THÔNG BÁO PHÁP LÝ

B?n ph?i tuân th? ?i?u kho?n s? d?ng khi truy c?p và s? d?ng trang web này (Trang này/Trang c?a
chúng tôi). Khi truy c?p và s? d?ng Trang c?a chúng tôi ngh?a là b?n xác nh?n r?ng b?n ??ng ý v?i
?i?u kho?n s? d?ng này mà không dè d?t và b?n ??ng ý tuân th? ?i?u kho?n s? d?ng này.

CÁC ?I?U KHO?N ÁP D?NG KHÁC
?i?u kho?n s? d?ng này bao g?m c? các ?i?u kho?n b? sung sau ?ây - nh?ng ?i?u kho?n c?ng ???c áp d?ng
trong quá trình b?n s? d?ng Trang c?a chúng tôi:
Chính sách Quy?n riêng t? [1] c?a chúng tôi, trong ?ó quy ??nh các ?i?u kho?n là c? s? ?? chúng tôi x?
lý d? li?u cá nhân c?a b?n mà chúng tôi ?ã thu th?p ???c, ho?c b?n ?ã cung c?p cho chúng tôi. Khi s?
d?ng Trang c?a chúng tôi ngh?a là b?n ch?p thu?n vi?c chúng tôi x? lý nh?ng d? li?u này và b?n ??m
b?o r?ng m?i d? li?u b?n cung c?p là chính xác.
Chính sách Cookie [2] c?a chúng tôi, trong ?ó trình bày các thông tin v? cookie trên Trang c?a chúng
tôi.
Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c d??i ?ây c?a chúng tôi, trong ?ó quy ??nh các hành vi ???c phép
và hành vi b? nghiêm c?m khi s? d?ng Trang c?a chúng tôi. Khi s? d?ng Trang c?a chúng tôi, b?n ph?i
tuân th? Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c này.

V? CHÚNG TÔI
Trang này thu?c quy?n s? h?u và ???c ?i?u hành b?i AkzoNobel Decorative Coatings B.V., công ty ??ng ký
kinh doanh t?i Hà Lan, s? ??ng ký kinh doanh 28080245, và có tr? s? ??ng ký t?i Sassenheim,
Rijksstraatweg 31, 2171AJ, Hà Lan (chúng tôi ho?c c?a chúng tôi).

TRUY C?P TRANG C?A CHÚNG TÔI
Trang c?a chúng tôi ch? cho phép truy c?p trong m?t th?i gian ng?n và chúng tôi có quy?n rút l?i ho?c s?a
??i d?ch v? chúng tôi cung c?p trên Trang c?a mình mà không c?n thông báo. Chúng tôi không ??m b?o r?ng
Trang c?a chúng tôi ho?c b?t k? n?i dung nào trong Trang c?a chúng tôi s? luôn kh? d?ng ho?c không b?
gián ?o?n. Chúng tôi có th? t?m ng?ng, rút l?i, d?ng ho?c thay ??i toàn b? ho?c m?t ph?n n?i dung Trang c?a
chúng tôi mà không c?n thông báo. Chúng tôi s? ch?u trách nhi?m n?u vì lý do nào ?ó Trang c?a chúng tôi
không kh? d?ng b?t k? th?i ?i?m ho?c kho?ng th?i gian nào. Tùy t?ng th?i ?i?m, chúng tôi có th? h?n ch?

truy c?p m?t s? n?i dung trong Trang c?a chúng tôi ho?c toàn b? Trang c?a chúng tôi.
B?n có trách nhi?m hoàn thành m?i th? t?c c?n thi?t ?? có th? truy c?p trang c?a chúng tôi.
B?n c?ng có trách nhi?m ??m b?o r?ng t?t c? nh?ng ng??i truy c?p Trang c?a chúng tôi qua k?t n?i internet
c?a b?n ??u hi?u rõ ?i?u kho?n s? d?ng và các ?i?u kho?n áp d?ng khác, ??ng th?i h? tuân th? nh?ng ?i?u
kho?n này.
N?u b?n l?a ch?n ho?c ???c cung c?p mã nh?n di?n ng??i dùng, m?t kh?u ho?c m?u tin nào khác theo quy
trình b?o m?t c?a chúng tôi, b?n ph?i b?o m?t thông tin ?ó và không ???c ti?t l? cho b?t k? bên th? ba nào.
Vào b?t k? th?i ?i?m nào, chúng tôi có quy?n t? quy?t ??nh vô hi?u hóa mã nh?n di?n ng??i dùng ho?c m?t
kh?u do b?n l?a ch?n hay chúng tôi cung c?p.
B?n không ???c phép s? d?ng ho?c xúi gi?c ng??i khác s? d?ng b?t k? h? th?ng t? ??ng ho?c ph?n m?m nào
nh?m trích xu?t n?i dung ho?c d? li?u t? Trang c?a chúng tôi nh?m m?c ?ích th??ng m?i, tr? tr??ng h?p b?n
ho?c m?t bên th? ba ?ã ký h?p ??ng b?ng v?n b?n v?i chúng tôi, trong ?ó cho phép th?c hi?n hành ??ng ?ó.

THAY ??I ?I?U KHO?N S? D?NG
Tùy t?ng th?i ?i?m, chúng tôi có th? thay ??i ?i?u kho?n s? d?ng. Vui lòng ki?m tra ?i?u kho?n s? d?ng này
th??ng xuyên ?? ??m b?o bi?t ???c nh?ng thay ??i do chúng tôi th?c hi?n. N?u b?n ti?p t?c s? d?ng Trang c?a
chúng tôi, b?n ph?i ch?p nh?n nh?ng thay ??i ?ó. N?u b?n không ??ng ý v?i nh?ng thay ??i ?ó, b?n không
nên s? d?ng Trang c?a chúng tôi.

