
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE 

Chào mừng bạn, đây là trang web chính thức của Tiger Balm tại Việt Nam, nơi bạn sẽ tìm thấy 
thông tin và tin tức mới nhất về Tiger Balm. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn thông 
tin, tin tức liên quan đến Tiger Balm. 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ 
“Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các 
Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này. 

Bằng việc ghé thăm website www.tigerbalm.com.vn và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng 
buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. 

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo 
quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền 
của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án 
liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu 
được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn. 

Bạn tự chịu rủi ro khi tham gia, chịu trách nhiệm cá nhân về nhận xét của bạn, tên người dùng 

của bạn và bất kỳ thông tin nào được cung cấp. 

Sự xuất hiện của các liên kết bên ngoài trên trang web này không phải là sự xác nhận chính thức 

thay mặt cho Tiger Balm và nhân viên của Tiger Balm. Những tài liệu tham khảo như vậy không 

phải là sự xác nhận chính thức hay cá nhân của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và không 

được trích dẫn hoặc sao chép với mục đích nêu rõ hoặc ngụ ý rằng Tiger Balm xác nhận hoặc 

phê duyệt sản phẩm, con người và dịch vụ. 

2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN 

a. Mục đích và phạm vi thu thập 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.tigerbalm.com.vn bao gồm: email, điện thoại, 
địa chỉ khách hàng,… Đây là các thông tin mà Tiger Balm cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi 
gửi liên hệ về cho www.tigerbalm.com.vn để nhờ hỗ trợ, tư vấn thông tin về các dòng sản phẩm 
của Tiger Balm. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ 
và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho 
webiste www.tigerbalm.com.vn 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.  

b. Phạm vi sử dụng thông tin  

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:  

• Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;  

• Gửi email về hàng hóa do chúng tôi tiếp thị; 



• Gửi các thông báo về các hoạt động trao của website www.tigerbalm.com.vn với khách hàng 
khi cần thiết;  

• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;  

• Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng  ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên 
quan đến giao dịch tại www.tigerbalm.com.vn;  

• Khi có yêu cầu của 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 khách hàng.   

c.  Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ . Còn lại trong 
mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của  
www.tigerbalm.com.vn. 

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

Văn phòng đại diện HAW PAR HEALTHCARE Limited tại thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: phòng 17, tầng 21, Vietcombank Tower số 5, Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 
quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

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

Khách hàng 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 hoặc yêu cầu  
www.tigerbalm.com.vn thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo 
mật thông tin cá nhân đề nghị liên hệ Ban quản trị của website  www.tigerbalm.com.vn. Khi tiếp 
nhận những phản hồi này, www.tigerbalm.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng 
như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.  

f.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng  

Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.tigerbalm.com.vn được chúng tôi cam kết bảo mật 
tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.tigerbalm.com.vn. Việc thu thập 
và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng 
đó 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 
của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.  

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá 
nhân khách hàng, www.tigerbalm.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan 
chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.  

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa 
đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.tigerbalm.com.vn.  

http://www.tigerbalm.com.vn/


Chúng tôi yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng, sử dụng dịch vụ tại 
www.tigerbalm.com.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa 
chỉ liên lạc, email, điện thoại,..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. 
www.tigerbalm.com.vn  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có 
liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách 
hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

 

3. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 
CỦA CHÚNG TÔI 

Các Dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ và khai thác, 
triển khai Dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Dịch vụ và sản phẩm của 
chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí 
tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác 
do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho 
chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và 
dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác 
của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của 
chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động 
bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi. 

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các Dịch vụ 
cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn 
bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, 
thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. 
Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do 
chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm. 

4. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào 
trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy 
sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website www.tigerbalm.com.vn. Nếu Bạn tiếp tục truy cập 
www.tigerbalm.com.vn hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được 
đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. 

 

 


