
 
 
 

Sự chấp thuận của ứng cử viên về 
việc sử dụng ảnh hộ chiếu 

 
 

 
1. Đối tượng của sự đồng ý 

Ảnh chụp (ảnh hộ chiếu) của ứng viên: 
 
 

2. Mục đích sử dụng 
 

 Lưu trữ trong cổng dàn xếp VIETconsult dành riêng cho nhân viên VIETconsult, sẽ được chuyển 
giao cho đối 
tác. 

 Sử dụng trong hồ sơ của người nộp đơn. Hồ sơ này sẽ chỉ được cung cấp cho các đối tác 
(Công ty) trong quá trình xử lý dưới dạng tài liệu PDF hoặc ở dạng in giấy 

 
3. Lưu trữ / Xóa 

 
Bản ghi ảnh được lưu trữ tuân theo GDPR bởi bộ xử lý dữ liệu theo đơn đặt hàng VIETconsult GmbH 
của chúng tôi độc quyền trên các máy chủ ở Liên Minh Châu Âu. 

Nếu sự cho phép này không còn giá trị, hoặc ký kết hợp tác bị chấm dứt, 
trong vòng 4 tuần các âm bản ghi ảnh trong cơ sở dữ liệu sẽ bị xóa – huỷ. 

 
Sau khi việc chuyển giao nhân sự thành công, giấy phép công nhận bằng cấp chuyển đổi nghề nghiệp 
tại Đức đã được trao cho ứng cử viên, trong vòng 6 tháng toàn bộ dữ liệu này sẽ được huỷ bỏ. 

 
Tất cả các công ty đã nhận được ảnh của ứng viên qua việc chuyển giao hồ sơ có nghĩa vụ bằng văn 
bản (và xóa) dữ liệu cá nhân của họ do chúng tôi cung cấp đúng với quy định bảo mật dữ liệu cá nhân 
chiểu theo luật pháp EU. 

 
4. Tuyên bố chung 

 
Ứng viên tuyên bố đồng ý cho phép sử dụng miễn phí ảnh của cá nhân, dành riêng cho các mục đích 
được mô tả ở trên. Không được phép tái sử dụng (các) bản ghi ảnh cho các mục đích khác như đưa 
chúng ra thị trường bằng cách cung cấp âm bản cho bên thứ ba. 

 
Sự đồng ý này là tự nguyện. Nếu không được phép, cũng không bất lợi. Tuy nhiên điều này có thể 
dẫn đến sự yếu thế trong các phiên hoà giải. Sự cho phép này có thể được rút lại bất cứ lúc nào, có 
tác động đến tương lai. Sự đồng ý có giá trị pháp lý và việc thu hồi nó sẽ là sự chấp thuận bằng cách 
đồng ý lấy ra qua cổng lưu gữ thông tin trên vị trí VIETconsult. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


