Thỏa thuận Người Sử dụng https://freec.asia/
1.
CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN – Đây là một thoả thuận (“Thoả thuận”) giữa
người tìm kiếm người lao động (“Người Sử Dụng Lao Động” hoặc “Người Sử Dụng”) và Công
ty TNHH Freecracy Việt Nam (“Công ty”) có trụ sở chính tại số 50, Đường số 5, Phường Thảo
Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thoả thuận này quy định việc truy cập và sử
dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua trang web của Công ty tại địa chỉ
https://freec.asia/ (“Trang Web của Công ty”), bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các dịch vụ
do Công ty cung cấp tùy từng thời điểm (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”). BẰNG CÁCH BẤM
VÀO MỤC “CHẤP THUẬN” TRÊN TRANG ĐĂNG KÝ, QUÝ VỊ KHẲNG ĐỊNH RẰNG
QUÝ VỊ ĐỦ 18 TUỔI VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA
THOẢ THUẬN NÀY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU
KIỆN CỦA THOẢ THUẬN NÀY, XIN VUI LÒNG BẤM VÀO MỤC “KHÔNG CHẤP
THUẬN” VÀ KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.
2.
MÔ TẢ DỊCH VỤ – Tuỳ thuộc vào việc thanh toán Phí Dịch vụ quy định tại Trang Web
của Công ty, Người Sử Dụng Lao Động được quyền truy cập và sử dụng Trang Web của Công ty
để liên lạc ứng viên, quảng cáo tuyển dụng, niêm yết các đề xuất việc làm và tìm kiếm người lao
động trên hoặc thông qua Trang Web của Công ty. Người Sử Dụng Lao Động cũng được quyền
truy cập vào Cơ sở Dữ liệu Người Tìm việc của Công ty, tuy nhiên tại đây thừa nhận và đồng ý
rằng tất cả các thông tin có được chỉ được sử dụng cho mục đích tìm kiếm người lao động tiềm
năng. Người Sử Dụng Lao Động phải chịu trách nhiệm duy nhất về các tài liệu hay nội dung chứa
trong (các) quảng cáo tuyển dụng hay đề xuất việc làm của họ. Công ty bảo lưu quyền xóa bỏ hay
loại bất kỳ một quảng cáo hay đề xuất việc làm nào vì bất kỳ lý do gì theo ý kiến riêng của mình.
Công ty có thể cung cấp các công cụ và dịch vụ khác không nằm trong Dịch vụ với một khoản
phí bổ sung với các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho các dịch vụ bổ sung đó. TẤT CẢ
KHOẢN THANH TOÁN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHO CÔNG TY SẼ KHÔNG
ĐƯỢC HOÀN TRẢ. VIỆC KHÔNG HOÀN TẤT HOẶC HOÀN THÀNH MỘT GIAO DỊCH
VỚI NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC, KHÔNG ĐÁP ỨNG MỘT GIAO DỊCH HAY DỊCH
VỤ, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP DỊCH VỤ, GIAN LẬN HOẶC CÓ CÁC TRANH
CHẤP KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC GIAO DỊCH, THÌ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SẼ
KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO ĐÃ THANH TOÁN CHO CÔNG
TY. Xin lưu ý là Thỏa thuận này chỉ áp dụng cho Người Sử Dụng Lao Động mà không áp dụng
cho những người tìm việc.
3.
NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG – Người sử dụng đồng ý cung cấp các
thông tin hiện thời, hoàn chỉnh và chính xác khi được yêu cầu trong quá trình đăng ký và sử dụng
Dịch vụ và cập nhật những thông tin đó kịp thời, hoàn chỉnh và chính xác (“Thông tin Đăng ký”).
Tên tài khoản và mã truy cập của Người Sử Dụng cần thiết để Người Sử Dụng có thể truy cập sẽ
được chuyển tới Người Sử Dụng thông qua e-mail sau khi Người Sử Dụng hoàn tất việc cung cấp
Thông tin Đăng ký và chấp thuận các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này. Người Sử
Dụng có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật của tên tài khoản và mã truy cập của mình và có trách
nhiệm đối với bất kỳ và tất cả những giao dịch phát sinh từ việc Người Sử Dụng truy cập vào tài
khoản và mã truy cập đó và bất kỳ và tất cả các hậu quả từ việc sử dụng hoặc lạm dụng tên tài
khoản và mã truy cập đó. Người Sử dụng đồng ý thông báo cho Công ty ngay lập tức bất kỳ việc
sử dụng bất hợp pháp tài khoản và mã truy cập hoặc bất kỳ việc vi phạm an ninh nào liên quan
đến Dịch vụ mà Người sử dụng biết được.
