Điều khoản và Điều kiện
Cảm ơn Quý khách (Sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “khách hàng”) đã sử dụng website
https://webvay.vn của CÔNG TY TNHH MD TECHNOLOGY VIETNAM, Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh số 0316436642, (sau đây gọi chung là “Công ty”). Trước khi truy cập và sử
dụng website của chúng tôi (sau đây được gọi là “Website”), các sản phẩm, dịch vụ, phần
mềm và nền tảng được thể hiện trên website (sau đây gọi chung là "Dịch vụ"), vui lòng
đọc các điều khoản và điều kiện sau đây, chính sách bảo mật và Chính sách thu thập thông
tin của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện”).
PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.

Chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách truy cập Website và/hoặc sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ của chúng tôi trên
Website, bạn đã xác nhận đồng ý và tuân thủ thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện của
chúng tôi, bao gồm các bản sửa đổi của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được chúng
tôi đăng tải trên Website tại từng thời điểm.
2.

Sự cho phép

Bằng việc chấp thuận Điều khoản và Điều kiện như đã nêu ở trên, bạn đồng ý rằng chúng
tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn đối tác cho vay, doanh
nghiệp liên kết, bên thứ ba theo chỉ định của chúng tôi (“Đối tác”) được phép sử dụng các
thông tin, hình ảnh của bạn để giới thiệu, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ, thông qua phương
thức trực tiếp hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, fax …). Điều này cũng áp dụng
đối với các đối tác của chúng tôi trong tất cả các lĩnh vực.
3.

Điều chỉnh và thay đổi

Bạn theo đây đồng ý rằng, chúng tôi được quyền điều chỉnh, thay đổi, chấm dứt bất kỳ
hạng mục, nội dung hay tính năng nào của Website, bao gồm nhưng không giới hạn nội
dung của Điều khoản và điều kiện mà bạn đã đồng ý trước đó. Chúng tôi được toàn quyền
thực hiện mà không cần thông báo trước hoặc sự đồng ý của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng,
nội dung được cập nhật sẽ xóa bỏ hiệu lực của nội dung trước đó và nội dung sau khi cập
nhật sẽ mặc nhiên có giá trị ràng buộc với bạn, bao gồm mọi dịch vụ hay sản phẩm bạn
đang sử dụng thông qua Website.
Chúng tôi được loại trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ sự kiện nào liên quan
đến việc vận hành của Website bao gồm nhưng không giới hạn việc chậm trễ, gián đoan,
bị lỗi, từ chối lệnh, lỗi bảo mật, mất, hủy bỏ thông tin, sự tấn công của của bên thứ ba
nhằm truy cập vào hệ thống website, hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào chúng tôi cung
cấp không đáp ứng được yêu cầu của bạn. Mặc dù chúng tôi luôn thận trọng trong việc xây
dựng các thông tin, tài liệu tuy nhiên bạn hiểu và đồng ý rằng sẽ không có bất cứ sự bảo
đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào về việc không vi phạm tính bảo mật, sự chính xác, phù
hợp với một mục đích cụ thể nào đó, hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông
tin, tài liệu trên Website này.
4.

Khách hàng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các sản phẩm tài chính cho các khách hàng đang
sinh sống và làm việc trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Chúng tôi không có nghĩa vụ
phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông

báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác.
5.

Xác lập dịch vụ

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng việc bạn điền vào biểu mẫu, gửi yêu cầu hoặc bất kỳ hành
động nào liên quan đến việc tạo tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ bạn đã thể hiện sự
đồng ý của bạn về việc xác lập quan hệ kinh doanh với chúng tôi và/ hoặc đối tác của
chúng tôi cũng như bạn đã đồng ý để chúng tôi và/ hoặc đối tác của chúng tôi sử dụng,
lưu giữ các thông tin, hình ảnh của bạn trên hệ thống của chúng tôi,và cho phép chúng tôi
thực hiện các cuộc gọi, email, nhắn tin để trao đổi, tư vấn, thông báo, cung cấp các nội
dung cần thiết liên quan đến nhu cầu của bạn. Bạn xác nhận rằng thông tin, hình ảnh bạn
cung cấp là hợp pháp, chính xác và đầy đủ.
6.