THAY ??I TRANG C?A CHÚNG TÔI
Tùy t?ng th?i ?i?m, chúng tôi có th? c?p nh?t Trang c?a chúng tôi và có th? thay ??i N?i dung có trên Trang
c?a chúng tôi b?t k? lúc nào. Tuy nhiên, vui lòng l?u ý r?ng b?t k? n?i dung nào trên Trang c?a chúng tôi có
th? không còn kh? d?ng b?t k? th?i ?i?m nào xác ??nh và chúng tôi khong có ngh?a v? c?p nh?t n?i dung ?ó.
Chúng tôi không ??m b?o r?ng Trang c?a chúng tôi ho?c N?i dung c?a Trang s? không có l?i ho?c sai sót.

QUY?N S? H?U TRÍ TU?
Tr? tr??ng h?p có quy ??nh khác, chúng tôi ho?c các công ty cùng t?p ?oàn c?a chúng tôi có toàn quy?n s?
h?u trí tu? ??i v?i Trang này và tài li?u ??ng t?i trên Trang (bao g?m nh?ng không gi?i h?n v?n b?n, hình
?nh, âm thanh, video, mã html và các nút) (“N?i dung”). Nh?ng quy?n này bao g?m nh?ng không gi?i h?n
quy?n tác gi?, quy?n ??i v?i c? s? d? li?u, tên th??ng m?i và nhãn hi?u.
B?n ch? có th? xem, in và s? d?ng Trang và N?i d?ng nh?m m?c ?ích cá nhân, phi th??ng m?i. Chúng tôi và
các công ty cùng t?p ?oàn có toàn quy?n s? h?u trí tu? ??i v?i Trang và N?i dung ?ó; b?n ph?i tuân th? nh?ng
h?n ch? sau ?ây khi s? d?ng Trang và N?i dung ?ó. B?n không ???c:
g? b? thông báo b?n quy?n ho?c quy?n s? h?u khác ch?a trong N?i dung;
s? d?ng N?i dung t? Trang theo cách có th? vi ph?m b?n quy?n, quy?n s? h?u trí tu? ho?c quy?n s? h?u
c?a chúng tôi ho?c các bên th? ba; ho?c
sao chép, ch?nh s?a, th?c hi?n, công b?, phân phát, tuyên truy?n, phát thanh, trao ??i v?i công chúng
ho?c truy?n bá cho bên th? ba ho?c khai thác Trang này và/ho?c N?i dung nh?m m?c ?ích th??ng m?i

mà không ???c chúng tôi ch?p thu?n tr??c b?ng v?n b?n.
Chúng tôi có toàn quy?n ??i v?i tên mi?n www.dulux.vn [3] và t?t c? các mi?n và mi?n ph? liên quan, tên
“AkzoNobel”, logo và các nhãn hi?u d?ch v? c?a chúng tôi, tên th??ng m?i và/ho?c nhãn hi?u. Các nhãn
hi?u, s?n ph?m và tên công ty khác ???c dành riêng cho ch? s? h?u ho?c ??n v? c?p phép t??ng ?ng.

CHÍNH XÁC V? MÀU S?C
Chúng tôi ?ã n? l?c nh?m t?o màu trên màn hình chính xác nh?t có th?. Tuy nhiên, chúng tôi không th? ??m
b?o màu trên màn hình kh?p tuy?t ??i v?i màu c?a s?n ph?m th?c t? và không th? c?n c? vào màu xu?t hi?n
trên màn hình nh? v?y. Các màu s?c trên màn hình có th? thay ??i tùy theo cài ??t màn hình và ?? phân gi?i.
N?u b?n không ch?c ch?n v? màu s?c, chúng tôi khuyên b?n nên ??t hàng m?t s?n ph?m th? t? c?a hàng t?i
??a ph??ng b?n ho?c ??t tr?c tuy?n n?u có th?.

CHÍNH XÁC V? THÔNG TIN VÀ N?I DUNG
N?i dung và thông tin ???c cung c?p trên Trang c?a chúng tôi hoàn toàn mi?n phí và ch? nh?m m?c ?ích
cung c?p thông tin, ??ng th?i không hình thành m?i quan h? kinh doanh hay d?ch v? chuyên nghi?p gi?a b?n
và chúng tôi. Chúng tôi ?ã n? l?c h?p lý nh?m ??m b?o toàn b? thông tin và N?i dung ???c cung c?p trên
Trang này là chính xác t?i th?i ?i?m cung c?p, tuy nhiên ?ôi khi có th? còn nh?ng sai sót do s? su?t.
Quan ?i?m và ý ki?n ???c th? hi?n trong N?i dung do nh?ng ng??i dùng khác c?a Trang g?i t?i là nh?ng quan
?i?m, ý ki?n c?a nh?ng ng??i g?i tài li?u, không ph?i c?a AkzoNobel và chúng tôi không ch?u trách nhi?m
v? n?i dung c?a nh?ng bài ??ng ?ó.
Chúng tôi không ki?m soát thông tin do nh?ng ng??i dùng khác c?a Trang cung c?p qua Trang và N?i dung
có th? ch?a ???c ki?m duy?t tr??c.
Trang, thông tin và N?i dung trên Trang ???c cung c?p “nh? nó v?n có”. Chúng tôi không ??m b?o và không
có b?t k? tuyên b? nào, dù rõ ràng hay ng? ý, v? các thông tin và N?i dung ???c cung c?p qua Trang c?a
chúng tôi, bao g?m các n?i dung ???c s? d?ng tr?c ti?p ho?c gián ti?p t? Trang c?a chúng tôi, và chúng tôi có
quy?n thay ??i và s?a ??i b?t k? lúc nào mà không c?n thông báo. Các bình lu?n và thông tin ??ng t?i trên
Trang không có ngh?a là l?i khuyên ?? c?n c? vào. Chúng tôi không ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? thông
tin không chính xác ho?c sai sót trên Trang và m?i quy?t ??nh d?a trên các thông tin và ý ki?n trên Trang s?
do ng??i dùng hoàn toàn ch?u trách nhi?m.

