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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ZClouding (ZClouding Pte Ltd) là một công ty công nghệ và Internet có trụ sở chính tại
Singapore phục vụ cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nhân.
ZClouding cung cấp nhiều lựa chọn các sản phẩm đào tạo trực tuyến, phần mềm và dịch vụ
về giải pháp Internet Business
Điều khoản sử dụng
ZClouding không bảo đảm về tính chính xác, tính ứng dụng, tính phù hợp hoặc tính đầy đủ
của nội dung của website này www.zclouding.com. Thông tin trong website này hoàn toàn
dành cho mục đích giáo dục và thông tin. Do đó, nếu bạn muốn áp dụng các ý tưởng có
trong website này, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động của mình.
Bạn nên tìm lời khuyên của một chuyên gia pháp lý, thuế, kế toán hoặc chuyên gia có thể áp
dụng khác trước khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào được tìm thấy ở đây hoặc ở nơi khác.
Tác giả và nhà xuất bản không đảm bảo hiệu suất, hiệu quả hoặc khả năng áp dụng của bất
kỳ trang web nào được liệt kê hoặc liên kết đến trong website này.
Tất cả các liên kết chỉ dành cho mục đích thông tin và không được bảo đảm cho nội dung,
tính chính xác hoặc bất kỳ mục đích rõ ràng hoặc ngụ ý nào khác.
Trang web này cũng như các sản phẩm số MIB, dịch vụ số IBS và Nhượng quyền số ZBiz
đều thuộc bản quyền của ZClouding Pte Ltd. Không được sao chép hoặc thay đổi bất kỳ
định dạng nào, bán hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, trực tuyến hay ngoại tuyến,
ngoài những gì được nêu trong trang web này, trong mọi trường hợp mà không có sự cho
phép rõ ràng từ ZClouding Pte Ltd.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm này được điều chỉnh bởi luật sư của ZClouding Pte Ltd. Nếu
chính sách từ chối này thay đổi trong bất kỳ cách nào, một phiên bản cập nhật sẽ được đặt
trên tài liệu này. Vui lòng cập nhật chính sách thường xuyên vì chúng tôi sẽ cập nhật mới
chính sách mỗi khi có thay đổi.