4.
DỊCH VỤ (FreeC.asia) CHỈ LÀ MỘT NƠI GIAO DỊCH – Cần phải hiểu là FreeC.asia
chỉ là một nơi để hỗ trợ những Người Sử Dụng Lao Động tìm kiếm những người lao động tiềm
năng. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin hay nội dung nào do bất kỳ Người
Sử Dụng hay người nào khác đưa lên mà không phải do Công ty đưa lên. Tất cả những Người Sử
Dụng xác nhận và đồng ý rằng họ phải chịu trách nhiệm duy nhất về hình thức, nội dung và sự
chính xác của bất kỳ quảng cáo, đề xuất việc làm, trang web hoặc tài liệu do họ đưa lên trên

Trang Web của Công ty. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty không được coi là một đại diện
liên quan đến việc sử dụng Trang Web của Công ty của bất kỳ Người Sử Dụng nào, và Công ty sẽ
không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ quyết định nào, vì bất kỳ lý do
gì, của bất kỳ Người Sử Dụng nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác tìm việc hoặc đưa thông tin
việc làm trên hoặc thông qua Trang Web của Công ty. Tất cả Người Sử Dụng có trách nhiệm về
các trao đổi thông tin của riêng mình và về các hậu quả của các thông báo hay niêm yết của mình.
Công ty không kiểm soát hay xác nhận tính chính xác, sự tin cậy hoặc tính hợp pháp của bất kỳ
thông tin, tài liệu, nội dung hay ý kiến đưa ra hay thể hiện bởi những Người Sử Dụng khác và có
trên Trang Web của Công ty. Người Sử Dụng sẽ phải tự chịu rủi ro liên quan đến việc dựa vào
nội dung do Người Sử Dụng khác đưa lên. Công ty bảo lưu quyền cấm bất kỳ Người Sử Dụng
nào truy cập và ngăn cản họ truy cập sau này vào Trang Web của Công ty, tại bất kỳ thời điểm
nào vì lý do vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm pháp luật, và Công ty cũng bảo lưu quyền xóa
bất kỳ thông tin hay tài liệu nào có tính chất lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gây chia rẽ.
5.
CHẾ ĐỘ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN - Tuỳ thuộc vào chế độ bảo mật của Công
ty, Công ty sẽ tiết lộ cho bên thứ ba về Thông tin Đăng ký của Người Sử Dụng hoặc các dữ liệu
có liên quan với điều kiện là những thông tin này sẽ KHÔNG bao gồm những thông tin cá nhân
ngoại trừ trường hợp được uỷ quyền cụ thể của Người Sử Dụng hoặc với một sự tin tưởng rằng
những hành động đó là cần thiết, hợp lý nhằm tuân thủ luật pháp, trình tự pháp luật, thực thi Thoả
thuận này hoặc trong những hoàn cảnh khác được quy định tại Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá
nhân của Công ty được sửa đổi tuỳ từng thời điểm. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem phần
Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân của FreeCracy Việt Nam.
6.
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG – Người Sử Dụng cam kết và bảo đảm rằng
Người Sử Dụng sẽ không đưa lên hay truyền, phân phối hoặc nói cách khác công bố thông qua
Dịch vụ bất kỳ những thông tin hay tài liệu mà: (1) hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ Người Sử Dụng
nào khác sử dụng và hưởng Dịch vụ; (2) trái pháp luật có tính chất đe doạ, lạm dụng, gây nổi
loạn, bôi nhọ, nói xấu, làm phiền, xảo trá, gây hận thù, có thể bị phản đối về mặt chủng tộc, đạo
đức hoặc một phương diện khác, tục tĩu, khiêu dâm, có tính chất gây gổ, thiếu tôn trọng, có tính
chất kích dục hoặc sỗ sàng; (3) tạo nên hoặc khuyến khích các hành vi phạm tội hoặc vi phạm
pháp luật; (4) vi phạm, đánh cắp hoặc xâm phạm các quyền của bên thứ ba bao gồm nhưng không
giới hạn bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, các quyền về bảo hộ tính riêng tư hay công cộng hoặc
bất kỳ một quyền sở hữu nào khác; (5) có chứa vi-rút hoặc các thành phần, tệp dữ liệu hoặc
chương trình có hại khác nhằm mục đích làm gián đoạn, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của
bất kỳ một phần mềm máy tính nào hoặc phần cứng hoặc các thiết bị viễn thông; (6) Người Sử
Dụng không có các quyền và giấy phép cần thiết để phổ biến theo luật hoặc theo quan hệ hợp
đồng hoặc uỷ thác (ví dụ như là các thông tin nội bộ, các thông tin độc quyền và bí mật); và (7)
các quảng cáo, tài liệu khuyến mãi trái phép, hoặc bất kỳ một hình thức lôi kéo trái phép nào
khác; hoặc (8) vi phạm hoặc chứa đựng hay bao gồm những chỉ dẫn hay tuyên bố sai sự thật hoặc
có tính chất lừa dối.