Thông tin người sử dụng

Bằng việc truy cập vào website, điền thông tin, gửi hay lưu trữ thông tin, hình ảnh của bạn
trên Website, bạn đã cho phép chúng tôi được lưu giữ, sử dụng các thông tin, hình ảnh để
nhằm cung cấp đến bạn thông tin của dịch vụ, và thực hiện các công việc liên quan đến
yêu cầu của bạn. Bạn cũng xác nhận rằng các thông tin bạn cung cấp là đúng và đầy đủ,
bạn miễn trừ cho chúng tôi các trách nhiệm cho trường hợp thông tin bạn cung cấp sai
hoặc có thay đổi nhưng không cập nhật.
7.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ tài liệu, thông tin, biểu mẫu, thỏa thuận, tên, logo, văn bản, phương tiện truyền
thông trực quan và bất kỳ nội dung nào khác được tìm thấy trên Website hoặc được cung
cấp bởi chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ
liên quan đều là tài sản của chúng tôi được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật về quyền
sở hữu trí tuệ, và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bằng bản sao y hoặc
bản in mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
8.

Luật điều chỉnh và thẩm quyền tài phán

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và mọi tranh chấp không thể giải quyết thông qua đàm phán sẽ được
giải quyết bởi Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
PHẦN II. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
Bằng việc đồng với với Điều khoản và Điều kiện này cùng với việc xác thực Mã OTP qua
điện thoại đăng ký của bạn, bạn đồng ý rằng bạn đã yêu cầu ký kết các hợp đồng và sử
dụng các dịch vụ mà đối tác của chúng tôi cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn Dịch
vụ tư vấn tài chính cho khoản vay và dịch vụ cho vay cầm cố, theo đó bạn cũng xác nhận
đã hiểu, đồng ý và tuân thủ thực hiện các điều khoản và điều kiện sau:
1.

Xác nhận giao dịch: Các Hợp đồng giữa bạn với chúng tôi và/hoặc các đối tác của
chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện tương ứng được xem là đã ký kết hợp
lệ và có giá trị ràng buộc các bên thực hiện kể từ thời điểm chúng tôi, hoặc đối tác
của chúng tôi gửi đến bạn Thông báo, thông qua phương thức tin nhắn, điện thoại,
email đăng ký liên quan đến việc thông báo yêu cầu dịch vụ của bạn đã được chấp
nhận. Khoản vay cầm cố sẽ được giải ngân vào tài khoản ngân hàng của bạn sau
khi đối tác của chúng tôi đã gửi Thông báo chấp thuận Khoản vay.

2.

Các Hợp đồng giao kết nêu trên và được liệt kê tại Điều khoản và Điều kiện và tất

cả Thông báo của chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi có giá trị ràng buộc bạn
phải thực hiện, bạn hiểu rõ điều này và cam kết tuân thủ.
3.

Bạn đồng ý rằng, bạn chịu sự ràng buộc của các Thông báo, theo đó để thực hiện
dịch vụ mà chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi sẽ gửi đến bạn các Thông báo
/chấp thuận/xác nhận hợp lệ, được thực hiện qua hình thức tin nhắn và/hoặc gọi
điện thoại từ Trung tâm chăm sóc khách hàng đến Điện thoại đăng ký của bạn
và/hoặc gửi thư điện tử (email) đến Email đăng ký và/hoặc bằng hình thức khác
mà chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi cho là phù hợp.

4.

Bạn xác nhận rằng Phương thức xác nhận giao dịch là phương thức để nhận/gởi
văn bản liên quan đến việc giao kết các hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc
đối tác của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như điện thoại,
tin nhắn, email, v.v. được gửi đến bạn theo các thông tin mà bạn đã cung cấp, và
các Phương thức xác nhận giao dịch này đều được hiểu là phương thức hợp lệ.

5.

Chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi được bạn miễn trừ mọi trách nhiệm liên
quan đến việc bạn sử dụng mã OTP ngay cả khi mã này được sử dụng theo đúng
Phương thức xác nhận giao dịch. Theo đó bạn đồng ý sử dụng Mã OTP là mật khẩu
sử dụng một lần được cung cấp từ hệ thống của chúng tôi và/hoặc đối tác của
chúng tôi cấp cho bạn qua tin nhắn đến số Điện thoại đăng ký khi bạn chấp thuận
sử dụng dịch vụ, Khoản vay.

