
Tệp thu thập thông tin trình duyệt web 
Chúng tôi sử dụng những tệp thu thập thông tin trình duyệt và các công cụ tương tự trên các 

trang web của chúng tôi để cải thiện hiệu suất của chúng và nâng cao trải nghiệm người dùng của 

bạn. 

 

Tệp thu thập thông tin trình duyệt web là gì 
Tệp thu thập thông tin trình duyệt web là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web có thể đưa vào 

máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang lần đầu tiên. Những tệp thu 

thập tin này sẽ giúp trang web nhận ra thiết bị của bạn trong lần truy cập tiếp theo; giúp bạn xử 

lý các biểu mẫu điền nhanh hơn và cũng đề xuất nội dung cụ thể dựa trên hành vi trang web 

trước đây của bạn. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “cookie” trong chính sách này để chỉ tất cả các 

tệp thu thập thông tin theo cách này. 

Một số tệp thu thập tin nhất định chứa thông tin cá nhân, nhưng hầu hết các tệp này sẽ không thu 

thập thông tin nhận dạng bạn và thay vào đó sẽ thu thập thông tin chung hơn như cách người 

dùng đến và sử dụng trang web của chúng tôi hoặc vị trí chung của người dùng. 

 

Trang web quiz.atomforyou.com (bao gồm tất cả các phiên bản ngôn ngữ) sử dụng tệp thu 

thập nào? 
Nhìn chung, các tệp thu thập của chúng tôi phục vụ ba chức năng khác nhau: 

 

Tệp thu thập hoạt động 
Những tệp này được dùng nhằm mục đích phân tích cách sử dụng trang web của chúng tôi để 

theo dõi hoạt động của nó. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp quyền truy cập đáng tin cậy 

vào các trang phổ biến nhất. 

 

Tệp thu thập chức năng 
Những tệp thu thập này được sử dụng để ghi nhớ các tùy chọn của người dùng. Ví dụ: chúng 

giúp bạn tiết kiệm thời gian điền vào các biểu mẫu khác nhau bằng cách ghi nhớ các tùy chọn 

bạn đã thực hiện. 

 

Các tệp thu thập khác 
Các tệp nhất định được sử dụng để thu thập số liệu thống kê, theo dõi lưu lượng truy cập trên 

trang web, cải thiện chức năng của trang web và phát hiện hoạt động của phần mềm tự động. 

Chúng tôi thu thập số liệu thống kê thông qua Yandex.Metrics và Google Analytics. 

 

Thông tin thêm 
Các nhà quảng cáo đôi khi sử dụng những tệp thu thập để hiển thị quảng cáo cho người dùng dựa 

trên sở thích của họ. Nếu bạn là cư dân của Liên minh Châu Âu và muốn tìm hiểu thêm về cách 

sử dụng các tệp này cho những mục đích như vậy hoặc cách vô hiệu hóa chúng, vui lòng truy cập 

www.youronlinechoices.eu. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn vô hiệu hóa việc sử dụng tệp thu thập, 

bạn có thể thấy rằng một số phần của trang không hoạt động theo cách thông thường.  

 

Thông tin chi tiết về cách các doanh nghiệp sử dụng cookie có tại www.allaboutcookies.org. 

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách Tệp thu thập này, vui lòng liên hệ với 

chúng tôi qua e-mail tại info@atomforyou.com.  
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