Liên Hệ Chúng tôi
ZClouding Pte Ltd
Email: support@zclouding.com Điện thoại : +65 3165 1547
Địa chỉ : Tòa Nhà Duo Tower, 3 Fraser St, Singapore 189352
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CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
I.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi đã được đăng vào ngày 13 tháng 9 năm 2018 và được
cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 11 năm 2019. Nó chi phối các điều khoản về quyền
riêng tư của trang web của chúng tôi, được đặt tại zclouding.com và các sản phẩm và dịch
vụ chúng tôi cung cấp cho bạn
II. Quyền riêng tư của bạn
Trang web của chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu pháp lý để bảo vệ sự riêng tư của
bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi là một tuyên bố pháp lý giải thích cách chúng tôi có
thể thu thập thông tin từ bạn, cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn và cách bạn có
thể giới hạn việc chia sẻ thông tin của chúng tôi. Bạn sẽ thấy các điều khoản trong Chính
sách bảo mật của chúng tôi được viết hoa. Các thuật ngữ này có ý nghĩa như được mô tả
trong phần Định nghĩa dưới đây.
III. Định nghĩa
Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân còn sống có thể được
xác định từ những dữ liệu đó
Dữ liệu sử dụng: Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động bằng cách sử dụng Dịch
vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).
Cookies: Cookies là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị người dùng
Bộ điều khiển dữ liệu: Bộ điều khiển dữ liệu có nghĩa là pháp nhân (một mình hoặc chung
hoặc chung với người khác) xác định các mục đích và cách thức mà bất kỳ dữ liệu cá nhân
nào, hoặc sẽ được xử lý. Với mục đích của Chính sách bảo mật này, chúng tôi là Người
kiểm soát dữ liệu dữ liệu của bạn.
Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ): Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ)
có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bộ điều khiển dữ
liệu. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ
liệu của bạn hiệu quả hơn.
Người dùng: Người dùng là cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng tương ứng
với Chủ thể dữ liệu, chủ thể của Dữ liệu cá nhân.
Thu thập và sử dụng thông tin : Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các
mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
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IV. Các loại dữ liệu được thu nhập
Dữ liệu cá nhân
ZClouding sẽ thu thập các dữ liệu định danh người dùng do trình duyệt và server cung cấp
như loại trình duyệt, ngôn ngữ cài đặt, site giới thiệu, ngày và giờ mỗi yêu cầu truy cập của
người dùng được gửi lên.
Mục tiêu của chúng tôi trong việc thu thập các dữ liệu người dùng không định danh là nhằm
giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách thức người dùng sử dụng website. Qua thời gian, chúng
tôi có thể xuất tập hợp các dữ liệu định danh người dùng, ví dụ như xuất các báo cáo về xu
hướng người dùng sử dụng website.
Dữ liệu sử dụng
ZClouding Việt Nam có thể sẽ thu thập các thống kê về hành vi của người dùng trên
website. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin định danh nào mà người dùng cung cấp
ngoài phục vụ cho các hoạt động marketing và chăm sóc của chúng tôi.
Cookies
Một mã cookie là một đoạn mã hoặc dòng thông tin về website được lưu trữ trong máy tính
của người dùng, giúp trình duyệt của người dùng cung cấp thông tin được mỗi lần khách
hàng đó quay lại. ZClouding sử dụng cookie để giúp chúng tôi trong việc nhận diện và theo
dõi người dùng, việc sử dụng website, nếu như có các hạn chế về cookie có thể dẫn đến
việc một số chức năng trên website của ZClouding sẽ không vận hành trôi chảy được.
Sử dụng dữ liệu
Một số người dùng nhất định truy cập vào website của ZClouding có thực hiện các tương
tác với chúng tôi bằng phương thức mà cần chúng tôi phải thu thập các thông tin định danh.
Số lượng và hình thức của thông tin mà ZClouding thu thập phụ thuộc vào các hình thức
tương tác. Ví dụ như, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin về tên đăng nhập
và địa chỉ email. Những người có tham gia vào những tương tác với chúng tôi sẽ được yêu
cầu phải cung cấp các thông tin thêm. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin về người
dùng định danh. Và người dùng luôn có quyền từ chối cung cấp các thông tin định danh, với
cảnh báo trước rằng việc đó có thể hạn chế họ có những tương tác với một số hoạt động
trên website.
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CHÍNH SÁCH ĐỐI TÁC

Thỏa thuận này chứa các điều khoản và điều kiện đầy đủ mà bạn ("Affiliators/ZBiz
Partners") đồng ý bị ràng buộc bởi là người tham gia chương trình đối tác của ZClouding và
sẽ áp dụng khi đơn đăng ký tham gia chương trình của bạn được chấp nhận
I.

Giới thiệu

1.01 ZClouding là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả các quyền, quyền sở hữu
và quyền lợi bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và nội dung, logo, phong cách, thiết
kế, giao diện, tên thương mại, nhãn hiệu cho tất cả các, chương trình huấn luyện trực tuyến,
sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ (bao gồm và tất cả các phiên bản tương lai của chúng) hiện
có quyền ("Sản phẩm"). Sản phẩm đề cập đến số ít cũng như số nhiều.
1.02 ZClouding bán các sản phẩm số MIB, dịch vụ số IBS và nhượng quyền số ZBiz. Các
đối tác sẽ thiết lập đường link liên kết đến ZClouding để bắt đầu quảng cáo các sản phẩm.
1.03 Nếu, trong tương lai, ZClouding bán và phân phối bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào
khác thông qua Internet, công ty sẽ cung cấp cho các đối tác tại thời điểm đó để trở thành
đối tác cung cấp các hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Những hàng hóa hoặc dịch vụ đó sẽ được
bao gồm trong thuật ngữ "Sản phẩm" được xác định và Thỏa thuận này sau đó cũng sẽ
được áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ đó.
II.