6.

Bất kỳ Thông báo nào do chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi gửi đến bạn thông
qua Phương thức xác nhận giao dịch, liên quan đến việc ký kết, thực hiện các Hợp
đồng với chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi đều được xem là bạn đã nhận
được Thông báo, kể từ thời điểm cuộc điện thoại, tin nhắn, email được gửi đến bạn.
Bạn chấp nhận và đồng ý với các nội dung trong Thông báo có giá trị ràng buộc
bạn thực hiện và bạn không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào về sau.

7.

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý rằng: (i) tất cả
thông tin do bạn cung cấp là chính xác và hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bạn.
Bạn cho phép chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi được quyền sử dụng các
thông tin của bạn, mà chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi có được các thông
tin này bằng bất kỳ hình thức thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp có được; (ii) tất cả
văn bản giao dịch, Thông báo liên quan đến việc xác lập và thực hiện Hợp đồng
được thực hiện thông qua Phương thức xác nhận giao dịch là có giá trị ràng buộc
bạn phải thực hiện, không phụ thuộc vào việc bạn có nhận được bản gốc của các
văn bản, Thông báo này hay không; (iii) Bạn hiểu và nhận thức rõ tất cả các rủi ro
có thể xảy ra khi xác lập và thực hiện Hợp đồng thông qua Phương thức xác nhận
giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro về lỗi bảo mật, quyền riêng
tư, thao tác sai, bị giả mạo hoặc xâm phạm khi lựa chọn Phương thức xác nhận
giao dịch.

8.

Khi thực hiện phương thức Thông báo điện thoại, bạn chấp thuận rằng chúng tôi
và/hoặc đối tác của chúng tôi được quyền ghi âm cuộc điện thoại, các nội dung
Thông báo qua điện thoại này có giá trị ràng buộc trách nhiệm của bạn. Trong
trường hợp Thông báo vì lý do nào đó có thể có một hoặc một vài thông tin bị lỗi
và/hoặc sai sót, chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi bảo lưu quyền đính chính,
chỉnh sửa lại thông tin đó bằng việc gửi một Thông báo khác trong vòng 05 (năm)
ngày làm việc sau đó.

9.

Tất cả nội dung liên quan đến việc xác lập, thực hiện Hợp đồng với chúng tôi
và/hoặc đối tác của chúng tôi được gửi/nhận theo Phương thức xác nhận giao dịch
là phù hợp và chính xác theo các thông tin mà bạn đã cung cấp, và có giá trị ràng
buộc trách nhiệm của bạn ngay cả khi chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi
không nắm giữ bản gốc của các Hợp đồng, Thông báo hay bất kỳ tài liệu, chứng từ
nào đã gửi cho bạn.

10.

Cung cấp cho chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi các bản gốc của giao dịch có
liên quan khi được yêu cầu. Trường hợp có mâu thuẫn giữa bản gốc của các tài liệu

do bạn cung cấp với tài liệu do chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi đã gửi/nhận
trước đó theo đúng Phương thức xác nhận giao dịch thì bản mà chúng tôi và/hoặc
đối tác của chúng tôi gửi sẽ được ưu tiên áp dụng với bạn. Bạn trong trường hợp
này phải hoàn tất các thủ tục, công việc theo yêu cầu chúng tôi và/hoặc đối tác
của chúng tôi.
11.

Bạn hiểu rằng các cụm từ viết tắt, viết hoa ghi nhận trong Điều khoản và Điều kiện
này đã được chú thích cụ thể tại từng Hợp đồng tại Phần III dưới đây, và được hiểu
cùng một nghĩa thống nhất.

12.

Bạn mặc nhiên thừa nhận bạn thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với chúng tôi
và/hoặc các đối tác của chúng tôi theo quy định do chúng tôi và đối tác của chúng
tôi đưa ra, cũng như quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
PHẦN III. XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

Bạn hiểu và đồng ý rằng, các nội dung bao gồm (i) yêu cầu của bạn khi đăng ký sử dụng
dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi và (ii) chấp thuận cung
cấp dịch vụ của chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi, và Thông báo được thực hiện theo
Phương thức xác nhận giao dịch sẽ tạo thành Hợp đồng hoàn chỉnh và có giá trị hiệu lực
đối với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các Hợp đồng được liệt kê dưới đây:
1.

