
Chính sách bảo mật thông tin 

1. Mục đích và phạm vi thu thập 

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân của khách 
hàng bao gồm: Họ tên; địa chỉ email; Địa chỉ; Số điện thoại.  

Các thông tin này được thu thập khi: 

• Khi Bạn đăng ký/ truy cập và/hoặc sử dụng Website của chúng tôi; 
• Khi Bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến 

bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức 
khác; 

• Khi Bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi; và 
• Khi Bạn gửi dữ liệu cá nhân của Bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. 

Việc thu thập các thông tin chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của khách hàng khi khách 
hàng đồng ý với chính sách và điều khoản hoạt động của website. Các thông tin nhằm mục đích 
phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch và hoạt động của bạn liên quan đến Website. Bạn sẽ 
tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật 
khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng 
tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật 
khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.   

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích: 

• Tra cứu hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ trên website 
• Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ 
• Tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng 
• Thực hiện các bản khảo sát khách hàng 
• Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi 

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin 
cá nhân bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công 
an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của bạn và việc tiết lộ như vậy là cần 
thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm 
vào thông tin cá nhân của bạn.  

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được lưu trên website của chúng tôi cho đến khi có yêu cầu 
hủy bỏ của khách hàng. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn có thể truy cập hoặc chỉnh 
sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông 
tin cá nhân, hãy gửi e-mail cho chúng tôi.           

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

CÔNG TY TNHH ABENLA 

• VPGD: TP.HCM: Số 3 Đường 7A, CX Bình Thới, Quận 11, tp.HCM 
• Hỗ trợ : 0916 186 060 

https://esms.vn/tin-tuc/chinh-sach-bao-mat-thong-tin


• Liên hệ : hopdongonline.vn@gmail.com 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. 

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng 
cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân 

Bạn có quyền gửi yêu cầu để xin khôi phục tài khoản do quên mật khẩu bằng cách gửi email đến 
Email: hopdongonline.vn@gmail.com. Ban Quản trị sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước để 
khôi phục tài khoản. Vui lòng lưu ý Ban Quản trị sẽ không can thiệp vào mật khẩu của Bạn. 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân  

• Thông tin cá nhân của bạn trên Website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách Bảo 
Mật Thông Tin Cá Nhân đã nêu trên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Bạn chỉ được 
thực hiện khi có sự đồng ý trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác; 

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá 
nhân khi không có sự cho phép đồng ý từ Bạn; 

• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá 
nhân, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp 
thời và thông báo cho Bạn được biết; 

• Chúng tôi yêu cầu các cá nhân, tổ chức khi đăng ký/mua hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin 
cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ 
thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không 
chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách 
hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng 
tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ 
được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm 
bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu 
nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng 
tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được 
bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp 
có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bạn  

Bạn có quyền khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến chúng tôi bằng cách gửi 
khiếu nại đến: 
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Chúng tôi có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung 
được phản ánh.      



Thời gian xử lý khiếu nại/phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng tối đa là 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

 
 
 

Điều khoản sử dụng – Chính sách quyền riêng tư 

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng 

1. Bạn phải cung cấp đầy đủ email, số điện thoại và những thông tin liên quan cần thiết (tên 
doanh nghiệp, tên chủ sở hữu doanh nghiệp…) để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ 
người dùng của chúng tôi. 

2. Bạn cần biết rằng ABENLA sẽ sử dụng email và số điện thoại của bạn như là một phương 
pháp giao tiếp chính giữa hai bên. 

3. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. ABENLA không cam kết chịu bất kì 
thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu 
của chính mình. 

4. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, nội dung mà bạn đưa lên tài khoản ABENLA của 
bạn (gọi tắt là doanh nghiệp của bạn). Bạn không được lưu trữ tệp tin chứa nội dung không phù 
hợp, hay virus, đoạn mã nào ảnh hưởng đến hệ thống. 

5. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ 
mà bạn đang sử dụng của ABENLA. 

6. Bạn không được sử dụng ABENLA vào mục đích quấy rối qua điện thoại. Việc cá nhân nào 
đó có hành vi dùng số điện thoại tổng đài thuộc ABENLA để quấy rối, xúc phạm, xuyên tạc, làm 
nhục … người khác thì tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi mà có thể bị xử phạt hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. 

7. Bạn không được sử dụng ABENLA vào các mục đích vi phạm pháp luật. 

Tóm tắt 
Bạn không được sử dụng ABENLA cho bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật. Bạn phải chịu trách 
nhiệm hoàn toàn trước pháp luật với các tin nhắn mà bạn gửi cho khách hàng của bạn. 
ABENLA chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp công cụ hỗ trợ bạn gửi tin nhắn, do đó ABENLA hoàn 
toàn không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng ABENLA vào các mục đích vi phạm pháp luật. 

Phần 2: Kích hoạt tài khoản 

1. Theo phần 1.2, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và 
chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ. 

2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của ABENLA là nhân viên của bạn, thì nhân viên của 
bạn chính là người sở hữu tài khoản. 

Tóm tắt 
Người nào trực tiếp đăng ký sử dụng dịch vụ của ABENLA sẽ chịu trách nhiệm cho tài khoản 
đó và cũng đồng nghĩa với việc đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ của ABENLA. 