Tham gia

2.01 ZClouding cấp cho các đối tác quyền không độc quyền và có thể hủy bỏ để tiếp thị và
quảng cáo Sản phẩm và thiết lập link liên kết đến ZClouding.
2.02 Các đối tác sẽ phải bảo đảm tuân thủ quy định từ ZClouding rằng hỏa thuận này đã
được thực hiện hợp lệ và sẽ tiếp tục cấu thành nghĩa vụ pháp lý, có thể thi hành theo các
điều khoản của nó.
III. Hoa hồng
3.01 Nếu do nỗ lực quảng cáo trực tiếp của đối tác, khách hàng được giới thiệu của đối tác
hoặc thành viên của nhóm đối tác (theo quy định) đặt hàng và thanh toán cho Sản phẩm
hoặc các hàng hóa hoặc dịch vụ khác được bán bởi ZClouding trong tương lai, ZClouding
sẽ trả cho đối tác một khoản hoa hồng bán hàng theo quy định. Hoa hồng dựa trên giá bán
thanh toán của hàng hóa hoặc dịch vụ đã mua trước thuế và không bao gồm lợi nhuận
("Hoa hồng bán hàng").
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3.02 Một đối tác sẽ không nhận được hoa hồng bán hàng cho việc mua sản phẩm được
thực hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi chính đối tác.
3.03 Đối tác phải chịu trách nhiệm cho tất cả các loại thuế và các loại thuế tương tự khác áp
dụng cho nước sở tại đang sống theo bất kỳ luật hoặc quy định nào. Đối tác sẽ báo cáo cho
cơ quan thuế của mình theo yêu cầu của pháp luật.

IV. Website đối tác và phương thức quảng cáo
4.01 Đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm cho tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của mình.
Nó phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật và quy định hiện hành trong việc tiến hành kinh
doanh và cụ thể hơn là tiếp thị và quảng cáo Sản phẩm. Không hạn chế tính tổng quát của
những điều đã nói ở trên,Đối tác sẽ không gửi e-mail không được yêu cầu và sẽ không gửi
e-mail hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác đến người nhận nếu người nhận đã yêu cầu
ngừng liên lạc như vậy, cũng không gửi hoặc hiển thị trên đó. Trang web bất kỳ tài liệu nào
có thể được coi là quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm hợp pháp hoặc khiêu dâm, đe dọa,
lạm dụng hoặc thù hận.
4.02 ZClouding có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, phê duyệt trước đồ họa và logo được
sử dụng trên bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web của mình. Hơn nữa, đối tác
sẽ chú thích trang web của mình với bản quyền, nhãn hiệu phù hợp và các thông báo tương
tự khác, sẽ được ZClouding chấp thuận. Nếu đối tác chỉ định một mức giá cho Sản phẩm
trong tiếp thị và quảng cáo, nó sẽ đảm bảo rằng nó được cập nhật thường xuyên để phản
ánh tất cả các thay đổi về giá.
4.03 ZClouding có quyền giám sát trang web của đối tác bất cứ lúc nào và đôi khi để xác
định xem nó có tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này hay không.

