
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

TERMS AND CONDITIONS 

 

Đây là những điều khoản và điều kiện giữa IDG Vietnam và ông/ bà khi ông/ bà 

đăng ký tham dự bất kỳ sự kiện nào tổ chức bởi IDG Vietnam. Hoàn tất đăng ký 

vào sự kiện hoặc hội thảo được tổ chức bởi IDG Vietnam, ông/ bà đồng ý và tuân 

thủ những điều khoản và điều kiện sau đây. 

These are terms and conditions between IDG Vietnam and you when you register 

for any event or conference organized by IDG Vietnam. By registering for an event 

or conference organized by IDG Vietnam you are agreeing to comply with below 

terms and conditions. 

 

1. Thư mời khi đăng ký sự kiện/ Invitation scanning upon check-in 

IDG sẽ gửi cho ông/ bà email xác nhận cùng thư mời điện tử 3 ngày trước sự kiện. 

Ông/ bà cần mang theo thư mời điện tử và danh thiếp của mình đến bàn đăng ký khi 

đến địa điểm tổ chức sự kiện. 

IDG will send you the email of confirmation along with an e-invitation 3 days prior to 

the event. You are required to bring your e-invitation and your business card to the 

registration desk upon arrival at the event venue. 

 

2. An ninh/ Safety 

IDG cam kết cung cấp một môi trường an toàn, hiệu quả và thân thiện cho tất cả 

những người tham gia, bao gồm cả ban tổ chức và nhà cung cấp, tại các sự kiện của 

IDG. IDG không chấp nhận đối với hành vi phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bắt nạt 

dưới mọi hình thức tại các sự kiện của IDG. Những người tham gia phải tuân thủ các 

nguyên tắc này và tôn trọng quyền của người khác. 

IDG is committed to providing a safe, productive, and welcoming environment to all 

participants, including staff and vendors, at IDG events. IDG has no tolerance for 

discrimination, harassment, or bullying in any form at IDG events. Participants are 

expected to adhere to these principles and respect the rights of others.   

 

 

 



3. Chính sách sử dụng thông tin/ Information policy 

Bằng cách gửi địa chỉ email của ông/ bà trong quá trình đăng ký sự kiện, ông/ bà 

đồng ý rằng IDG và các đối tác sự kiện của IDG có thể gửi cho ông/ bà thông tin liên 

quan đến sự kiện. Cung cấp địa chỉ email hợp lệ là bắt buộc đối với tất cả các đăng 

ký. 

IDG sử dụng dữ liệu cá nhân mà ông/ bà cung cấp trong đăng ký này để quản lý sự 

tham gia của ông/ bà vào sự kiện này. Điều này có thể bao gồm thông tin về nội 

dung của sự kiện, hậu cần, cập nhật và thông tin bổ sung liên quan đến sự kiện. 

IDG có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của ông/ bà cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 

ba do IDG tham gia để hỗ trợ việc tiến hành sự kiện. Thông tin ông/ bà cung cấp khi 

đăng ký hoặc tham gia vào một sự kiện được quản lý hoặc tài trợ bởi các bên khác 

ngoài IDG có thể được chia sẻ với các bên đó và việc xử lý thông tin này phải tuân 

theo chính sách bảo mật của các bên đó. Trừ khi được mô tả ở đây, IDG sẽ không 

tiết lộ dữ liệu cá nhân của ông/ bà cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự 

đồng ý của ông/ bà trừ trường hợp luật pháp yêu cầu. 

By submitting your email address during the event registration process, you agree 

that IDG and its event partners may send you event-related information.  A valid 

email address is required for all registrations. 

IDG uses the personal data you provide in this registration for administering your 

participation in this event.  This may include information about the event’s content, 

event logistics, updates, and additional information related to the event.  

IDG may disclose your personal data to third party service providers engaged by IDG 

to assist in the conduct of the event.  Information you provide when registering for 

or participating in an event managed or sponsored by parties other than or in addition 

to IDG may be shared with those parties, and the treatment of such information is 

further subject to the privacy policies of those parties.  Except as described herein, 

IDG will not disclose your personal data to any other third party without your consent 

except where required to do so by law. 

You can unsubscribe from these communications or cancel your registration by 

writing to hiep_nguyen@idg.com.vn 

 

4. Điều khoản chung/ General  

IDG có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc bớt bất kỳ Điều khoản & Điều kiện nào ở 

trên theo quyết định công ty mà không cần thông báo trước. 

IDG reserves the right to change, amend, add or remove any of the above Terms & 

Conditions in its sole discretion and without prior notice. 

  