VI-RÚT
Chúng tôi luôn n? l?c h?p lý nh?m ??m b?o Trang không b? nhi?m vi-rút. Tuy nhiên, chúng tôi không ??m
b?o và không có tuyên b? nào v? vi?c Trang c?a chúng tôi không có l?i và/ho?c vi-rút và b?n có trách nhi?m
??m b?o b?n ?ã cài ??t ph?n m?m phát hi?n vi-rút ??y ??.
B?n không ???c l?m d?ng Trang c?a chúng tôi b?ng cách c? ý ??a vào vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom logic
ho?c thành ph?n khác ??c h?i hay có h?i v? m?t công ngh?. B?n không ???c c? g?ng truy c?p trái phép vào
Trang c?a chúng tôi, máy ch? l?u tr? Trang c?a chúng tôi ho?c b?t k? máy ch?, máy tính hay c? s? d? li?u
nào ???c k?t n?i v?i Trang c?a chúng tôi. B?n không ???c t?n công Trang c?a chúng tôi qua t?n công t? ch?i
d?ch v? (DoS) ho?c t?n công t? ch?i d?ch v? phân tán (DDoS). N?u vi ph?m ?i?u kho?n này, b?n có th?
ph?m t?i hình s?. Chúng tôi s? báo cáo vi ph?m này t?i c? quan thi hành pháp lu?t liên quan và chúng tôi s?
ph?i h?p v?i các c? quan này b?ng cách cung c?p thông tin cá nhân c?a b?n. Trong tr??ng h?p x?y ra vi ph?m
này, b?n s? ngay l?p t?c b? t??c quy?n s? d?ng Trang c?a chúng tôi.

LIÊN K?T T?I TRANG C?A CHÚNG TÔI
B?n có th? liên k?t t?i trang ch? c?a Trang chúng tôi v?i ?i?u ki?n b?n liên k?t m?t cách h?p lý và h?p pháp,
??ng th?i không làm t?n h?i ho?c l?m d?ng danh ti?ng c?a chúng tôi. B?n không ???c t?o liên k?t nh?m ??
xu?t hình th?c k?t h?p, phê duy?t ho?c ch?p thu?n v? phía chúng tôi n?u không hình th?c nào t?n t?i. B?n
không ???c thi?t l?p liên k?t t?i Trang c?a chúng tôi ? b?t k? trang web nào không thu?c quy?n s? h?u c?a
b?n.
B?n không ???c ?? Trang c?a chúng tôi n?m trong b?t k? trang nào khác c?ng nh? không ???c t?o liên k?t t?i
b?t k? n?i dung nào trên Trang c?a chúng tôi, tr? trang ch?.
Chúng tôi có quy?n rút l?i vi?c cho phép t?o liên k?t mà không c?n thông báo.
Trang web b?n ?ang t?o liên k?t t?i trang c?a Chúng tôi ph?i tuân th? tuy?t ??i các tiêu chu?n v? n?i dung
???c quy ??nh trong Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c c?a chúng tôi. N?u b?n mu?n s? d?ng N?i dung trên
Trang c?a chúng tôi ch? không ph?i c?a trang web nói trên, vui lòng liên h? v?i chúng tôi.

LIÊN K?T T?I CÁC TRANG WEB KHÁC
Trang c?a chúng tôi và/ho?c N?i dung có th? ch?a các liên k?t t?i trang web c?a bên th? ba. N?u b?n quy?t
??nh truy c?p trang web c?a bên th? ba, b?n ph?i t? ch?u trách nhi?m v? vi?c làm ?ó. Chúng tôi không ch?u
trách nhi?m v? n?i dung, tính chính xác hay ý ki?n ???c th? hi?n trên các trang web ?ó. Các liên k?t không
có ngh?a là chúng tôi hay Trang c?a chúng tôi liên k?t ho?c c?ng tác v?i các trang ?ó.
Trong quá trình duy?t web và t??ng tác trên các trang web khác, bao g?m c? các trang web có liên k?t t?i
Trang c?a chúng tôi, b?n ph?i tuân th? các quy ??nh và chính sách riêng c?a các trang ?ó. Vui lòng ??c
nh?ng quy ??nh và chính sách ?ó tr??c khi ti?p t?c s? d?ng.
Nh?ng trao ??i c?a chúng tôi v?i b?n có th? ch?a thông tin l?y t? các trang web c?a bên th? ba. Chúng tôi s?
ch? rõ thông tin t? trang web c?a m?t bên th? ba và s? cung c?p ngu?n c?a thông tin ?ó. Chúng tôi không
ch?u trách nhi?m v? thông tin ???c cung c?p b?i ho?c ch?a trong trang c?a bên th? ba ???c liên k?t t? nh?ng
trao ??i c?a chúng tôi v?i b?n ho?c vi?c bên th? ba ?ó s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n.
Trong nh?ng trao ??i c?a chúng tôi v?i b?n bao g?m các liên k?t không có ngh?a là chúng tôi ch?p thu?n
trang ???c liên k?t. N?u b?n quy?t ??nh truy c?p các trang web c?a bên th? ba ???c liên k?t, b?n ph?i hoàn
toàn ch?u trách nhi?m ??i v?i vi?c làm c?a mình.

