
Chính sách Sử dụng API (Giao diện Lập trình Ứng 

dụng) 
 

 

1. Giới thiệu 

  

1.1 Về Chính sách API này 

 

• Tài liệu này mô tả mối quan hệ giữa Bluenumber Foundation với tất cả các Đối 

tác Bluenumber có ứng dụng trong Hệ sinh thái Bluenumber, bao gồm API Mở 

Bluenumber, Sổ đăng ký Bluenumber và bất kỳ dịch vụ hay tính năng liên quan. 

• Chính sách này nói đến việc tôn trọng nhau. Những gì được đề cập trong 

những trang dưới đây dựa trên sự tin tưởng giữa chúng ta, cũng như là sự tôn 

trọng dành cho tất cả người sở hữu mã số xanh. Chúng tôi tin rằng bạn không 

lừa dối, gian lận hay trộm cắp. Vì vậy khi có nhầm lẫn, hay có nghi vấn về việc 

sử dụng dữ liệu trái phép, hay có phản ánh về bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ luôn 

dành sự ưu tiên cho bạn. Tuy nhiên bạn phải là người chủ động, minh bạch và 

chịu trách nhiệm với sự việc xảy ra và báo cáo cho chúng tôi cách bạn giải 

quyết vấn đề. 

• Chúng tôi muốn bạn thành công. Nếu bạn thành công thì chúng tôi thành công 

và tất cả người dùng và người sở hữu mã số xanh đều có được trải nghiệm 

tuyệt vời trong Hệ sinh thái Bluenumber.  

 

Nếu bạn ghi nhớ điều này, chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Cảm ơn bạn – Đối tác 

của chúng tôi! 

 



 
 
 
1.2 Các thuật ngữ 
 
Mối liên quan giữa các thuật ngữ trong tài liệu này được thể hiện như trên hình vẽ, và 
chúng tôi xin được diễn giải như sau: 
 
a. Hệ sinh thái Bluenumber bao gồm Người dùng, “Ứng dụng Đối tác Bluenumber”, 

“API Mở Bluenumber” và “Sổ đăng ký Bluenumber”.  

 

b. Một Ứng dụng Đối tác Bluenumber (“Ứng dụng Đối tác) là bất kỳ phần mềm nào 

kết nối tới API, chẳng hạn như gửi yêu cầu được cấp Mã số xanh hay là xin thông tin 

về Người sở hữu Mã số xanh. 

 

c. Sổ đăng ký Bluenumber (“Sổ đăng ký”) là phần cốt lõi của hệ thống và là cơ sở dữ 

liệu lưu trữ thông tin về Người dùng. Người dùng, hay Người sở hữu Mã số xanh, là 

các cá nhân hoặc tổ chức có thông tin được lưu trữ trên Sổ đăng ký và có sử dụng 

Ứng dụng Đối tác. 

 

d. API Mở Bluenumber (“API”) là phương thức trao đổi dữ liệu giữa Ứng dụng Đối tác 

và Sổ đăng ký, có chức năng điều hành việc Ứng dụng Đối tác truy cập và sử dụng 

thông tin được lưu trữ trên Sổ đăng ký hay với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác trong 

Hệ sinh thái Bluenumber. 



 

e. Tập đoàn Bluenumber Foundation (“BNF”) sở hữu API và Sổ đăng ký – vì vậy trong 

suốt tài liệu này, “chúng tôi” có nghĩa là BNF. 

 

f. “Đối tác” hay “Bạn” là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào điều hành, sở hữu hay theo 

bất kỳ cách nào khác chịu trách nhiệm cho một Ứng dụng Đối tác sử dụng API của 

chúng tôi. 

 

Với việc sử dụng API của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý với Chính sách được mô tả 

trong tài liệu này. Vui lòng đọc kỹ tài liệu. 