Hợp đồng cho vay cầm cố

2.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn

Hợp đồng sẽ được gửi đến số điện thoại và/hoặc email đăng ký của bạn theo thời gian mà
chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi quyết định. Bạn đồng ý với các nội dung trong Hợp
đồng mà chúng tôi gửi đến bạn và từ bỏ quyền khiếu nại.
PHẦN IV. DỊCH VỤ TƯ VẤN CHO KHOẢN VAY
1.

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn đối với các khoản vay cầm cố do Đối
tác của chúng tôi cung cấp. Theo đó, các dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ tùy thuộc
vào các quy định sau:
●

Chúng tôi là bên tư vấn và cung cấp các điều kiện cần thiết nhằm tiếp thị khách
hàng có nhu cầu được cấp nguồn vốn. Chúng tôi không phải là bên cho vay,
không ra quyết định cấp vốn, cho nên không có cam kết cho vay với bất kỳ cá
nhân hay tổ chức nào.

●

Bằng việc gửi yêu cầu cho vay, Bạn cho phép chúng tôi và các đối tác cho vay
của chúng tôi xác minh tính chính xác và xác thực của thông tin mà bạn cung
cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, Bạn
cho phép bên cho vay xác minh công việc của bạn bằng cách liên lạc với tổ
chức nơi bạn làm việc. Trong mọi trường hợp, bên cho vay có thể kiểm tra bấy
kỳ thông tin nhân thân, thu nhập của bạn, thông tin về thẻ tín dụng và các
thông tin khác mà bạn cung cấp.

●

Bất kỳ yêu cầu vay vốn nào được gửi trực tuyến đến chúng tôi đều không được
xem là một đề nghị cho vay đối với tổ chức tín dụng, công ty tài chính hoặc đối
tác cho vay. Thay vào đó, đây là hành động thu thập thông tin của chúng tôi
cho mục đích tư vấn cho nhu cầu vay của bạn và hỗ trợ bạn kết nối đến các
đối tác cho vay phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể sẽ cần cung cấp thêm
thông tin để hoàn thiện hồ sơ cho vay.

●

Chúng tôi không phải là đại diện của bạn. Bạn nên dựa trên sự đánh giá và
phán xét của riêng bạn về việc quyết định xem sản phẩm cho vay nào phù hợp

với bạn. Đối tác cho vay và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách
nhiệm hoàn toàn cho các dịch vụ/sản phẩm được cung cấp cho bạn. Chúng tôi
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc bạn
sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó.

2.

●

Thông tin và dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi là sơ bộ để chúng tôi tìm
chương trình cho vay phù hợp nhất với bạn. Thông tin này không cấu thành
phê duyệt khoản vay tạm thời, quyết định cho vay hoặc khoản vay tương tự
khác. Chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ thành công trong việc vay tại bất
kỳ người cho vay nào. Quy trình và tiêu chí phê duyệt cho vay được thiết lập
bởi các đối tác cho vay.

●

Bạn hiểu và xác nhận rằng chúng tôi được miễn trừ các trách nhiệm liên quan
đến giao dịch vay của bạn, theo đó Khoản vay được quyết định bởi bạn và Bên
cho vay dựa trên yêu cầu của bạn và sự chấp nhận của bên cho vay, chúng tôi
không đảm bảo giao dịch cho vay sẽ thành công, chúng tôi chỉ đưa ra tư vấn
để bạn quyết định. Về lãi suất, chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm về mức
lãi suất theo giao dịch vay của bạn, lãi suất này có thể lên hoặc xuống tùy
thuộc vào quyết định của Bên cho vay dựa trên đánh giá chất lượng hồ sơ của
bạn, số tiền đề nghị vay. Trong phạm vi của giao dịch vay, chúng tôi và/hoặc
đối tác của chúng tôi được quyền yêu cầu bạn cung cấp các thông tin khác nếu
xét thấy cần thiết.

●

Bạn đồng ý rằng chúng tôi được bảo lưu quyền được điều chỉnh nội dung Hợp
đồng dịch vụ tư vấn thông qua việc thực hiện theo đúng Phương thức xác nhận
giao dịch.