V. Xử lí đơn hàng
5.01 ZClouding sẽ thiết lập các thủ tục bán Sản phẩm, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc
đặt hàng, định giá, điều khoản thanh toán, xử lý, giao hàng, trả lại, v.v. mà không hạn chế
tính tổng quát của ZClouding Pte Ltd đã nói ở trên có quyền hủy bỏ, đình chỉ hoặc trì hoãn
bất kỳ đơn đặt hàng nào đối với Sản phẩm, bao gồm quyền ngừng bán Sản phẩm bất cứ lúc
nào.
VI. Giấy phép
6.01 ZClouding có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, phê duyệt, theo quyết định riêng và
tuyệt đối của mình và liên quan đến việc bảo vệ sản phẩm đối với bất kỳ mục quảng cáo,
quảng cáo hoặc tiếp thị nào được sử dụng bởi đối tác. Đối tác sẽ thực hiện tất cả các thao
tác xóa và sửa đổi được đề xuất bởi ZClouding trên bất kỳ trang web nào mà Sản phẩm
được đề cập.
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6.02 Đối tác phải xác nhận và xác định rõ ràng và tôn trọng rằng tất cả thông tin độc quyền,
nhãn hiệu, bản quyền và tất cả các quyền tương tự khác trong và phát sinh của Sản phẩm,
và sẽ tiếp tục là tài sản độc quyền của ZClouding để kích hoạt và bảo vệ, giải quyết hoặc
giải quyết khiếu nại hoặc cáo buộc theo cách khác mà ZClouding thấy thích hợp theo quyết
định riêng của mình.
6.03 Đối tác sẽ không thực hiện hoặc cung cấp cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng
bất kỳ bảo hành, đại diện hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến Sản phẩm mà không có sự
đồng ý trước bằng văn bản của ZClouding
VII. Mối quan hệ
7.01 Mặc dù các bên sẽ chung tay vì lợi ích của cả hai bên, các bên thừa nhận và đồng ý
rằng đối tác sẽ đóng vai trò là một nhà kinh doanh độc lập chứ không phải là nhân viên hoặc
đại lý của ZClouding Pte. Ltd. Không có gì trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra một quan hệ đối
tác, liên doanh, đại lý hoặc nhượng quyền thương mại giữa các bên theo nghĩa pháp lý của
các điều khoản này. Đối tác sẽ không ký bất kỳ tài liệu nào nhân danh hoặc thay mặt cho
ZClouding cũng không được coi là đại lý của ZClouding hoặc có thẩm quyền rõ ràng để ký
hợp đồng hoặc ràng buộc ZClouding.