Người Sử Dụng cam kết và bảo đảm sẽ không: (1) can thiệp vào hoặc làm gián đoạn Dịch
vụ hoặc máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch vụ hoặc không tuân thủ theo bất kỳ một yêu
cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng liên kết với Dịch vụ; (2) truy cập trái phép vào
các hệ thống máy tính khác thông qua Dịch vụ; (3) phá huỷ các giao dịch thông thường hoặc các
hành vi khác có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực hiện các giao dịch thông thường của
những Người Sử Dụng khác; (4) gây phiền toái cho những Người Sử Dụng khác; (5) thu thập và
lưu trữ các thông tin cá nhân về những Người Sử Dụng khác vượt ra ngoài phạm vi cần thiết cho
việc sử dụng Dịch vụ; hoặc (6) mạo nhận bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân bao gồm nhưng không
giới hạn ở Công ty.
Người Sử Dụng sẽ giữ bí mật và sẽ không tiết lộ, truyền tải, sử dụng hoặc khai thác tên,
địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, danh sách, phí và các thông tin về giá cả của cá nhân và
công ty hoặc các thông tin khác liên quan đến hoặc được cung cấp bởi những Người Sử Dụng
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khác, nhà quảng cáo hoặc công ty thành viên liên quan đến Dịch vụ ngoại trừ trường hợp cần
thiết để thực hiện và hoàn thành các giao dịch thiện chí thông qua Dịch vụ với danh nghĩa của
chính Người Sử Dụng theo Thoả thuận này. Không giới hạn bởi những điều nói trên, trong bất cứ
trường hợp nào, Người Sử Dụng sẽ không được thu thập, lưu trữ, trích xuất, bán, chuyển giao, tiết
lộ, tập hợp e-mail hoặc thông tin của những Người Sử Dụng khác thông qua Dịch vụ.
7.
SỬA ĐỔI DỊCH VỤ – Tuỳ từng thời điểm hoặc tại bất kỳ thời điểm nào, Công ty bảo
lưu quyền được điều chỉnh, chấm dứt, tạm thời hoặc lâu dài, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của
Dịch vụ), bất kể là có hay không có thông báo. Người sử dụng đồng ý rằng, Công ty sẽ không có
trách nhiệm đối với Người Sử Dụng hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào về bất kỳ sự sửa đổi, tạm
ngưng hoặc chấm dứt Dịch vụ.
8.
CHẤM DỨT - Tại bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo cho Người Sử Dụng,
Công ty cũng có thể chấm dứt một phần hay tất cả Dịch vụ hoặc hạn chế sử dụng toàn bộ hay một
phần Dịch vụ với lý do Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này; hoặc
nếu Công ty tự quyết định và phán quyết rằng việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ của Người Sử
Dụng Dịch vụ là cần thiết vì lý do an ninh hoặc vì lý do duy trì sự hoạt động liên tục của Dịch vụ;
hoặc việc Người Sử Dụng sử dụng Dịch vụ hoặc Trang Web của Công ty không vì các mục đích
kinh doanh hợp pháp, hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng vi phạm pháp luật Việt
Nam hoặc pháp luật quốc tế; hoặc nếu Công ty nhận được thông tin rằng Dịch vụ hoặc việc sử
dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) có thể xâm phạm quyền
lợi của bất kỳ bên thứ ba nào. Tại bất kỳ thời điểm nào và theo ý kiến riêng của mình, Công ty
cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bất kể là có thông báo
hay không. Người Sử Dụng đồng ý rằng việc truy cập Dịch vụ của Người Sử Dụng có thể bị
chấm dứt mà không cần phải thông báo trước, và thừa nhận rằng Công ty có thể ngay lập tức
ngưng hoặc xoá Trang Web của Công ty hoặc và tất cả các thông tin và tệp dữ liệu liên quan
trong Trang Web của Công ty và/hoặc ngăn cản bất kỳ việc truy cập sau này vào các tệp dữ liệu
hoặc Dịch vụ. Người Sử Dụng đồng ý thêm rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với
Người Sử Dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt truy cập vào Dịch vụ của Người Sử
Dụng.