QU?NG CÁO
Trang c?a chúng tôi có th? ch?a qu?ng cáo v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a bên th? ba. Chúng tôi không
ch?u trách nhi?m v? tính chính xác c?a các n?i dung qu?ng cáo và không ??m b?o hay ??a ra tuyên b? nào,
dù rõ ràng hay ng? ý, v? ch?t l??ng hay hi?u qu? c?a hàng hóa, d?ch v? ?ó.

THÔNG TIN KHUY?N MÃI
Chúng tôi có th? hi?n th? thông tin khuy?n mãi hay các cu?c thi trên Trang tùy t?ng th?i ?i?m và nh?ng
thông tin này ph?i tuân th? các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c? th? chúng tôi s? thông báo t?i b?n.

T?I LÊN HO?C ??NG TÀI LI?U LÊN TRANG

Tr??ng h?p b?n s? d?ng tính n?ng cho phép b?n t?i n?i dung lên Trang c?a chúng tôi ho?c liên l?c v?i nh?ng
ng??i dùng khác trên Trang c?a chúng tôi, b?n ph?i tuân th? các tiêu chu?n v? n?i dung ???c quy ??nh t?i
Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c c?a chúng tôi. B?n ph?i ??m b?o r?ng n?i dung ?óng góp ?ó tuân th?
nh?ng tiêu chu?n này và b?n ph?i ch?u trách nhi?m tr??c chúng tôi và b?i th??ng thi?t h?i cho chúng tôi do
vi ph?m l?i ??m b?o này. ?i?u này có ngh?a b?n s? ph?i ch?u trách nhi?m tr??c m?i t?n th?t ho?c thi?t h?i
gây ra cho chúng tôi do b?n vi ph?m l?i ??m b?o trên.
B?n c?p phép không ??c quy?n, không th? thu h?i, không th? h?y ngang, có th? chuy?n nh??ng và mi?n phí
b?n quy?n cho chúng tôi s? d?ng n?i dung b?n t?i lên ho?c ??ng t?i trên Trang c?a chúng tôi (“N?i dung c?a
b?n”) (bao g?m nh?ng không gi?i h?n quy?n ?i?u ch?nh, thay th?, s?a ??i ho?c thay ??i N?i dung c?a b?n)
trên b?t k? ph??ng ti?n nào trên toàn th? gi?i mà không h?n ch?, và b?n ??m b?o r?ng t?t c? n?i dung b?n g?i
??u là tác ph?m c?a chính b?n ho?c b?n ?ã có toàn b? quy?n và gi?y phép c?n thi?t c?a ch? s? h?u liên quan
và b?n có toàn quy?n liên quan t?i N?i dung c?a b?n, cho phép b?n trao quy?n theo ?i?u kho?n này.
Theo ?ây, b?n kh??c t? và ??ng ý m?t cách vô ?i?u ki?n và không th? h?y ngang r?ng không kh?ng ??nh m?t
s? ho?c toàn b? quy?n nhân thân và các quy?n t??ng t? khác và toàn quy?n công khai và riêng t? t?i b?t k?
qu?c gia nào trên th? gi?i liên quan t?i vi?c khai thác các quy?n ?ã c?p v? N?i dung c?a b?n theo ?i?u kho?n
này, ? m?c ?? t?i ?a cho phép c?a pháp lu?t.
Vi?c công b? N?i dung c?a b?n s? do chúng tôi t? quy?t ??nh và chúng tôi có quy?n b? sung ho?c xóa b? b?t
k? n?i dung nào tr??c ho?c sau khi công b?, ho?c t? ch?i công b?.
N?u N?i dung c?a b?n ch?a n?i dung không thu?c quy?n s? h?u ho?c không ???c c?p phép cho b?n và/ho?c
n?i dung thu?c quy?n c?a bên th? ba, tr??c khi g?i N?i dung c?a b?n, b?n có trách nhi?m xin toàn b? gi?y t?,
ý ki?n ch?p thu?n và/ho?c gi?y phép c?n thi?t cho phép chúng tôi s? d?ng và khai khác N?i dung c?a b?n
theo ?i?u kho?n s? d?ng này mà không ph?i tr? thêm chi phí.
Chúng tôi không có ngh?a v? phê duy?t n?i dung trên Trang c?a chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi có quy?n
theo dõi thông tin ???c truy?n ??n ho?c ?i trên Trang. Chúng tôi có quy?n t? ch?i, ch?n, t?m ng?ng ho?c g?
b? N?i dung c?a b?n b?t k? lúc nào tùy theo quy?t ??nh c?a chúng tôi. Chúng tôi không ??m b?o r?ng N?i
dung c?a b?n ho?c b?t k? ph?n nào trong N?i dung c?a b?n s? ???c hi?n th? trên Trang c?a chúng tôi.
B?n tuyên b? r?ng b?n có quy?n h?p pháp ?? g?i nh?ng thông tin ?ó và ??ng ý r?ng b?n s? không g?i thông
tin ?ó tr? khi b?n có quy?n h?p pháp. Chúng tôi có quy?n s? d?ng, sao chép, phân phát và ti?t l? cho các bên
th? ba n?i dung này nh?m ph?c v? b?t k? m?c ?ích nào. Chúng tôi c?ng có quy?n ti?t l? thông tin cá nhân c?a
b?n cho b?t k? bên th? ba nào khi?u n?i r?ng n?i dung b?n ??ng t?i trên Trang c?a chúng tôi c?u thành hành
vi vi ph?m quy?n s? h?u trí tu? ho?c quy?n riêng t? c?a h?. Chúng tôi s? không ch?u trách nhi?m tr??c b?t k?
bên th? ba nào ??i v?i n?i dung hay tính chính xác c?a các n?i dung do b?n ho?c b?t k? ng??i dùng nào khác
c?a Trang chúng tôi ??ng t?i. Chúng tôi có quy?n g? b? n?i dung ho?c bài ??ng c?a b?n trên Trang c?a chúng
tôi, tùy theo quy?t ??nh c?a chúng tôi.
Chúng tôi không ti?p nh?n nh?ng ý t??ng ch?a ???c s? ??ng ý tr? nh?ng m?i quan h? kinh doanh ?ã có. Vui
lòng không g?i nh?ng ý t??ng ch?a ???c s? ??ng ý t?i Trang c?a chúng tôi. B?t k? ý t??ng nào ???c ti?t l? cho
chúng tôi ??u không ???c b?o m?t tr? m?i quan h? kinh doanh ?ã có, ???c b?o m?t và l?p thành v?n b?n; do
?ó, chúng tôi có quy?n phát tri?n, s? d?ng, sao chép và/ho?c khai thác tri?t ?? nh?ng ý t??ng này ho?c t??ng
t? nh?m m?c ?ích th??ng m?i mà không ph?i b?i th??ng cho b?n hay gi?i thích v?i b?n. Khi g?i ý t??ng hay
n?i dung chi ti?t khác t?i Trang c?a chúng tôi ngh?a là b?n ??ng ý b? ràng bu?c b?i các ?i?u kho?n c?a chính
sách ?ã nêu này.

