L’OREAL VIỆT NAM
DANH MỤC COOKIES

COOKIE LÀ GÌ?
Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của Quý khách (máy tính, máy tính bảng
hoặc điện thoại di động) khi Quý khách truy cập Internet, bao gồm cả các website của Tập đoàn
L’Oréal. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo đường dẫn sau:
http://www.aboutcookies.org.

TẮT COOKIE
Quý khách có thể dễ dàng điều chỉnh các thông số cài đặt trình duyệt của Quý khách để bật hoặc tắt
cookie. Vui lòng tham khảo Chức năng Trợ giúp (Help) trong trình duyệt của Quý khách nếu cần.
Có rất nhiều loại cookie được sử dụng để nâng cao tính năng sử dụng hoặc cải thiện chức năng của
các website/ứng dụng; do vậy, việc tắt cookie có thể khiến Quý khách không thể sử dụng được một
số phần trong các website/ứng dụng như được nêu chi tiết trong Danh mục Cookie dưới đây.

LOẠI COOKIE

Các cookie thiết yếu

Các cookie thiết
yếu

VAI TRÒ

TÊN COOKIE

Cần thiết để website
hoạt động. Thông
thường, các cookie
này chỉ được cài đặt
để phản hồi các thao
tác Quý khách thực
hiện để yêu cầu cung
cấp dịch vụ, ví dụ khi
Quý khách cài đặt
lựa chọn riêng tư,
đăng nhập hoặc điền
thông tin vào các
biểu
mẫu.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA
NẾU TÔI KHÔNG BẬT
COOKIE?
Không thể tắt các
cookie này.
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Các cookie chức
năng

Nhằm cải thiện chức
năng và làm tăng khả
năng cá nhân hóa
thông tin.

Các cookie chức năng

Các cookie này có
thể được cài đặt bởi
chúng tôi hoặc các
nhà cung cấp bên
thứ ba có dịch vụ
được chúng tôi đưa
vào các trang của
chúng tôi.

Các cookie
phiên làm việc

lo.v.liveperson.net:
LPSessionID, LPVisit
orID, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYnnnnn, LPVID
where-tobuy.co: __utmz, __
utmt_UAnnnnnnnn, __utmb,
__utmc, __utma

Các cookie phiên làm ASP.NET_SessionId
việc giúp website
Quý khách đang truy
cập có thể dõi theo
việc Quý khách di
chuyển từ trang này
sang trang khác
nhằm tránh tình
trạng yêu cầu Quý
khách cung cấp lại
các thông tin mà Quý
khách đã cung cấp
trên trang.

Một số hoặc tất cả
các dịch vụ này có
thể không hoạt động
một cách trôi chảy.

Mỗi lần Quý khách
truy cập một trang
web mới, thì máy
chủ nơi chứa trang
đó sẽ coi Quý khách
là một khách hoàn
toàn mới.

Các cookie này được
xóa tự động khi Quý
khách đóng trình
duyệt.
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Các cookie xác định đối tượng
(targeting cookie) và quảng cáo

Các cookie
mạng xã hội

Các cookie
quảng cáo



Để chia sẻ nội
dung của chúng
tôi với bạn bè
của Quý khách
và các mạng lưới
thông qua các
dịch vụ mạng xã
hội mà chúng tôi
đã đưa vào trong
trang này
 Để tham
gia/bấm like các
trang của chúng
tôi có sử dụng
các công cụ
mạng xã hội này.
Các cookie này có
thể theo dõi trình
duyệt của Quý khách
qua các trang khác
và tạo lập hồ sơ về
sở thích của Quý
khách. Điều này có
thể ảnh hưởng đến
nội dung và các
thông điệp được
hiển thị cho Quý
khách trên các
website khác mà Quý
khách truy cập.

Các cookie này thu
thập dữ liệu để hiển
thị cho Quý khách
các quảng cáo đã
được cá nhân hóa.
Chúng cũng cho
phép giới hạn số
lượng thông điệp
Quý khách sẽ nhận.
Các cookie này cũng
giúp chúng tôi đánh
giá được hiệu quả

cdn.syndication.twi
mg.com: lang
Đường dẫn vào các
chính sách của các
mạng xã hội như
sau:
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cooki
es

Quý khách không thể
sử dụng hoặc nhìn
thấy các công cụ chia
sẻ dữ liệu này, và
không thể tham
gia/bấm like các
trang của chúng tôi
có sử dụng các công
cụ mạng xã hội này.

Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/
Twitter https://sup
port.twitter.com/ar
ticles/20170518utilisation-descookies-et-destechnologiessimilaires-partwitter
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service

• Quý khách sẽ
không nhận được các
thông điệp quảng
cáo từ chúng tôi. Quý
khách không được
hưởng lợi ích từ
những chương trình
mà chúng tôi dành
riêng cho các thành
viên.
• Hoặc, nội dung
quảng cáo sẽ không
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của các chiến dịch
quảng cáo của chúng
tôi, ví dụ số các
Trang Quý khách đã
truy cập trước khi
truy cập vào trang
của chúng tôi.

Các cookie xác
định đối tượng
(targeting
cookie)

Cho phép các đối tác
quảng cáo của chúng
tôi xây dựng hồ sơ
về sở thích của Quý
khách và hiển thị cho
Quý khách các thông
tin quảng cáo có liên
quan trên các trang
khác.

Các cookie phân tích và đánh giá
hiệu quả hoạt động

Các cookie này hoạt
động chỉ bằng cách
nhận diện trình
duyệt và thiết bị
internet của Quý
khách.

Các cookie phân
tích

Để đếm lượt truy
cập và các trang di
chuyển để chúng tôi
có thể đánh giá và
cải thiện hiệu quả
hoạt động cho trang
web của chúng tôi,
dựa trên việc sử
dụng dịch vụ của
Google Analytics.

được cá nhân hóa.
Do vậy, Quý khách sẽ
nhận được những
chương trình kém
hấp dẫn hơn.

icxid
facebook.com: datr
, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID,
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID
twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma,
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,

Quý khách vẫn tiếp
tục nhận được thông
tin quảng cáo trên
các trang của phía
đối tác chúng tôi, tuy
nhiên, các thông tin
quảng cáo này không
mang tính chọn lọc.

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPIS
ID, HSID, SID, PREF,
NID, SSID, APISID

Chúng tôi vẫn có thể
giám sát và đánh giá
hiệu quả hoạt động
của trang web chúng
tôi, tuy nhiên việc
này có thể đem lại
một trải nghiệm có
chất lượng thấp hơn.
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Các cookie
đánh giá hiệu
quả hoạt động
(performance
cookies)

Giúp đếm lượt truy
cập và các trang di
chuyển để đánh giá
và cải thiện hiệu quả
hoạt động cho trang
web của chúng tôi.
Giúp xác định được
trang nào được truy
cập nhiều nhất và ít
nhất, cũng như giúp
chúng tôi hiểu được
cách thức mà người
truy cập di chuyển
xung quanh trang
web.

lpTestCookiennnnn
nnn,
__olapicU,
_ga
lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn
switchthelook.com:
__utmc, __utmz, _
_utma, __utmt, __u
tmb

Chúng tôi sẽ không
biết khi nào Quý
khách truy cập trang
web của chúng tôi,
và sẽ không thể theo
dõi hiệu quả hoạt
động của trang web,
và việc này có thể
đem lại một trải
nghiệm có chất
lượng thấp hơn.
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