CÔNG TY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC XOÁ BỎ BẤT KỲ TỆP DỮ LIỆU,
TÀI LIỆU ĐI KÈM, THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ HẬU QUẢ NÀO KHÁC
PHÁT SINH TỪ VIỆC QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ DỊCH VỤ HOẶC CHẤM DỨT THỎA
THUẬN NÀY CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG.
9.
KẾT NỐI VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC - Trang Web của Công ty có thể chứa đựng
những kết nối (links) tới các trang web hay các tài nguyên web khác trên toàn thế giới (WWW).
Do Công ty không kiểm soát những trang web và tài nguyên đó, nên Người Sử Dụng thừa nhận
và đồng ý rằng Công ty không có trách nhiệm đối với sự hiện hữu của trang web và tài nguyên
đó, không xác nhận hay không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung,
quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác có trên các trang web hay tài nguyên đó.
10.
BẢO ĐẢM - Người Sử Dụng đồng ý bảo đảm và giữ cho Công ty, công ty mẹ, các chi
nhánh, công ty thành viên, cán bộ, giám đốc, người lao động, người kế thừa và người được
chuyển nhượng, đại lý, bên cấp lixăng, người đồng sở hữu nhãn hiệu hoặc các đối tác khác khỏi
bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả chi phí hợp lý trả cho luật sư, của bất kỳ bên thứ
ba nào vì lý do hay phát sinh từ việc Người Sử Dụng truy cập và sử dụng Dịch vụ, việc Người Sử
dụng vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào, bao gồm cả các quyền sở hữu trí
tuệ, của bất kỳ người hay thực thể nào.
11.
THÔNG BÁO – Các tuyên bố, thông báo và các loại thông tin khác gửi đến Người Sử
Dụng có thể được chuyển bằng thư, thư điện tử hoặc đưa vào tài khoản của Người Sử Dụng hoặc
bằng các phương tiện hợp lý khác. Công ty cũng có thể đưa ra các thông báo về việc thay đổi
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Thoả thuận hoặc các vấn đề khác bằng cách đưa các thông báo hoặc các kết nối (links) tới các
thông báo lên Trang Web của Công ty. Thông báo gửi đến Công ty có thể được chuyển bằng thư
bưu điện tới địa chỉ: Công ty TNHH Freecracy Việt Nam, số 50, Đường số 5, Phường Thảo Điền,
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
12.
QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI - Người Sử Dụng theo đây đồng ý rằng Công ty có
quyền tiến hành việc quảng cáo hay khuyến mại nếu Công ty thấy rằng việc đó là thích hợp đối
với Dịch vụ. Việc Người Sử Dụng trao đổi, liên lạc hay giao dịch kinh doanh với, hoặc tham gia
vào các chương trình khuyến mãi của, các nhà quảng cáo trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm
cả việc thanh toán và cung cấp hàng hoá hay dịch vụ có liên quan, và bất kỳ các điều khoản, điều
kiện, bảo hành hoặc bảo đảm nào liên quan tới các giao dịch đó, sẽ chỉ được thực hiện giữa
Người Sử Dụng và nhà quảng cáo. Người Sử Dụng đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ hay
trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra do kết quả của các giao dịch đó hoặc
do kết quả của sự hiện diện của các nhà quảng cáo trên Dịch vụ.
13.
CÁC QUYỀN SỞ HỮU - Người Sử Dụng thừa nhận và theo đây đồng ý rằng các nội
dung, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, ảnh, hình ảnh, đồ
họa hoặc các tài liệu khác có trong các quảng cáo của nhà tài trợ hay chính bản thân Dịch vụ,
được bảo hộ bởi luật pháp Việt nam và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, sáng
chế hoặc các quyền độc quyền khác. Người Sử Dụng không thể làm, sử dụng, bán, sao chép, tái
bản, phân phối, truyền bá hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các nội dung này, một phần hay
toàn bộ, mà không có sự đồng ý trước của Công ty hoặc của nhà quảng cáo.