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn đối với các khoản vay cầm cố do Đối
tác của chúng tôi cung cấp. Theo đó, các dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ tùy thuộc
vào các quy định sau:
●

Chúng tôi là bên tư vấn và cung cấp các điều kiện cần thiết nhằm tiếp thị khách
hàng có nhu cầu được cấp nguồn vốn. Chúng tôi không phải là bên cho vay,
không ra quyết định cấp vốn, cho nên không có cam kết cho vay với bất kỳ cá
nhân hay tổ chức nào.

●

Tư vấn toàn bộ các vấn đề khác phát sinh trong suốt thời gian thực hiện hợp
đồng vay, bao gồm nhưng không giới hạn, tư vấn bạn lựa chọn hình thức thanh
toán và/hoặc thời gian thanh toán phù hợp, tư vấn bạn cách thức gia hạn hoặc
kéo dài thời hạn vay khi có yêu cầu; Tư vấn các vấn đề về lãi suất cho khoản
vay của bạn; Tư vấn, hỗ trợ bạn thực hiện hợp đồng vay phù hợp yêu cầu của
Bên cho vay trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng vay.

●

Cấp quyền truy cập vào Tài khoản cá nhân cho bạn trên nền tảng công nghệ
của chúng tôi; cho phép bạn thông qua Tài khoản cá nhân để thực hiện tất cả
các giao dịch phát sinh liên quan đến nhu cầu vay của bạn bao gồm nhưng
không giới hạn việc ký kết hợp đồng vay, hợp đồng dịch vụ, hoặc các hợp đồng
khác (nếu có); xem các thông tin về lãi suất, phạt, nhận các thông báo, tin
nhắn, v.v.; Cung cấp các thông tin, thông báo về khoản vay và các nội dung
khác cho bạn thông qua Tài khoản cá nhân.
PHẦN V. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Bằng việc truy cập và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này, bạn xác nhận hiểu rõ và
đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi (“Chính Sách Riêng Tư”). Chính sách
riêng tư áp dụng đối với tất cả thông tin cá nhân được thu thập trực tiếp bởi chúng tôi
và/hoặc đối tác của chúng tôi, hoặc chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi có được thông
qua việc bạn truy cập trên website, cho dù là ngoại tuyến hay trực tuyến. Điều này cũng

áp dụng với các thông tin cá nhân mà chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi có được
thông qua các trang web khác của chúng tôi và bất kỳ các trang di động, ứng dụng, các
widget, và các tính năng tương tác di động khác (gọi chung là “Các Ứng Dụng” của chúng
tôi). Bằng việc cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản
và điều kiện của Chính Sách Riêng Tư này.
1.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi thu thập Thông
tin cá nhân của bạn cho mục đích (i) giúp bạn tiếp cận và sử dụng dịch vụ của
chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi; (ii) thực hiện tư vấn cho bạn.

2.

Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin
về: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, chứng minh nhân dân/căn cước
công dân, địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ghi nợ, quốc gia cư trú, thông tin về
giấy tờ nhân thân, giới tính, hình ảnh, thu nhập, nơi sống và làm việc, thông tin
tài khoản ngân hàng, và các thông tin khác mà chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng
tôi có được dưới mọi hình thức.

3.

Đối tượng tiếp cận, quản lý, sử dụng Thông tin cá nhân
Chúng tôi có quyền cung cấp các Thông tin cá nhân của bạn cho các đối tượng sau
trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những đối tượng này nhằm thực hiện
các nghĩa vụ của Chúng tôi đối với bạn hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho các đối tượng này về nghĩa vụ bảo mật các
Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm các đối tượng sau:

4.

●

Người quản lý, người lao động của Chúng tôi;

●

Các đối tác của Chúng tôi, bao gồm các bên Chúng tôi cộng tác trong các sự
kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

●

Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo;

●

Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

●

Các công ty nghiên cứu thị trường;

●

Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm: các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông
tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm;

●

Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm: Cố vấn pháp
lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

●

Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của
cơ quan nhà nước.

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân cho mục đích thực hiện bao gồm nhưng không
giới hạn các công việc dưới đây:
●

Để trả lời các thắc mắc bạn và thực hiện các yêu cầu bạn, cung cấp dịch vụ
đến bạn.

