
Chính sách Cookie 

 

Trang web tại www.medix-global.com  được điều hành bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Medix Châu 

Âu (Medix Medical Services Europe Limited) và Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Medix Châu Á (Medix 

Medical Services Asia Limited) ("chúng tôi" và "của chúng tôi", nếu có) và trang web này sử dụng 

cookie. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookies của chúng tôi. 

 

Cookies 

Cookies là những tập tin văn bản nhỏ được các trang web bạn truy cập đặt vào máy tính của bạn. 

Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho các trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn, 

cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web. 

 

 

Chúng tôi sử dụng cookies để ghi nhớ lại khi bạn đã xác nhận rằng bạn chấp nhận về việc sử dụng các 

cookie trên trang web. Điều này giúp chúng tôi đảm bảo rằng bạn không phải chấp nhận lại việc sử 

dụng cookie mỗi khi bạn chuyển sang trang khác trên trang web. 

 

Chúng tôi sử dụng các loại cookies sau: 

 

Cookies thiết yếu. Đây là những cookies cần thiết để đảm bảo sự vận hành của trang web chúng tôi. 

Ví dụ, chúng bao gồm các cookies cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web 

của chúng tôi, sử dụng giỏ hàng hoặc thực hiện các dịch vụ thanh toán điện tử. 

 

Cookies phân tích/ Hiệu suất. Các cookies này cho phép chúng tôi nhận diện và đếm số lượng khách 

truy cập, cũng như nhận biết được được hành vi sử dụng của khách trên trang web của chúng tôi 

trong thời gian truy cập tại đây. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách trang web vận hành, ví dụ, 

bằng việc đảm bảo rằng khách truy cập có thể dễ dàng thấy những gì họ đang tìm kiếm. 

 

Cookies mang tính chức năng. Những cookies này được sử dụng để nhận diện bạn khi bạn truy cập 

lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hoá nội dung hiển thị cho bạn, 

chào mừng bạn bằng tên của bạn và ghi nhớ những tuỳ chọn của bạn (ví dụ, lựa chọn về ngôn ngữ 

hoặc khu vực của bạn). 

 

Cookies nhắm mục tiêu. Các cookies này ghi nhớ lại lượt truy cập của bạn tại trang web của chúng 

tôi, những trang bạn đã tìm xem, cũng như các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông 

tin này để điều chỉnh hiển thị nội dung trên trang web của chúng tôi và các quảng cáo để phù hợp 

với sở thích của bạn hơn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này cho bên thứ ba với cùng một 

mục đích tương tự. 

http://www.medix-global.com/


 

 

Những loại cookies chúng tôi sử dụng 

Các thông tin dưới đây trình bày về các cookie mà chúng tôi sử dụng trên trang web của mình, cùng 

với mô tả về mục đích của chúng. 

 

Cookie Các loại Cookies / Thời gian lưu 
trữ 

Mục đích 

Google Analytics 
 

Google Analytics 
 
Hết hạn 2 năm sau khi được thiết 
lập. 
 

Cookie này được sử dụng để phân biệt 
bạn với những người dùng khác trên 
trang web của chúng tôi. 

Google 
AdWords 
 

Tính năng Theo dõi Chuyển đổi - 
Cookies này sẽ hết hạn trong 
vòng 30 ngày và không chứa 
thông tin có thể nhận dạng cá 
nhân bạn. 
 
Tính năng Tiếp thị lại - Các 
cookies này sẽ hết hạn trong vòng 
tối đa 540 ngày, (phụ thuộc vào 
thời hạn thành viên bạn đã đặt) 
và không chứa thông tin có thể 
nhận dạng cá nhân bạn 
 

Tính năng theo dõi chuyển đổi của 
Google Adwords sử dụng cookies để giúp 
chúng tôi xác định có bao nhiêu người 
cuối cùng đã nhấp vào Google Ads liên 
hệ với chúng tôi thông qua trang web.  
 
Tính năng Tiếp thị lại của Google 
AdWords sử dụng cookies để giúp chúng 
tôi phân phối các quảng cáo trực tuyến 
nhắm mục tiêu dựa trên các lượt truy 
cập trước đây vào trang web của chúng 
tôi. 

Facebook Lượt xem trang (Pageview)/ 
Quảng cáo Chuyển đổi 
(Conversion) hoạt động trong 180 
ngày 
 

Cookie này được sử dụng để phân biệt 
bạn với những người dùng khác trên 
trang web của chúng tôi. 

 

Chặn Cookies 

Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookies nào đã có trên máy tính của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn 

dành cho phần mềm quản lý tệp tin của bạn để định vị tệp tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Bạn luôn 

có thể dừng cookies được lưu trữ trên máy tính của mình trong tương lai hoặc vô hiệu hóa bất kỳ 

cookies nào, bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn của 

trình duyệt Internet bằng cách nhấp vào 'Trợ giúp' trong bảng danh mục. 

Thông tin thêm về cookies 

Trang web của bên Thứ ba www.allaboutcookies.org bao gồm thêm thông tin về cookies nói chung 

và hướng dẫn quản lý cookies trên nhiều trình duyệt được sử dụng phổ biến, hoặc bạn có thể tham 

khảo ý kiến nhà cung cấp trình duyệt của mình cho các hướng dẫn đó. 

http://www.allaboutcookies.org/

