dụng thông tin quý vị cung cấp và chúng tôi thu thập từ những người khác cho những cơ sở
pháp lý và mục đích công việc chính đáng sau đây:
Cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho quý vị: Điều này bao gồm sử dụng thông tin cần thiết khi thực
hiện hợp đồng hoặc để tiến hành các bước ký kết hợp đồng với quý vị, bao gồm tiến hành chuyển tiền,
dịch vụ thanh toán hoặc cung cấp sản phẩm hay dịch vụ khác.
Mục đích pháp lý và tuân thủ: Điều này bao gồ m sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để tuân thủ các
nghĩa vụ pháp lý và theo quy định, chẳng hạn như chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, phát hiện,
ngăn ngừa và truy tố hành vi lừa đảo và trộm cắp cũng như ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ của chúng
tôi một cách bất hợp pháp hoặc bị cấm. Điều này cũng có thể bao gồm việc thiết lập, thực hiện hoặc biện
hộ cho các quyền và khiếu nại hợp pháp, theo dõi và báo cáo các vấn đề tuân thủ, hoặc phúc đáp thủ tục
tố tụng. Ngoài ra, việc này bao gồm sử dụng chi tiết của quý vị để xác thực và xác nhận danh tính của
quý vị và sử dụng bên thứ ba để giúp chúng tôi làm việc này, cũng như lưu giữ hồ sơ chứa thông tin cá
nhân của quý vị theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.
Mục đích kinh doanh chính đáng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để phân tích và cải
thiện các sản phẩm, địa điểm, dịch vụ, hoạt động của chúng tôi, việc điều hành trang web của chúng tôi
và trải nghiệm khách hàng của quý vị. Điều này có thể bao gồm sử dụng thông tin của quý vị để tiến
hành các khảo sát nghiên cứu thị trường. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để cung
cấp dịch vụ khách hàng, tiến hành các tác vụ hành chính cần thiết khác để cung cấp dịch vụ của chúng
tôi, để giúp quản lý rủi ro liên quan tới an ninh, lừa đảo và danh tính, và để bảo vệ an ninh và tính toàn
vẹn cho công nghệ, hệ thống và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tiến hành phân tích thông tin mà chúng
tôi nắm giữ để hiểu hơn về khách hàng của mình, bao gồm lập hồ sơ phân tích để giúp chúng tôi tiếp thị
mục tiêu và thiết kế sản phẩm và dịch vụ của mình theo nhu cầu và yêu cầu của quý vị. Chúng tôi kết
hợp thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp với thông tin từ các sản phẩm và dịch vụ và các chương trình
tiện lợi và/hoặc chương trình phần thưởng khác mà quý vị đã đăng ký. Chúng tôi cũng có thể tiến hành
kiểm tra thông tin tín dụng của quý vị và doanh nghiệp của quý vị bằng cách sử dụng một tổ chức cung
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cấp thông tin tín dụng được cấp phép. Tùy thuộc vào lựa chọn của quý vị và căn cứ vào thông tin liên hệ
mà quý vị cung cấp, chúng tôi gửi thông tin hoặc đề nghị thương mại qua email, điện thoại, bưu điện,
SMS, mạng xã hội hoặc các kênh giao tiếp khác.
COOKIE & CÔNG NGHỆ INTERNET
Chúng tôi sử dụng những công nghệ internet như cookie và bọ web cho nhiều mục đích khác nhau, bao
gồm, nhưng không giới hạn những mục đích nêu dưới đây.
•
•
•
•
•
•
•

Để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ cho quý vị và giúp quý vị nhận được trải nghiệm
tốt nhất khi sử dụng trang web này;
Để cho phép quý vị đổi trang web trong khi truy cập mà không phải nhập lại mật khẩu của mình;
Để theo dõi hoạt động trên trang web của chúng tôi;
Để xác định xem quý vị đến trang web của chúng tôi từ một quảng cáo banner hay trang web của
một bên liên kết;
Để truyền tải thông tin riêng theo mối quan tâm hoặc các trang web khác của quý vị;
Để hiểu hơn về tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và xem quý vị có hành
động theo các tin nhắn quảng cáo của chúng tôi hay không; hoặc
Để nhận biết danh tính của quý vị khi quý vị truy cập trang web, để cá nhân hóa nội dung của
trang web cho quý vị và để hỗ trợ quý vị trong việc thực hiện các giao dịch và truy cập thông tin
tài khoản.