 

 

2. Tôn trọng luật pháp và các chính sách của chúng tôi 

 

2.1 Phạm vi – Mục đích 

 

API của chúng tôi giúp các Ứng dụng Đối tác quản lý và vận hành công việc cũng như 

đàm phán và hoàn thiện các giao dịch. Chúng tôi không liên quan tới bất kỳ việc quản 

lý hay vận hành công việc nào cũng như là giao dịch giữa Ứng dụng Đối tác với Người 

dùng của họ.  

 

2.2 Tiêu chí lựa chọn 

 

Các đối tác của chúng tôi phải là các thực thể pháp lý có thể tham gia vào và khởi tạo 

hợp đồng, do đó bạn phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào chúng tôi cần 

về bạn và về tổ chức của bạn. Nếu bạn là doanh nghiệp, bạn phải hoạt động theo 

pháp luật mỗi khi sử dụng API của chúng tôi và phải tham gia vào hợp đồng với các 

Đối tác khác. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi phải luôn chính xác. 

Bạn đồng ý rằng bất kỳ dữ liệu hay nội dung nào đưa vào Sổ đăng ký thông qua API 

của chúng tôi luôn là cập nhật nhất. 

 

 

3. Truy cập dịch vụ API 

 

3.1 Thông tin truy cập 

 

Để giám sát việc Ứng dụng (Đối tác) của bạn sử dụng API của chúng tôi, bạn luôn 

phải sử dụng tên người dùng và mật khẩu và/hoặc các thông tin truy cập khác do 

chúng tôi cung cấp. Nếu bạn không trực tiếp có được những thông tin truy cập trên từ 

chúng tôi, bạn phải đăng ký và tạo một tài khoản cho Ứng dụng (Đối tác) của bạn để 

có thể sử dụng API của chúng tôi. 

 

Lưu ý luôn giữ kín mật khẩu cho tài khoản Ứng dụng (Đối tác) của bạn. Bạn là người 

chịu trách nhiệm cho các hoạt động trên Ứng dụng (Đối tác) của bạn cũng như là 

thông qua Ứng dụng (Đối tác) của bạn. Nếu bạn cho rằng tài khoản của bạn bị sử 

dụng khi bạn chưa cho phép, vui lòng liên hệ chúng tôi. 
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3.2 Cấp phép sử dụng API (Chúng tôi trao cho bạn) 

 

Chúng tôi trao cho tổ chức của bạn một quyền hữu hạn, không thể chuyển nhượng, 

không được chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm và các dịch 

vụ API của chúng tôi. Quyền này chỉ được phục vụ cho mục đích cho phép bạn và 

Người dùng của bạn sử dụng và tận hưởng những lợi ích của Sổ đăng ký và API của 

chúng tôi. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, rao bán hay cho thuê 

bất kỳ phần nào công nghệ của chúng tôi hay phần mềm đi kèm. Bạn cũng không 

được sử dụng kỹ thuật đảo ngược để làm nhái hay là cố trích xuất mã nguồn của 

phần mềm của chúng tôi, trừ khi bạn được phép bằng văn bản.  

 

Khi một dịch vụ API yêu cầu hoặc bao gồm phần mềm có thể tải xuống được, phần 

mềm này phải được tự động cập nhật hoặc thủ công trên các thiết bị của Người dùng 

và các Ứng dụng Đối tác khi mà đã có phiên bản mới hay tính năng mới.  

 

Phần mềm mã nguồn mở rất quan trọng với chúng tôi. Một số phần mềm dùng trong 

các dịch vụ API của chúng tôi có thể được cung cấp theo giấy phép mã nguồn mở mà 

chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn. Một số điều khoản trong giấy phép mã nguồn mở có 

thể sẽ có hiệu lực thay cho một vài điều khoản trong này. 