14.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM - TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY SẼ KHÔNG
CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ
BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, BẤT KỂ LÀ GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP,
KHÔNG CỐ Ý, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC
KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ. CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC
CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, BẤT KỂ LÀ GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP,
KHÔNG CỐ Ý, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, PHÁT SINH TỪ VIỆC CÓ ĐƯỢC HOẶC
MUA HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. CÔNG TY SẼ
KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BẤT KỂ LÀ GIÁN
TIẾP, TRỰC TIẾP, KHÔNG CỐ Ý, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, PHÁT SINH TỪ VIỆC
TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI
HẠN CÁC THIỆT HẠI DO TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, NGAY CẢ TRONG TRƯỜNG
HỢP CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT THẠI ĐÓ.
CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT
HẠI NÀO, BẤT KỂ LÀ GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP, KHÔNG CỐ Ý, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO
THEO, PHÁT SINH TỪ VIỆC VI PHẠM BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ, CHỈ
DẪN THƯƠNG MẠI, NHÃN HIỆU DỊCH VỤ HOẶC CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
KHÁC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC DO VIỆC SỬ
DỤNG HAY TRUY CẬP TRÁI PHÉP DỊCH VỤ. MỘT SỐ LÃNH THỔ SẼ KHÔNG CHO
PHÉP GIỚI HẠN MỘT SỐ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ, DO ĐÓ MỘT SỐ GIỚI HẠN CÓ THỂ
SẼ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ VỊ.
15.
KHƯỚC TỪ CÁC BẢO ĐẢM - DỊCH VỤ, BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG, PHẦN
MỀM, CÁC CHỨC NĂNG, TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN SẴN CÓ HOẶC TRUY CẬP ĐƯỢC
THÔNG QUA DỊCH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI “TÌNH TRẠNG HIỆN CÓ”. TRONG
PHẠM VI CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
BẢO ĐẢM HAY CAM KẾT, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA
DỊCH VỤ HOẶC CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN VÀ CÁC CHỨC NĂNG CÓ KHẢ NĂNG
TRUY CẬP BẰNG PHẦN MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN HOẶC ĐƯỢC TRUY CẬP
THÔNG QUA DỊCH VỤ, ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ HOẶC LIÊN KẾT
SIÊU VĂN BẢN TỚI CÁC BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ VI PHẠM AN NINH LIÊN QUAN
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TỚI VIỆC TRUYỀN CÁC THÔNG TIN NHẠY CẢM THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC BẤT
KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI. CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM
NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP
VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT
TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC, SỰ HOÀN CHỈNH, TÍNH HỮU ÍCH VÀ HIỆU
LỰC CỦA TẤT CẢ CÁC Ý KIẾN, TƯ VẤN, DỊCH VỤ, KHUYẾN MẠI, QUẢNG CÁO,
THƯỞNG, PHẦN THƯỞNG HOẶC CÁC THÔNG TIN KHÁC, CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ
NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA TẤT CẢ CÁC HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CHÀO QUA
DỊCH VỤ. MỘT SỐ LÃNH THỔ SẼ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM
CỤ THỂ, DO ĐÓ MỘT SỐ LOẠI TRỪ CÓ THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ VỊ.
16.
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC - Thoả thuận này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của
Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào liên quan đến Thoả thuận này giữa Công ty và
Người Sử Dụng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua đàm phán thiện chí giữa các bên. Trong
trường hợp việc đàm phán không thành, các bên có thể yêu cầu toà án có thẩm quyền của Việt
nam giải quyết. Việc Công ty không thực thi hay thi hành bất kỳ quyền hay một điều khoản nào
của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự khước từ đối với chính quyền hay điều khoản đó. Nếu
bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này không có hiệu lực thi hành, điều khoản đó sẽ được
điều chỉnh cần thiết để nó trở nên có hiệu lực. Trong bất kỳ trường hợp nào, các điều khoản còn
lại sẽ vẫn có hiệu lực. Thoả thuận này tạo thành thỏa thuận tổng thể giữa Công ty và Người Sử
Dụng liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của Người sử dụng.
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