TRÁCH NHI?M

? m?c ?? t?i ?a cho phép c?a lu?t áp d?ng, chúng tôi hoàn toàn lo?i tr?:
N?i
dung
hi?n m?i ?i?u ki?n, b?o ??m, tuyên b? và các ?i?u kho?n khác có th? áp d?ng cho Trang c?a chúng tôi ho?c
th? N?i dung, có th? ???c nh?c ??n ng? ý trong ??o lu?t, lu?t chung (common law) ho?c lu?t công b?ng
trên (law of equity);
Trang
c?a
trách nhi?m ??i v?i t?n th?t ho?c thi?t h?i tr?c ti?p, ??c bi?t, gián ti?p ho?c do h?u qu? ng??i dùng ph?i
chúng
ch?u liên quan t?i Trang c?a chúng tôi ho?c liên quan t?i vi?c s? d?ng, không có kh? n?ng s? d?ng
tôi
ho?c k?t qu? c?a vi?c s? d?ng Trang c?a chúng tôi, b?t k? trang web nào ???c liên k?t t?i Trang c?a
???c
chúng tôi và các n?i dung ??ng t?i trên Trang, bao g?m:
cung
c?p
t?n th?t v? thu nh?p ho?c doanh thu;
không
t?n th?t v? l?i nhu?n, doanh s?, ho?t ??ng kinh doanh hay h?p ??ng;
có
gián ?o?n ho?t ??ng kinh doanh;
b?t
t?n th?t các kho?n ti?t ki?m d? ki?n;
k?
chi tiêu t?n kém ho?c lãng phí;
b?o
m?t quy?n riêng t? ho?c m?t d? li?u;
??m
tu?t m?t c? h?i, l?i th? kinh doanh ho?c t?n h?i danh ti?ng; ho?c
hay
Các thi?t h?i khác do b?t k? nguyên nhân nào do s? d?ng Trang và các thông tin và ý ki?n thu
?i?u
???c tr?c ti?p ho?c gián ti?p t? Trang dù do sai l?m cá nhân (bao g?m do s? su?t), vi ph?m h?p
ki?n
??ng ho?c tr??ng h?p khác ngay c? khi ?ã bi?t tr??c.
nào
v?
?i?u kho?n lo?i tr? này không bao g?m trách nhi?m ??i v?i nh?ng t?n th?t ho?c thi?t h?i gây ra do vi-rút ho?c
tính
các mã máy tính, t?p tin ho?c ch??ng trình khác trên máy tính ???c thi?t k? nh?m c?n tr?, h?n ch?, phá h?y,
chính
gi?i h?n ho?t ??ng c?a ho?c làm t?n h?i tính nguyên v?n c?a ph?n m?m ho?c ph?n c?ng máy tính ho?c các
xác.
thi?t b? vi?n thông hay thông tin ???c truy?n ?i cùng v?i ho?c n?m trong các trang c?a Trang web c?a chúng
tôi ho?c b?t k? thông tin nào ???c t?i v? t? ?ó.
Chúng tôi không ch?u trách nhi?m ??i v?i n?i dung c?a các trang web ???c liên k?t t? Trang c?a chúng tôi và
s? không ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i nào phát sinh do s? d?ng nh?ng n?i dung này.
Vui lòng l?u ý r?ng m?t s? khu v?c pháp lý không cho phép lo?i tr? nh?ng tuyên b? b?o ??m ng? ý, do ?ó
m?t s? ho?c toàn b? n?i dung lo?i tr? có th? không áp d?ng ??i v?i b?n.
Ngoài ra, không có n?i dung nào mi?n tr? trách nhi?m c?a chúng tôi ??i v?i tr??ng h?p b? th??ng ho?c t?
vong do s? su?t c?a chúng tôi, c?ng nh? trách nhi?m c?a chúng tôi ??i v?i tr??ng h?p tuyên b? sai, gian l?n
ho?c các trách nhi?m khác không th? mi?n tr? ho?c h?n ch? theo pháp lu?t hi?n hành.