  

3.3 Cấp phép sử dụng API (Bạn trao cho chúng tôi) 

 

Khi bạn đăng tải, lưu trữ hay gửi và nhận nội dung tới hoặc thông qua API của chúng 

tôi, bạn trao cho chúng tôi một quyền đã trả phí trước, không mất phí bản quyền, 

không độc quyền, toàn cầu và không thể thu hồi, cùng với quyền được lưu trữ, dịch 

(sang các ngôn ngữ khác) và thực hiện các hoạt động và thay đổi cần thiết để tối ưu 

hóa nội dung của bạn và của Người dùng của bạn. Quyền này được giới hạn trong 

việc điều hành, thúc đẩy và cải thiện Sổ đăng ký của chúng tôi, API của chúng tôi và 

trải nghiệm cho Người dùng của cả hai. Chúng tôi phải được thông báo trước nếu bạn 

có ý định sử dụng API của chúng tôi vào, hay liên quan tới, bất kỳ hoạt động thương 

mại nào. Quyền này được tiếp tục đối với bất kỳ nội dung nào được lưu trữ trên Sổ 

đăng ký của chúng tôi, kể cả khi bạn ngưng sử dụng API của chúng tôi. 

 

 

4. Sử dụng API và nội dung của Sổ đăng ký 

 

4.1 Hiển thị và sử dụng dữ liệu 

 

Một số thông tin nhất định trên Sổ đăng ký của chúng tôi luôn công khai. Người dùng 

của bạn có thể lựa chọn để cho các thông tin khác được công khai. Chúng tôi có thể 

hiển thị Tên cá nhân, Ảnh cá nhân và các hoạt động trên API hay trên các ứng dụng 

của bên thứ ba mà có kết nối tới Sổ đăng ký. Chúng tôi sẽ tôn trọng các chọn lựa của 

Người dùng đối với việc hạn chế chia sẻ hay là cài đặt hiển thị cho dữ liệu Mã số xanh 

của họ. Ngoài ra, bạn đồng ý tôn trọng các quyền của Người dùng của bạn cho việc 

bảo vệ các dữ liệu không công khai khỏi bị tiết lộ. Với việc gửi dữ liệu Người dùng, 

bạn xác thực rằng bạn có ủy quyền từ Người dùng để lưu trữ và cập nhật dữ liệu của 



họ trên Sổ đăng ký. Các hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn 

và theo dõi các nội dung đến và đi (bao gồm tin nhắn) để cung cấp cho bạn các phân 

tích, cảnh báo/thông báo cũng như các chỉ số khác.  

 

Không phải tất cả nội dung hiển thị trên API của chúng tôi là của chúng tôi. Việc giám 

sát nội dung không phải của chúng tôi là trách nhiệm của bên đưa lên Sổ đăng ký hay 

API của chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra định kỳ nội dung nhằm xác định xem chúng 

có bất hợp pháp hay vi phạm các chính sách của chúng tôi không. Nếu có, chúng tôi 

có toàn quyền quyết định để loại bỏ hoặc từ chối hiển thị chúng.  

 

Trong tương lai chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin bổ sung về việc chúng tôi sử dụng 

và lưu trữ nội dung cũng như các điều khoản bổ sung đối với các dịch vụ cụ thể. Nếu 

bạn gửi phản hồi hay đóng góp về các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng 

chúng mà không cần báo cáo tới bạn.  

 

4.2 Sử dụng sai các API 

 

Bạn không được sử dụng sai API của chúng tôi. Bạn không được can thiệp vào việc 

chuyển giao các dịch vụ API cho các Ứng dụng Đối tác khác hay là cố truy cập dữ 

liệu không được ủy quyền. Bạn chỉ có thể sử dụng API theo các quy định và luật về 

dữ liệu. Nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng sai nào, chúng tôi sẽ tạm ngưng 

hoặc ngừng việc bạn truy cập API mà không báo trước.  

 

API của chúng tôi phải luôn được sử dụng theo pháp luật. Chúng tôi sẽ báo cáo các 

hành vi gian lận và bất hợp pháp tới các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi không 

có nghĩa vụ giám sát bất kỳ hoạt động hay nội dung nào – nhưng nếu có khiếu nại về 

việc sử dụng sai, chúng tôi có thể điều tra hoặc có hành động khác mà chúng tôi cho 

là phù hợp, bao gồm việc đưa ra cảnh báo, đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ, từ chối 

truy cập, loại bỏ bất kỳ nội dung, tài liệu, dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ nào trên Sổ 

đăng ký hoặc API. Chúng tôi có toàn quyền quyết định để loại bỏ, kiểm soát hoặc 

chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào vào bất cứ lúc nào trên Sổ đăng ký của chúng tôi hoặc 

API của chúng tôi. 