VIII. Thời hạn của thỏa thuận
8.01 Trong trường hợp đối tác vi phạm bất kỳ cam kết hoặc nghĩa vụ nào được quy định
trong Thỏa thuận này và không khắc phục tương tự trong vòng 7 ngày thông báo từ
ZClouding, nó sẽ tự động tịch thu các tài khoản bán hàng sau đó phải thu hoặc phải thu bất
cứ lúc nào trong tương lai. ZClouding sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này và sẽ giữ lại
tất cả các quyền và biện pháp khắc phục khác theo pháp luật hoặc bằng vốn chủ sở hữu.
8.02 Ngay khi thông báo chấm dứt Thỏa thuận này được đưa ra hoặc sau khi chấm dứt như
được cung cấp, Đối tác sẽ ngay lập tức ngừng tiếp thị và quảng cáo Sản phẩm và sẽ loại bỏ
tất cả các đề cập và tham chiếu đến Sản phẩm và tất cả các liên kết đến ZClouding
IX. Sửa đổi và áp dụng thỏa thuận
9.01 ZClouding có thể, sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Thỏa thuận này bất
cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, bằng cách đăng thông báo thay đổi hoặc thỏa
thuận mới trên trang web của mình. Nếu bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này không
được chấp nhận bởi đối tác, thì điều khoản duy nhất của nó là chấm dứt Thỏa thuận này.
9.02 Đối tác sẽ không chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa
thuận này cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý của ZClouding.
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X. Quy định khác
10.01 Mỗi bên tham gia các giao ước và đồng ý rằng họ sẽ thực thi và cung cấp các thỏa
thuận và tài liệu bổ sung đó và thực hiện các hành vi và điều đó có thể cần thiết một cách
hợp lý đầy đủ và hiệu quả để thực hiện ý định và mục đích của Thỏa thuận này.
10.02 Tất cả các thông báo, yêu cầu và thông tin liên lạc khác sẽ được coi là đã nhận được
khi được đăng bởi ZClouding trên trang web của mình. Nó cũng sẽ được coi là đã nhận
được vào ngày làm việc tiếp theo nếu được truyền qua phone, fax, e-mail hoặc bất kỳ hình
thức thư điện tử nào khác đến địa chỉ điện tử được biết đến cuối cùng của người nhận.
10.03 Nếu xảy ra tranh chấp theo thỏa thuận này, trước tiên chúng tôi đồng ý cố gắng giải
quyết với sự giúp đỡ của hòa giải viên đã thỏa thuận chung ở địa điểm sau: Mọi chi phí và
phí ngoài phí luật sư liên quan đến hòa giải sẽ được chia đều cho mỗi chúng tôi
XI. Chính sách hoa hồng
ZClouding phát triển chương trình tiếp thị liên kết cho phép các đối tác tham gia để kinh
doanh và nhận hoa hồng từ ZClouding
Tất cả hoa hồng được trả vào ngày 20 của tháng. Hoa hồng được trả cho hoa hồng kiếm
được tối đa 30 ngày trước.
Hoa hồng chỉ được cung cấp cho các chi nhánh hoạt động khi tiền đã được thu thập từ
khách hàng.
Từ chối, hoàn lại tiền và bồi hoàn sẽ không được tính vào bất kỳ khoản hoa hồng nợ nào.
Các khoản thanh toán thường được thực hiện vào ngày 20 hàng tháng. Tuy nhiên, do cuối
tuần, ngày lễ và thỉnh thoảng đi du lịch, các khoản thanh toán có thể bị trì hoãn. Bạn có thể
mong đợi các khoản thanh toán trong vòng 5 ngày tới kể từ ngày được nhận hoa hồng.
1. Hệ thống Sản phẩm (Giá bên dưới chưa bao gồm 10% thuế và phí)
1.1. MIB Starter ($99,99) - MIB Standard ($299,99) - MIB Pro ($599,99)
1.2 IBS Starter ($600/năm) - IBS Standard ($1200/năm) - IBS Pro ($1800/năm)
1.3 ZBiz Consultant ($699.99) - ZBiz Leading ($1299,99)
ZBiz Premium ($1899,99) - ZBiz Mega ($2499,99)
1.4 IBS Starter Plus ($600/năm) - IBS Standard Plus ($1200/năm)
IBS Pro Plus ($1800/năm)
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2. Quyền Lợi chi trả hoa hồng dành cho Đối Tác/Khách Hàng của ZClouding
2.1 Đối tác cơ bản (Afiliators)
-

-

MIB Starter : chỉ được hưởng 90% hoa hồng từ những đơn hàng trực tiếp đối với
sản phẩm số đầu phễu MIB Starter qua link affiliate của mình.
MIB Standard: chỉ được hưởng 90% hoa hồng từ những đơn hàng trực tiếp đối với
sản phẩm số MIB Standard và 90% hoa hồng từ những đơn hàng trực tiếp đối với
sản phẩm số đầu phễu MIB Starter qua link affiliate của mình.
MIB Pro: chỉ được hưởng 90% hoa hồng từ những đơn hàng trực tiếp đối với sản
phẩm số đầu phễu MIB Starter và 90% hoa hồng từ những đơn hàng trực tiếp đối
với sản phẩm số MIB Standard và MIB Pro qua link affiliate của mình.

2.2 Đối tác nhượng quyền (ZBiz Partners)
-

ZBiz Consultant : Hoa hồng 90% sản phẩm MIB Starter, MIB Standard và MIB Pro.
Hoa hồng thụ động 30% từ dịch vụ số IBS Starter và IBS Starter Plus. Hoa hồng
60% của gói nhượng quyền số ZBiz Consultants.