B?I TH??NG
B?n ??ng ý b?i th??ng toàn b? cho chúng tôi tr??c nh?ng khi?u n?i, trách nhi?m pháp lý và chi phí (bao g?m
chi phí pháp lý và khi?u n?i c?a bên th? ba) phát sinh do b?n vi ph?m ?i?u kho?n s? d?ng.

HI?U L?C T?NG PH?N
N?u ?i?u kho?n s? d?ng này vô hi?u ho?c tr? nên vô hi?u m?t ph?n, các bên s? ti?p t?c b? ràng bu?c b?i các
?i?u kho?n còn l?i. Các bên ph?i thay th? ph?n ?i?u kho?n vô hi?u b?ng các ?i?u kho?n có hi?u l?c và có
hi?u l?c pháp lý t??ng ?ng v?i ph?n ?i?u kho?n vô hi?u nhi?u nh?t có th?, xét v? n?i dung và m?c ?ích c?a
?i?u kho?n s? d?ng

L?U HÀNH N?I B?
Không ???c chuy?n h??ng Trang c?a chúng tôi t?i b?t k? cá nhân nào ? b?t k? khu v?c pháp lý nào c?m công
b? ho?c l?u hành Trang vì b?t k? lý do nào. Nh?ng ng??i thu?c ph?m vi áp d?ng quy ??nh c?m này không
???c truy c?p Trang c?a chúng tôi.
Chúng tôi không tuyên b? r?ng b?t k? n?i dung nào trên Trang ??u phù h?p v?i m?c ?ích s? d?ng c?a b?n
ho?c ???c cho phép b?i lu?t pháp ??a ph??ng ? t?t c? các khu v?c pháp lý. Nh?ng ng??i truy c?p Trang c?a
chúng tôi t? truy c?p và có trách nhi?m tuân th? các lu?t ho?c quy ??nh hi?n hành c?a ??a ph??ng; trong
tr??ng h?p nghi ng?, c?n yêu c?u t? v?n pháp lý.
Trong tr??ng h?p có b?t k? s? khác bi?t v? ý ngh?a gi?a b?n d?ch và b?n g?c ti?ng Anh, b?n g?c ti?ng Anh s?
???c ?u tiên

LU?T ÁP D?NG
?i?u kho?n s? d?ng và m?i tranh ch?p ho?c khi?u n?i phát sinh liên quan t?i ?i?u kho?n s? d?ng ho?c n?i
dung chính hay quá trình l?p ?i?u kho?n s? d?ng này, ho?c liên quan t?i quá trình b?n s? d?ng Trang c?a
chúng tôi (bao g?m tranh ch?p ho?c khi?u n?i phát sinh không theo h?p ??ng) s? ???c ?i?u ch?nh và ???c
hi?u theo lu?t pháp n??c Hà Lan.
Các tòa án t?i Hà Lan s? có quy?n tài phán ??c quy?n ??i v?i khi?u n?i phát sinh liên quan t?i vi?c s? d?ng
Trang c?a chúng tôi m?c dù chúng tôi có quy?n ki?n b?n n?u b?n vi ph?m ?i?u kho?n s? d?ng này t?i qu?c
gia b?n c? trú ho?c b?t k? qu?c gia nào khác liên quan.

CHÍNH SÁCH S? D?NG CH?P NH?N ???C
Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c này quy ??nh các ?i?u kho?n gi?a b?n và chúng tôi mà theo ?ó b?n có th?
truy c?p trang web này (Trang này/Trang c?a chúng tôi). Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c này áp d?ng
cho t?t c? ng??i dùng và khách truy c?p Trang c?a chúng tôi.
Vi?c b?n s? d?ng Trang c?a chúng tôi ngh?a là b?n ch?p thu?n và ??ng ý tuân th? m?i chính sách trong
Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c này – là chính sách b? sung cho ?i?u kho?n s? d?ng c?a chúng tôi.

HÀNH VI S? D?NG B? NGHIÊM C?M
B?n ch? có th? s? d?ng Trang c?a chúng tôi vào các m?c ?ích h?p pháp. B?n không th? s? d?ng Trang c?a
chúng tôi:

Vào
Nh?m
??
m?c
g?i,
truy?n
c?
?ích
c?
?i
tình
vi
phi
ýgây
ho?c
truy?n
ph?m
pháp
h?i
nh?n,
g?i
d?
pháp
ho?c
t?i
thông
li?u,
lu?t
gian
c?
lên,
tin
g?i
l?n,
g?ng
t?i
qu?ng
ho?c
quy
ho?c
gây
xu?ng,
cáo
t?i
??nh
nh?m
h?i
s?
t?
lên
hi?n
m?c
t?i
ýd?ng
n?i
hành
?ích
tr?
ho?c
dung
c?a
hay
em
tái
trái
ch?a
??a
gây
d??i
s?
phép
viph??ng,
?nh
b?t
d?ng
ho?c
rút,
qu?c
h??ng
k?
thông
b?t
Trojan
gia
phi
hình
tin
k?
horse,
ho?c
pháp
th?c
không
hình
sâu
qu?c
ho?c
nào.
tuân
th?c
máy
t?.
gian
th?
m?i
tính,
l?n.
TIÊU
chài
bom
CHU?N
t??ng
h?n
V?
t?
gi?,
N?I
nào
keystroke
DUNG
khác
logger,
d??i
(spam).
ph?n
dây
m?m
c?a
gián
chúng
?i?p,
tôi.
ph?n
m?m
qu?ng
cáo
ho?c
các
ch??ng
trình
??c
h?i
khác
ho?c
mã
máy
tính
t??ng
t?
???c
thi?t
k?
nh?m
gây
?nh