 

 

5. Tôn trọng bảo mật và bảo vệ bản quyền 

 

5.1 Chính sách bảo mật 

 

Chúng tôi đối xử với bảo mật thông tin và dữ liệu theo Luật bảo vệ bản quyền tác giả 

của Mỹ (Digital Millennium Copyright Act - DMCA), khung pháp lý Safe Harbor, và các 

luật khác về Thông tin Dữ liệu. Với việc sử dụng API của chúng tôi, bạn đồng ý rằng 

chúng tôi có toàn quyền quyết định thực thi các luật trong hiện tại và tương lai về bảo 

vệ và bảo mật thông tin dữ liệu. Chúng tôi phản hồi các thông báo vi phạm bản quyền 

và chấm dứt tài khoản của người vi phạm một lần hoặc liên tiếp vi phạm theo quy 

trình được quy định trong các luật trích dẫn ở trên. Nếu bạn cho rằng có người đang 

vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn chúng tôi biết, vui lòng liên hệ chúng tôi. 
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5.2 Sự đồng thuận của Người sở hữu Mã số xanh 

 

Trước khi nhận thông tin từ Người sở hữu Mã số xanh, bạn phải có được sự đồng 

thuận của họ bằng cách thông báo cho họ biết bạn sẽ thu thập thông tin gì từ họ và 

các thông tin đó sẽ được sử dụng, lưu trữ và chia sẻ như thế nào.  

 

5.3 Xóa theo yêu cầu của Người sở hữu Mã số xanh  

 

Bạn phải xóa toàn bộ nội dung đã thu thập với sự đồng thuận của Người sở hữu Mã 

số xanh theo yêu cầu của Người sở hữu Mã số xanh đó khi Người sở hữu Mã số xanh 

gỡ bỏ Ứng dụng (Đối tác) của bạn hoặc khi Người sở hữu Mã số xanh đóng tài khoản 

với bạn. 

 

Những hạn chế của phần này không áp dụng cho dữ liệu mà Người sở hữu Mã số 

xanh cung cấp trực tiếp cho bạn hay là được Người dùng của Ứng dụng (Đối tác) của 

bạn nhập hoặc tải lên riêng rẽ cho bạn. 

 

 

6. Quyền sở hữu 

 

6.1 Quyền sở hữu của chúng tôi 

 

Việc sử dụng API của chúng tôi không cho bạn quyền sở hữu của bất kỳ quyền sở 

hữu trí tuệ nào trong API của chúng tôi hay là nội dung bạn truy cập. Bạn không được 

sử dụng nội dung từ API của chúng tôi trừ khi bạn sở hữu chúng hay được phép từ 

chủ sở hữu chúng. Bạn không được sử dụng bất kỳ thương hiệu hay logo nào 

từ/của/trong API của chúng tôi trừ khi bạn sở hữu chúng hay được phép từ chủ sở 

hữu chúng. Bạn không được xóa bỏ hay thay đổi bất kỳ thông tin nào, bao gồm các 

thông báo pháp lý, hiển thị trong hoặc cùng với API của chúng tôi.  

 

6.2 Quyền sở hữu của bạn 

 

Một số dịch vụ API của chúng tôi cho phép bạn đăng tải, lưu trữ, gửi và nhận thông 

tin. Bạn luôn sở hữu bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà bạn có trong nội dung đó. Nói ngắn 

gọn, những gì thuộc về bạn thì luôn là của bạn và bạn có trách nhiệm bảo vệ chúng. 