WUBS đã triển khai khả năng cho phép người dùng quản lý cookie trên trang web của chúng tôi. Chúng
tôi sẽ chỉ đặt hoặc đọc cookie dựa vào mức tùy chọn của quý vị, (lưu ý: những cookie được đặt trước
khi quý vị thay đổi mức tùy chọn của mình được giữ nguyên trên máy tính của quý vị; để loại bỏ
chúng, hãy xem các cài đặt trình duyệt của quý vị hoặc chức năng “Trợ giúp” trên trình duyệt của
quý vị). Nếu trình duyệt của quý vị không hỗ trợ JavaScript, quý vị có thể tìm hiểu về những cookie được
sử dụng trên trang web của chúng tôi và chỉ có thể quản lý việc sử dụng cookie trên trang web của chúng
tôi, thông qua cài đặt trình duyệt web của quý vị. Xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị vô hiệu hoá tất cả cookie
trên trình duyệt của mình, điều này sẽ hạn chế các tính năng của trang web này và có thể ảnh hưởng tới
khả năng hoàn tất giao dịch của quý vị.
Để biết thêm thông tin về cách Western Union Business Solutions sử dụng cookie, hãy nhấp vào
đây.
TRANG WEB NGOÀI
Trang web của WUBS có thể được liên kết đến hoặc từ trang web của bên thứ ba. WUBS không chịu
trách nhiệm về nội dung hay các biện pháp thực hành quyền riêng tư mà các trang web có liên kết đến
hoặc từ trang web của chúng tôi áp dụng.
BẢO MẬT VÀ AN NINH
Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật, tổ chức và quy trình, được thiết kế để tuân thủ
pháp luật và quy định hiện hành của chính phủ để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Thông thường,
chúng tôi cũng hạn chế cấp quyền truy cập thông tin cá nhân cho nhân viên, đại lý và đại diện của mình
trên cơ sở cần biết. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực, và quý vị có lẽ cũng biết, các bên thứ ba có thể can thiệp
một cách bất hợp pháp, hoặc truy cập thông tin truyền được gửi tới chúng tôi, hoặc có thể đưa ra chỉ dẫn
sai để quý vị tiết lộ thông tin cá nhân cho chúng khi chúng mạo danh là WUBS. Hãy luôn thận trọng và
phán đoán cẩn thận khi sử dụng Internet hoặc các công nghệ di động. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp
vào đây.
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TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ
Nếu có nhu cầu hợp lý cho bất cứ mục đích nào nêu trên, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cấp quyền truy cập
thông tin cá nhân của quý vị, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên, số ID khách hàng, địa chỉ, xu hướng
giao dịch và thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị cho những loại tổ chức hoặc đối tượng sau:
•
•
•
•
•

•

Các công ty cùng tập đoàn Western Union, bao gồm nhưng không giới hạn, Western Union
International Bank GmbH (Áo), Western Union Financial Services, Inc (Hoa Kỳ) và Custom
House Financial (UK) Limited;
Các đại lý hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi, những người tạo điều kiện cho dịch vụ cụ thể
hoặc giao dịch chuyển tiền mà quý vị đã yêu cầu;
Các nhà cung cấp dịch vụ, bên xử lý thanh toán, đối tác ngân hàng và bên xử lý dữ liệu được
giao kết để cung cấp dịch vụ kinh doanh cho chúng tôi;
Các nhà cung cấp dịch vụ và bên xử lý dữ liệu được giao kết để giúp chúng tôi xác thực độ chính
xác của thông tin mà quý vị cung cấp, bao gồm để xác thự c danh tính của quý vị và quản lý
những rủi ro liên quan tới an ninh, lừa đảo, rửa tiền và danh tính.