h??ng x?u t?i ho?t ??ng c?a ph?n m?m ho?c ph?n c?ng máy tính.
B?n c?ng ??ng ý:
Không sao chép, nhân b?n, copy ho?c bán l?i b?t k? n?i dung nào trong Trang c?a chúng tôi trái v?i
quy ??nh trong ?i?u kho?n s? d?ng c?a chúng tôi
Không truy c?p mà ch?a ???c phép, gây c?n tr? ho?c phá h?y:
b?t k? n?i dung nào trong Trang c?a chúng tôi;
b?t k? thi?t b? ho?c m?ng nào l?u tr? Trang c?a chúng tôi;
b?t k? ph?n m?m nào ???c s? d?ng trong quá trình cung c?p Trang c?a chúng tôi; ho?c
b?t k? thi?t b?, m?ng ho?c ph?n m?m nào thu?c quy?n s? h?u ho?c ???c s? d?ng b?i m?t bên th?
ba.

D?CH V? T??NG TÁC
Tùy t?ng th?i ?i?m, chúng tôi có th? cung c?p các d?ch v? t??ng tác trên Trang c?a chúng tôi, bao g?m nh?ng
không gi?i h?n:
Phòng chat; và
B?ng tin.
(Các d?ch v? t??ng tác)
Trong tr??ng h?p chúng tôi cung c?p D?ch v? t??ng tác, chúng tôi s? cung c?p cho b?n thông tin rõ ràng v?
lo?i hình d?ch v? ???c cung c?p, bao g?m tình tr?ng phê duy?t c?a d?ch v?, hình th?c phê duy?t ???c s? d?ng
(ng??i hay máy).
Chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? ?ánh giá r?i ro cho ng??i dùng (và ??c bi?t cho tr? em) gây ra b?i các bên th?
ba khi nh?ng ng??i dùng này s? d?ng D?ch v? t??ng tác ???c cung c?p trên Trang c?a chúng tôi, và tùy t?ng
tr??ng h?p, chúng tôi s? quy?t ??nh có thích h?p ?? ki?m duy?t d?ch v? liên quan (bao g?m lo?i hình ki?m
duy?t áp d?ng) tr??c nh?ng r?i ro ?ó hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không có ngh?a v? giám sát, theo dõi
hay ki?m duy?t b?t k? D?ch v? t??ng tác nào chúng tôi cung c?p trên Trang c?a chúng tôi, và ? m?c ?? t?i ?a
cho phép c?a pháp lu?t, chúng tôi ph? nh?n trách nhi?m ??i v?i nh?ng t?n th?t ho?c thi?t h?i phát sinh do
ng??i dùng s? d?ng D?ch v? t??ng tác không tuân th? tiêu chu?n v? n?i dung c?a chúng tôi, dù d?ch v? có
???c ki?m duy?t hay không.
Tr? em s? d?ng D?ch v? t??ng tác c?a chúng tôi ph?i ???c s? ch?p thu?n c?a ph? huynh ho?c ng??i giám h?.
Chúng tôi khuyên các b?c ph? huynh, nh?ng ng??i cho phép con cái s? d?ng D?ch v? t??ng tác, nên trao ??i
v?i tr? v? an toàn tr?c tuy?n do quá trình ki?m duy?t không h? rõ ràng. Nh?ng tr? s? d?ng D?ch v? t??ng tác
c?n nh?n th?c rõ r?i ro ti?m tàng tr??c m?t.
Trong tr??ng h?p chúng tôi ti?n hành ki?m duy?t m?t D?ch v? t??ng tác, thông th??ng chúng tôi s? cung c?p
cho b?n m?t cách th?c liên h? v?i nhân viên ki?m duy?t ?? gi?i ?áp b?t k? th?c m?c ho?c khó kh?n nào phát
sinh.

TIÊU CHU?N V? N?I DUNG
Tiêu chu?n v? n?i dung này áp d?ng cho toàn b? thông tin b?n ?óng góp trên Trang c?a chúng tôi (N?i dung
?óng góp) và các D?ch v? t??ng tác kèm theo.
B?n ph?i tuân th? tinh th?n c?a các tiêu chu?n c?ng nh? n?i dung sau ?ây. Các tiêu chu?n này áp d?ng cho

t?ng ph?n c?ng nh? toàn b? N?i dung ?óng góp.
N?i dung ?óng góp ph?i:
Chính xác (trong tr??ng h?p nói v? th?c t?);
Ch?c ch?n (trong tr??ng h?p ??a ra quan ?i?m); và
Tuân th? quy ??nh pháp lu?t hi?n hành c?a Hà Lan và c?a qu?c gia mà t?i ?ó n?i dung ???c ??ng t?i.
N?i dung ?óng góp không ???c:
Ch?a thông tin làm m?t danh d? c?a cá nhân nào ?ó;
Ch?a thông tin khiêu dâm, xúc ph?m, gây thù h?n ho?c khích ??ng;
Tuyên truy?n tài li?u khiêu dâm;
Khuy?n khích b?o l?c;
Khuy?n khích phân bi?t ??i x? ch?ng t?c, gi?i tính, tôn giáo, qu?c t?ch, khuy?t t?t, ??nh h??ng gi?i tính
hay tu?i tác;
Vi ph?m b?n quy?n, quy?n ??i v?i c? s? d? li?u ho?c nhãn hi?u c?a ng??i khác;
Có ý ??nh l?a g?t ng??i nào ?ó;
Vi ph?m ngh?a v? pháp lý c?a m?t bên th? ba, nh? ngh?a v? theo h?p ??ng ho?c ngh?a v? b?o m?t;
Khuy?n khích hành ??ng phi pháp;
?e d?a, l?m d?ng ho?c xâm ph?m s? riêng t? c?a ng??i khác, ho?c gây khí ch?u, b?t ti?n ho?c lo l?ng
không ?áng có;
Có th? qu?y r?i, gây khó ch?u, x?u h?, c?nh báo ho?c làm phi?n ng??i khác;
Dùng ?? m?o danh b?t k? ng??i nào khác, ho?c cung c?p sai danh tính ho?c m?i quan h? gi?a b?n v?i
ng??i nào khác.
Th? hi?n r?ng N?i dung ?óng góp là c?a chúng tôi; ho?c
V?n ??ng, khuy?n khích ho?c ti?p tay cho hành ??ng phi pháp nh? (ch? c?n ví d?) vi ph?m b?n quy?n
ho?c l?m d?ng máy tính.

