CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO AMERICAN LANGUAGE
COMMUNITY

(SASBusinessEnglish)
ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA sasbusinessenglish.com
I.

NGUYÊN TẮC CHUNG

Trước khi sử dụng Trang Sasbusinessenglish.com hoặc tạo tài khoản tại Sasbusinessenglish.com (“Tài
Khoản”), vui lòng đọc kỹ các ĐIỀU KHOẢN CHUNG của Sasbusinessenglish.com dưới đây và các
Chính sách để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO
TẠO AMERICAN LANGUAGE COMMUNITY (sau đây được gọi riêng là “VIỆN ĐÀO TẠO
AMERICAN LANGUAGE COMMUNITY”, “sasbusinessenglish.com”, gọi chung là “chúng tôi”, “của
chúng tôi”).
1.1.

“Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có và tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu,

văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, nhãn, nội dung, chương trình, phần mềm
hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Sasbusinessenglish.com hoặc các dịch vụ liên quan đến
Sasbusinessenglish.com (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với
Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Chung này. Điều Khoản Chung này điều chỉnh
việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Sasbusinessenglish.com.
1.2.

Trước khi trở thành Người dùng của Trang Sasbusinessenglish.com, Quý khách cần đọc và chấp

nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Chung của
Sasbusinessenglish.com và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.
1.3.

Sasbusinessenglish.com có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối

với một phần hoặc toàn bộ Trang Sasbusinessenglish.com hoặc Dịch Vụ của Sasbusinessenglish.com mà
không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
1.4.

Sasbusinessenglish.com bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới

Trang Sasbusinessenglish.com hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.
II.

QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1

CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO AMERICAN LANGUAGE COMMUNITY coi trọng việc

bảo mật thông tin của Khách hàng. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức
Sasbusinessenglish.com thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng
Dịch Vụ của Người Dùng (“Thông Tin Người Dùng”).
2.2

Trường hợp Người Dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác thông qua việc sử dụng

Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về
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bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Dùng là Chủ sở
hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”)
được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho
phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin,
phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.
III.

TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

3.1.

Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn

một tên Người Dùng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông
tin cá nhân nhất định.
Nếu Khách hàng lựa chọn Tên Đăng Nhập mà Sasbusinessenglish.com, theo toàn quyền quyết định
của mình, cho là không phù hợp, Sasbusinessenglish.com có quyền từ chối Tài Khoản đó.
3.2.

Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của

mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. CÔNG TY TNHH
VIỆN ĐÀO TẠO AMERICAN LANGUAGE COMMUNITY không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn
thất hoặc thiệt hại nào phát sinh.
3.3.

Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo đến Sasbusinessenglish.com (có thể

gửi email tới địa chỉ saigonamericanenglish@gmail.com).
3.4.

Khách hàng chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Sasbusinessenglish.com nếu

đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận ĐIỀU KHOẢN CHUNG này.
IV.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

4.1.

Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Chung này hoặc trường hợp Người

Dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Chung này. Trong
trường hợp đó, Sasbusinessenglish.com có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Dùng bằng hoặc không
cần thông báo.
4.2.

Người Dùng không được phép:

(a)

gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang Sasbusinessenglish.com;

(b)

sử dụng Dịch Vụ cho mục đích gian lận;

(c)

khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Dùng khác;
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(d)

tải lên, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà Khách

hàng không được cho phép (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết
hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);
(e)

tải lên, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút,

worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián
tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ
phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;
(f)

xâm phạm các quyền của Sasbusinessenglish.com, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây

nhầm lẫn cho các quyền đó.
4.3.

Người Dùng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Sasbusinessenglish.com có thể truy cập, duy trì

và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Dùng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án
hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu
Sasbusinessenglish.com hoặc trường hợp khác nếu Sasbusinessenglish.com xét thấy cần thiết và theo quy
định của pháp luật.
V.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

5.1.

CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO AMERICAN LANGUAGE COMMUNITY có quyền chỉnh

sửa các Điều Khoản Chung này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Chung
được chỉnh sửa lên Trang Sasbusinessenglish.com. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang
Sasbusinessenglish.com sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Dùng chấp nhận các
Điều Khoản Chung được chỉnh sửa.
5.2.

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Chung hoặc các

vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Chung trên Trang Sasbusinessenglish.com, vui lòng liên hệ
qua email: saigonamericanenglish@gmail.com

GIÁM ĐỐC
ĐỖ VĂN QUẢN