Các nhà cung cấp dịch vụ, người bán hoặc đối tác kinh doanh khác được mời cung cấp dịch vụ
khác cho chúng tôi liên quan tới các mục đích nêu trên, bao gồm cung cấp dịch vụ khách hàng,
cung cấp thông tin truyền thông thương mại, hoặc tiến hành nghiên cứu về sự hài lòng của
khách hàng thay mặt cho chúng tôi.
Các bên thứ ba mà quý vị đã cho phép truy cập tài khoản và/hoặc thông tin tài khoản của mình
để thực hiện dịch vụ cho quý vị, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản và nhà
cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị trên phạm vi toàn cầu, theo yêu cầu hoặc được
pháp luật và quy định hiện hành cho phép, cho các cơ quan quản lý và tài chính, cơ quan hành pháp, tòa
án, chính phủ hoặc cơ quan chính phủ, để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và pháp lý hoặc để khẳng định
hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của Western Union hoặc các bên khác. Chúng tôi có thể chuyển thông tin
cá nhân đang nắm giữ liên quan tới một giao dịch bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần công
việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về việc quý vị có đang thanh toán khoản
tiền còn thiếu cho chúng tôi, có khoản nợ nào với chúng tôi, và có hành vi lừa đảo đáng ngờ hay đã
được chứng minh với một hoặc nhiều tổ chức cung cấp thông tin tín dụng được cấp phép về một giao
dịch hoặc liên tục hay không.
CHUYỂN THÔNG TIN TRÊN PHẠM VI QUỐC TẾ
Chúng tôi chuyển thông tin của quý vị cho các công ty cùng tập đoàn Western Union hoặc cho các bên
thứ ba ở quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ,
theo yêu cầu hoặc được pháp luật hiện hành, các cơ quan quản lý, cơ quan hành pháp và cơ quan chính
phủ cho phép. Ngoài ra, khi quý vị gửi hoặc nhận tiền đến hoặc từ một quốc gia khác, chúng tôi có thể
gửi một số thông tin cá nhân của quý vị tới quốc gia đó theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.
Chúng tôi truyền một số thông tin cá nhân về quý vị cho các trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ và xử lý thông tin
này để thực hiện những nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ của mình, áp dụng cho dịch vụ mà chúng tôi cung
cấp.
Pháp luật bảo vệ quyền riêng tư ở những quốc gia nơi thông tin cá nhân được truyền tới có thể không áp
dụng cùng mức bảo vệ dữ liệu như mức áp dụng trong EEA. Nếu là như vậy, thông tin cá nhân được
truyền ra bên ngoài EEA sẽ được bảo vệ theo cơ chế truyền dữ liệu đi quốc tế được Liên minh Châu Âu
phê duyệt, bao gồm các điều khoản hợp đồng thích hợp, theo yêu cầu của pháp luật. Quý vị có thể yêu
cầu xem những cơ chế này bằng cách sử dụng thông tin liên hệ trong phần Liên hệ với Chúng tôi.
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LỰA CHỌN VÀ HỦY ĐĂNG KÝ
Tùy thuộc vào lựa chọn của quý vị và căn cứ vào thông tin liên hệ mà quý vị cung cấp, chúng tôi có thể
gửi cho quý vị thông tin thương mại về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba, trong
đó có thể bao gồm các ưu đãi qua email, điện thoại, bưu điện, SMS, mạng xã hội và các kênh giao tiếp
hoặc kênh kỹ thuật số khác. Quý vị có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị vào bất cứ lúc nào. Thông
tin tiếp thị mà chúng tôi gửi thường sẽ có tùy chọn hủy đăng ký, và quý vị cũng có thể hủy đăng ký bằng
cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị chọn rút lại sự chấp
thuận của mình, quý vị có thể không được tham gia hoặc hưởng lợi từ các chương trin
̀ h, dịch vụ và sáng
kiến mà quý vị đã từng chấp thuận.
LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được lưu giữ trong thời hạn theo quy định hiện hành áp dụng cho các
giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các điều luật khác áp
dụng cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin của quý vị nếu đó là thông tin cần thiết cho
mục đích cụ thể mà thông tin đó đã được thu thập, hoặc để giải quyết bất cứ truy vấ n nào mà quý vị có
thể nêu ra. Một quy tắc chung đó là, thông thường, chúng tôi sẽ giữ thông tin của quý vị trong không quá
10 năm sau khi thực hiện một giao dịch nhất định, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ thông tin đó trong
thời hạn lâu hơn theo quy định của pháp luật.
CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ
Quý vị có quyền biết xem chúng tôi có đang xử lý thông tin cá nhân của quý vị hay không, và yêu cầu
chúng tôi cung cấp miễn phí một bản sao thông tin của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu một bản sao
được bố cục và có thể đọc bằng máy về một số thông tin nhất định mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi.
Chúng tôi có thể tính cho quý vị một mức phí hợp lý để cung cấp thông tin, hoặc không hành động theo
yêu cầu của quý vị, nếu yêu cầu đó không có căn cứ rõ ràng hoặc quá đáng. Quý vị có quyền dừng việc
chúng tôi gửi thông tin tiếp thị cho quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại thông tin về quý vị
nếu thông tin đó không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lỗi thời. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi xóa
một số thông tin về quý vị, hạn chế một số trường hợp sử dụng thông tin của quý vị, và cả phản đối một
số trường hợp sử dụng thông tin đó. Quý vị cũng có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát để khiếu
nại về cách xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được yêu cầ u, chúng tôi có thể yêu
cầu thông tin bổ sung từ quý vị để xác minh danh tính của quý vị.
Để thực thi những quyền này, vui lòng liên hệ với WUBS thông qua các kênh sau đây:
Khách hàng Dịch vụ Trực tuyến:
Email: online@westernunion.com
Trong nước: 0011 808 234 3943
Ngoài nước: +1 732 694 2257
Khách hàng Thanh toán Doanh nghiệp và Cá nhân:
Email – wubsprivacy@westernunion.com
Qua Thư:
Customer Care
Western Union Business Solutions
Worldwide House, Thorpe Wood, Peterborough, Cambs, PE3 6SB
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hoặc bằng cách sử dụng mục Liên hệ với Chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng
phúc đáp yêu cầ u của quý vị trong vòng một tháng, nhưng có thể được quyền gia hạn thời hạn này trong
một số trường hợp nhất định. Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầ u của quý vị trong phạm vi theo yêu cầu của
luật pháp hiện hành.
Nếu quý vị có câu hỏi hay khiếu nại về cách WUBS đã trả lời một yêu cầ u mà quý vị đã đưa ra, hoặc về
cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi yêu cầu quý vị hãy gửi thông tin này bằng
văn bản. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của quý vị và thông thường sẽ trả lời quý vị bằng văn bản trong
vòng 30 ngày kể từ khi nhận được.
Quý vị cũng có thể liên hệ với Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ:
Unit 9 Richview Office Park
Clonskeagh
Dublin 14
Ireland (Ireland)
hoặc bằng email: wubsprivacy@westernunion.com
THAY ĐỔI
WUBS bảo lưu quyền được chỉnh sửa Tuyên bố về Quyề n riêng tư này. Các bản tuyên bố về quyề n
riêng tư cập nhật sẽ được đăng trên Trang Web này khi có sửa đổi. Nếu chúng tôi cam kết theo hợp
đồng rằng sẽ thông báo cho quý vị về những thay đổi đối với Tuyên bố về Quyề n riêng tư này, chúng tôi
sẽ làm vậy trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ khi có thay đổi đó. Chúng tôi rất mong quý vị hãy xem
lại Tuyên bố về Quyề n riêng tư này khi truy cập để có được bản tuyên bố mới nhất.
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