T?M NG?NG VÀ CH?M D?T S? D?NG
Chúng tôi s? toàn quy?n quy?t ??nh b?n có vi ph?m Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c này hay không
thông qua quá trình b?n s? d?ng Trang c?a chúng tôi.N?u x?y ra tr??ng h?p vi ph?m chính sách này, chúng
tôi có th? ti?n hành bi?n pháp chúng tôi cho là phù h?p.
Vi?c không tuân th? Chính sách s? d?ng ch?p nh?n ???c này là hành vi vi ph?m nghiêm tr?ng ?i?u kho?n s?
d?ng trong ?ó quy ??nh b?n ???c phép s? d?ng Trang c?a chúng tôi, ??ng th?i có th? khi?n chúng tôi ph?i
th?c hi?n m?t s? ho?c t?t c? các bi?n pháp sau:
Ngay l?p t?c, t?m th?i ho?c v?nh vi?n rút l?i quy?n s? d?ng Trang c?a chúng tôi.
Ngay l?p t?c, t?m th?i ho?c v?nh vi?n g? b? bài ??ng ho?c n?i dung b?n t?i lên Trang c?a chúng tôi.
C?nh báo b?n.
Ki?n b?n và yêu c?u hoàn tr? toàn b? chi phí trên c? s? b?i th??n (bao g?m nh?ng không gi?i h?n các
chi phí pháp lý và hành chính h?p lý) do hành vi vi ph?m c?a b?n.
Áp d?ng hành ??ng pháp lý khác ??i v?i b?n.
Ti?t l? thông tin này cho các c? quan thi hành pháp lu?t n?u chúng tôi th?y c?n thi?t.
Chúng tôi không ch?u trách nhi?m ??i v?i nh?ng bi?n pháp ?ng phó các hành vi vi ph?m Chính sách s? d?ng
ch?p nh?n ???c này. Nh?ng bi?n pháp nêu trong chính sách này không b? gi?i h?n và chúng tôi có th? th?c
hi?n b?t k? hành ??ng nào khác chúng tôi th?y h?p lý.

LIÊN H? V?I CHÚNG TÔI

?? liên h? v?i chúng tôi, vui lòng g?i email v? ??a ch? info.vn@akzonobel.com [4]
AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (thu?c t?p ?oàn AkzoNobel) là công ty ??ng ký kinh doanh t?i Hà
Lan, s? ??ng ký kinh doanh 28080295, và có tr? s? ??ng ký t?i Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Hà
Lan.
C?m ?n b?n ?ã ghé th?m trang web c?a chúng tôi.
close

Nh?n b?n tin c?a chúng tôi
Khám phá xu h??ng trang trí và các ý t??ng trong b?n tin hàng tháng m?i c?a chúng tôi

Tôi ??ng ý cho AkzoNobel, k? c? các công ty khác thu?c T?p ?oàn ?oàn AkzoNobel, c?ng nh? các t? ch?c
??i di?n cho h?, x? lý d? li?u cá nhân c?a tôi.
Vui lòng ch?n h?p ki?m ??ng ý chính sách v? quy?n riêng t?.

Tôi ??ng ý nh?n các b?n tin ???c cá nhân hóa t? , ?? bi?t thông tin v? các s?n ph?m (và d?ch v?) c?a
AkzoNobel, k? c? thông tin t? các công ty khác thu?c T?p ?oàn ?oàn AkzoNobel...Hãy cho tôi bi?t thêm v?
các b?n tin , ?? ??c thêm v? các s? ki?n và ch??ng trình khuy?n mãi (bao g?m các ch??ng trình ?u ?ãi và
gi?m giá), mà AkzoNobel có th? dùng ?? phân tích d? li?u cá nhân c?a tôi, bao g?m các s? thích tôi ?ã chia
s? v?i AkzoNobel, l?ch s? mua tr?c tuy?n và ngo?i tuy?n c?a tôi, cùng b?n ??ng ký s? d?ng các trang web và
?ng d?ng c?a AkzoNobel. AkzoNobel có th? liên h? v?i tôi qua Email, Th?, tin nh?n SMS, các ?ng d?ng,
Ph??ng ti?n M?ng Xã h?i ho?c qua các kênh thông tin liên l?c khác mà tôi cung c?p. ?i?u này có ý ngh?a gì?
**
Vui lòng ch?n h?p ki?m ?? ??ng ký nh?n b?n tin c?a chúng tôi

??ng ký
?? bi?t thêm thông tin v? cách chúng tôi s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n, hãy ??c Tuyên b? v? Quy?n riêng
t?..
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