-

ZBiz Leading: Hoa hồng 90% sản phẩm MIB Starter, MIB Standard và MIB Pro. Hoa
hồng thụ động 30% từ dịch vụ số IBS Starter, IBS Standard và IBS Starter Plus, IBS
Standard Plus. Hoa hồng 60% gói nhượng quyền ZBiz Consultants và ZBiz Leading.

-

ZBiz Premium: Hoa hồng 90% cho sản phẩm MIB Starter, MIB Standard và MIB
Pro. Hoa hồng thụ động 30% từ dịch vụ số IBS Starter, IBS Standard, IBS Pro và
IBS Starter Plus, IBS Standard Plus, IBS Pro Plus. Hoa hồng 60% gói nhượng quyền
ZBiz (Consultants, Leading, Premium).

-

ZBiz Mega: Hoa hồng 90% cho sản phẩm MIB Starter, 60% MIB Standard và 60%
MIB Pro. Hoa hồng thụ động 30% từ dịch vụ số IBS Starter, IBS Standard, IBS Pro
và IBS Starter Plus, IBS Standard Plus, IBS Pro Plus. Hoa hồng 60% từ các gói
nhượng quyền ZBiz (Consultants, Leading, Premium, Mega). Đ
 ược huấn luyện
trực tiếp từ đội ngũ Leadership của ZClouding.

-

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN
ZClouding cung cấp các sản phẩm số, dịch vụ số cho bạn. Tư cách thành viên của bạn sẽ
không hoàn lại tiền. Lý do cho điều này là một sản phẩm số ngay sau khi kích hoạt và gửi
thông tin truy cập cho bạn đồng nghĩa bạn đã có quyền truy cập toàn bộ vào các chương
trình huấn luyện bản quyền của ZClouding. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng tham gia
trước khi thanh toán.
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ANTI SPAM POLICY

Tại ZClouding chúng tôi không thích email thương mại không được yêu cầu (UCE), còn
được gọi là thư rác hoặc email rác, nhiều như bạn làm. Có thể nhiều hơn, vì nhóm của
chúng tôi nhận được rất nhiều email mỗi ngày và không lãng phí thời gian lớn hơn việc xóa
tất cả những thứ linh tinh đó!
Chúng tôi coi thư rác là hành vi phạm tội và gây bất lợi cho toàn bộ cộng đồng Internet. Đây
là lý do tại sao chúng tôi hoàn toàn tán thành và tuân thủ tất cả các yêu cầu của Đạo luật
CAN-SPAM năm 2003 (Kiểm soát hành vi tấn công của Luật khiêu dâm và tiếp thị không
được mời). Chúng tôi cũng tuân thủ tất cả các luật email thương mại không được yêu cầu
áp dụng khác.
Điều này ảnh hưởng gì đến bạn? Khi bạn đăng ký nhận bản tin kỹ thuật số / điện tử hoặc
thông tin liên lạc trực tuyến khác từ chúng tôi và thông qua trang web của chúng tôi, chúng
tôi luôn cung cấp cho bạn tùy chọn hủy đăng ký. Bạn có thể làm điều đó ngay lập tức hoặc
bạn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào trong tương lai chỉ bằng cách nhấp vào một liên kết
trong email bạn nhận được từ chúng tôi.

COPYRIGHT INFRINGEMENT POLICY
Chính sách này áp dụng cho các khiếu nại vi phạm bản quyền có thể được thực hiện dựa
trên nội dung được đăng trên ZClouding (trang web trực tuyến).
Để khiếu nại vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau bằng
văn bản:
Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền
lợi bản quyền;
Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
Một mô tả về nơi tài liệu bạn tuyên bố là vi phạm được đặt trên trang web;
Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
Một tuyên bố của bạn rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được
chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép

Liên Hệ Chúng tôi
ZClouding Pte Ltd
Email: support@zclouding.com Điện thoại : +65 3165 1547
Địa chỉ : Tòa Nhà Duo Tower, 3 Fraser St, Singapore 189352
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