
 

www.leesmanindex.com 

Bảo mật và Quyền riêng tư 

Nền tảng cơ bản trong thực tiễn hoạt động của chúng tôi là duy trì tính bảo mật và ẩn danh của 
khách hàng và nhân viên của họ - những người trả lời khảo sát của chúng tôi. Nếu không có quy định 
khác, bạn cần hiểu rằng chúng tôi xử lý mọi thông tin cung cấp cho mình với mức độ bảo mật cao. 
 
Mọi thông tin nhận dạng cá nhân mà có liên kết hồ sơ cá nhân với một nhân viên cụ thể đều được 
xóa bỏ và gửi dưới dạng hoàn toàn ẩn danh ngay khi chúng tôi kết thúc khảo sát. Địa chỉ email do 
đáp viên cung cấp chỉ được giữ trong thời gian diễn ra khảo sát để đáp viên lưu lại tiến độ hoàn 
thành từng phần khảo sát và quay trở lại làm tiếp sau đó, đồng thời giúp ích trong việc phát hiện ra 
nhiều lượt gửi. Sau đó, chúng tôi không lưu giữ hồ sơ về các địa chỉ email đó và không sử dụng địa 
chỉ đó cho bất kỳ mục đích nào khác. 
 
Khách hàng có thể áp dụng bộ lọc cho dữ liệu của họ dựa trên thông tin mà nhân viên cung cấp như 
phòng ban, độ tuổi hoặc thời gian làm việc cho công ty. Tuy nhiên, để bảo vệ sự ẩn danh của đáp 
viên, họ không thể lọc tới mức ít hơn năm cá nhân trong bộ dữ liệu. 
 
Tất cả các câu trả lời riêng lẻ sẽ được giữ lại dưới dạng dữ liệu ẩn danh và tổng hợp để hình thành 
nên một phần trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của Leesman, cho phép so sánh dự án trong tương lai và 
chuẩn bị định chuẩn ngành ở phạm vi khu vực, vùng và toàn cầu. Tại mọi thời điểm, dữ liệu tổng hợp 
này sẽ không liên kết câu trả lời riêng lẻ hay kết quả khảo sát với cá nhân nào trong tổ chức của 
khách hàng. Như với các phép so sánh dựa trên nhân khẩu học của nhân viên, việc so sánh dự án 
như phạm vi ngành, vị trí hoặc kiểu tòa nhà sẽ chỉ được cho phép một khi quy mô cụm đủ để đảm 
bảo ẩn danh thông tin khách hàng. 
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