Phần 3: Điều kiện chung 
Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành 
người dùng của ABENLA. 

https://esms.vn/huong-dan/privacy-policy


1. Bạn không được sử dụng dịch vụ của ABENLA cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp 
dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam. 

2. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục 
đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của ABENLA. 

3. Bạn phải chịu hoàn toàn trước pháp luật về nội dung đăng tải trên ứng dụng, phù hợp với 
văn hóa và luật pháp của quốc gia cư trú. 

4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine 
hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản 
quyền, logo của ABENLA. 

5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về hopdongonline.vn@gmail.com 

6. Bạn cần được hiểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm mật khẩu 
đăng nhập) sẽ không được mã hóa bảo mật. 

7. Bạn phải chịu trách nhiệm với nội dung gửi tin ngoài quy định của chúng tôi. 

8. Quý khách lưu ý: nội dung và mục đích sử dụng tin nhắn không được vi phạm pháp luật 
nước CHXHCN Việt Nam, không được chứa các nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục. Quý 
khách hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và mục đích sử dụng tin nhắn 
này. 

Tóm tắt 
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông 
tin bảo mật. 

Phần 4: Quyền lợi của ABENLA 

1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông 
báo trước. 

2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào. 

3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc 
phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ. 

4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách 
hàng của ABENLA, nhân viên của ABENLA, công ty ABENLA. 

5. ABENLA không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người 
dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình. 

6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền 
cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào. 

7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu 
cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, 
và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh 
nhân dân, v.v… 

8. ABENLA có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển 
quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu 
chính xác, ABENLA sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh 
chấp các bên. 



Tóm tắt 
Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hay từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp 
có tranh chấp quyền sở hữu về tài khoản của ABENLA, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản 
hoặc chuyển quyền sở hữu sang người sở hữu hợp pháp nhất. 

Phần 5: Giới hạn về trách nhiệm 

1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng ABENLA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, 
dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử 
dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ. 

2. Trong mọi trường hợp, ABENLA hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ 
không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả 
phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận 
này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty ABENLA, 
đối tác của ABENLA, nhân viên ABENLA… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại 
nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết 
bên họ. 

3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không 
phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi 
là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành 
theo luật định nào.3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp 
cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào. 

4. ABENLA không bảo đảm rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo 
mật hay không có lỗi. 

5. ABENLA không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là 
chính xác và đáng tin cậy. 

6. ABENLA không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản 
phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong 
đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép. 

Tóm tắt 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược 
lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba. Dịch vụ của chúng tôi có thể bị lỗi hoặc bị gián đoạn khi 
cung cấp cho bạn và chúng tôi không đảm bảo điều này. 

Phần 6: Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết 
Nếu ABENLA có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều 
khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Điều khoản sử dụng này được xem 
như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và ABENLA và chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng 
tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này). 

Tóm tắt 
Nếu ABENLA có bỏ qua bất kỳ điều khoản nào trong thực thi, không có nghĩa là chúng tôi sẽ bỏ 
luôn điều đó. Bản điều khoản này chính là sự đồng ý giữa bạn và chúng tôi. Có nghĩa là nếu ở 
các bản điều khoản trước đó có điều gì trái ngược với bản điều khoản này thì chúng tôi sẽ chọn 
điều khoản ở bản điều khoản mới nhất. 

Phần 7: Sở hữu trí tuệ và nội dung của khách hàng 



1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp 
cho dịch vụ của ABENLA. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua dịch vụ 
của ABENLA) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ doanh nghiệp của bạn bất 
kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn 
xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại dịch vụ của chúng tôi. 

2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên doanh nghiệp của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép 
các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép ABENLA hiển 
thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) ABENLA có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.v 

3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn truy cập chúng tôi; tuy 
nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách 
nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không. 

4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường 
hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật 
bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công 
chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa 
vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau 
khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn 
chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp 

Tóm tắt 
Mọi thứ bạn đưa lên đều thuộc sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn xóa bỏ 
toàn bộ nội dung, bạn chỉ cần xóa toàn bộ tài khoản của mình. 

Phần 8: Thanh toán chi phí 

1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho ABENLA bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho chúng 
tôi qua các ngân hàng của ABENLA. 

2. Sau khi thanh toán, chúng tôi sẽ gọi điện thoại xác nhận và tiến hành đáp ứng yêu cầu của 
bạn. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo tới kỳ trả phí của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn 
không trả phí đúng hạn, doanh nghiệp của bạn sẽ bị khóa. 

3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của 
bạn. 

4. ABENLA hiện không hỗ trợ hoàn trả phí. 

Tóm tắt 
Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán mà bạn có thể xem trong tài khoản ABENLA của 
bạn. Bạn sẽ được thông báo trước 3 ngày (hoặc hơn) khi tới kỳ thanh toán và có 7 đến 10 ngày 
để hoàn tất, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng. Nếu bạn không thuộc Việt Nam, hãy cho 
chúng tôi biết để chúng tôi có thể hướng dẫn chi tiết hơn. Ngoài ra, chưa có chính sách hoàn 
trả tiền. 

Phần 9: Sửa đổi dịch vụ và giá cả 

1. Chi phí cho việc sử dụng ABENLA nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày. 

2. ABENLA có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ. 

3. ABENLA không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá 
cả hay ngưng dịch vụ của chính họ. 



Tóm tắt 
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, mà không phải chịu 
trách nhiệm. 

 