●

Gửi Thông báo cho bạn khi có bất kỳ thay đổi liên quan đến dịch vụ mà bạn
đang sử dụng thông qua Website của chúng tôi.

●

Hoàn tất và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi
và/hoặc đối tác của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ về
tư vấn, cho vay và cầm cố.

●

Cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi,
chẳng hạn như quảng cáo các sản phẩm/dịch vụ phân tích và quản lý các hoạt
động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm,
dịch vụ của chúng tôi, cải tiến các Trang Web của chúng tôi, nâng cao các dịch
vụ và các sản phẩm của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định
hiệu quả của các chiến dịch quảng bá của chúng tôi, đáp ứng trải nghiệm và
nội dung các Trang Web dựa trên các hoạt động trong quá khứ của bạn trên
các Trang Web, và đo độ hài lòng của khách hàng và cung cấp dịch vụ khách

hàng (bao gồm khắc phục sự cố liên quan đến các vấn đề của khách hàng).
●

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được bởi các trình duyệt hoặc thiết bị của
bạn cho các mục đích thống kê cũng như để đảm bảo rằng các Trang Web hoạt
động đúng chức năng.

●

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân đến đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba
để tiến hành hoạt động kinh doanh và duy trì dịch vụ cung cấp đến bạn.

●

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp chúng tôi có bất
kỳ hoạt động nào liên quan đến mua bán và sáp nhập, chia tách doanh nghiệp.

5.

Các trang web bên thứ ba: Chính Sách Riêng Tư này không đề cập đến, và chúng
tôi không chịu trách nhiệm về sự riêng tư, thông tin hoặc các vấn đề khác của bất
kỳ các bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào vận hành bất kỳ trang web
nào mà các website của chúng tôi có đường liên kết. Việc đưa đường liên kết vào
các Trang web của chúng tôi không có nghĩa là chúng tôi hoặc các bên liên kết của
chúng tôi chứng thực cho trang web có đường liên kết.

6.

Thời gian lưu giữ: Chúng tôi sẽ giữ lại Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời
gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu ra trong Chính Sách Riêng Tư
và Điều khoản và Điều kiện.

7.

Mục đích lưu trữ: Chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn để:
●

Hỗ trợ bạn sử dụng Dịch vụ;

●

Cho các mục đích kinh doanh hợp pháp;

●

Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;

●

Giải quyết tranh chấp;

●

Thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị;

●

Thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường;

●

Cải thiện và nâng cao chất lượng Dịch vụ; và

●

Quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng Website/Ứng dụng cũng như
xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của Website/Ứng dụng của chúng tôi.

8.

Chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân: Bạn được quyền chủ động cập nhật, sửa đổi Thông
Tin Cá Nhân của mình thông qua việc thông báo cho Chúng tôi, hoặc Bạn có thể
truy cập vào Tài khoản cá nhân của mình trên Website để điều chỉnh Thông tin cá
nhân, hoặc yêu cầu Chúng tôi hạn chế việc sử dụng Thông tin cá nhân của chính
bạn và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin cá nhân của mình
bằng cách liên hệ Chúng tôi theo thông tin đã được cung cấp ở Phần I.

9.

Các cập nhật đối với chính sách riêng tư này: Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách
Riêng Tư này với cách thức cập nhật, thay đổi sẽ được thực hiện như đã nêu tại
Điều khoản và Điều kiện này. Bạn hiểu rõ và đồng ý với các nội dung được cập
nhật, nội dung sau điều chỉnh và chúng tôi được toàn quyền thực hiện mà không
phải thông báo đến bạn.

10.

Đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn: Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và
tổ chức thích hợp để giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn; tuy nhiên,
xin lưu ý rằng không có hệ thống nào hoàn toàn an toàn. Chúng tôi đã triển khai
nhiều chính sách khác nhau để phòng tránh rủi ro, thất thoát dữ liệu của bạn.

11.

Bản quyền và thương hiệu: Chúng tôi là chủ sở hữu các thương hiệu, biểu tượng
và các nhãn mác dịch vụ đăng tải trên Website/ứng dụng này. Bạn không được
phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của chúng
tôi bằng văn bản.