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bất cứ điều gì bạn truyền cho người khác, chẳng hạn như 

dữ liệu Người dùng, luôn là tài sản trí tuệ của họ. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông 

tin của bạn hay thông tin của Người dùng trừ khi để cho phép bạn hoặc họ sử dụng 

Sổ đăng ký và các dịch vụ API của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá 

nhân hoặc doanh nghiệp của bạn hay của Người dùng. Tuy vậy chúng có thể tính phí 

dịch vụ với các báo cáo do các bên thứ ba yêu cầu về thông tin mà bạn và Người 

dùng đã để công khai hoặc cung cấp cho các bên thứ ba đó.  

 

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như tiến hành một truy vấn với 

Sổ đăng ký của chúng tôi thông qua API của chúng tôi, hay là đánh dấu doanh nghiệp 



của bạn trong chuỗi cung ứng hoặc chuỗi giá trị, hay là truy cập một video giáo dục - 

đào tạo, thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin dựa trên hoạt động của bạn để phục vụ 

hoạt động sau này của bạn, qua đó API của chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn. Khi 

bạn hay Người dùng của bạn đăng ký một Mã số xanh, chúng tôi giữ những thông tin 

tài khoản cơ bản bạn cung cấp như là tên, email, mật khẩu, và chúng tôi lưu trữ, bảo 

vệ những gì bạn tạo ra từ việc sử dụng API của chúng tôi, để mà bạn luôn có email, 

nội dung, tài liệu v.v. khi bạn cần đến. 

 

 

7. Tôn trọng thương hiệu Mã số xanh 

 

7.1 Cấp phép nhãn hiệu và quyền công khai (Chúng tôi trao cho bạn) 

 

Chúng tôi trao cho bạn một quyền hữu hạn, không độc quyền, không thể chuyển 

nhượng, không nhượng quyền được và không được chuyển nhượng, cho phép bạn 

hiển thị các đặc tính nhãn hiệu của chúng tôi để thúc đẩy hoặc quảng bá việc tích hợp 

các API trong Ứng dụng (Đối tác) của bạn. “Các đặc tính nhãn hiệu” là bất kỳ tên 

thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, logo hay tên miền nào mà chúng 

tôi làm có sẵn cho bạn.  

 

Bạn có thể quảng bá Ứng dụng (Đối tác) của bạn, bao gồm thông báo tới các phương 

tiện truyền thông truyền thống và trực tuyến cũng như là Người dùng về Ứng dụng 

(Đối tác) của bạn, miễn là bạn làm điều đó một cách chính xác và không có ngụ ý rằng 

Ứng dụng (Đối tác) của bạn được tạo ra hay được xác nhận bởi chúng tôi (hoặc 

cường điệu hóa mối quan hệ của bạn với chúng tôi). Tuy nhiên, bạn không được đưa 

ra bất kỳ thông cáo báo chí chính thống nào, dù là trên phương tiện truyền thông 

truyền thống hay trực tuyến, đề cập đến chúng tôi mà không có sự đồng thuận trước 

đó từ chúng tôi, trừ trường hợp đã được chỉ ra rõ bằng văn bản.  

 

7.2 Quảng bá nhãn hiệu của bạn trên Sổ đăng ký của chúng tôi  

 

Bạn phải thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay 

giao dịch nào được liệt kê thông qua API của chúng tôi đều được mô tả chính xác trên 

Sổ đăng ký của chúng tôi.  

 

Bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ hợp pháp nào đều có thể được liệt kê trên Sổ đăng ký 

của chúng tôi. Bạn không được cho phép Ứng dụng Khách hàng của bạn liệt kê bất 

kỳ điều gì mà (a) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác (ví dụ như bản quyền, 

thương hiệu, bằng sang chế và các bí mật thương mại) hay các quyền sở hữu khác 

(ví dụ như quyền công khai, quyền riêng tư); (b) bôi nhọ, vu khống hay phỉ báng; hoặc 

(c) giả, bất hợp pháp, bị đánh cắp hoặc gian lận. Bạn chịu trách nhiệm nếu Ứng dụng 

Khách hàng của bạn cho phép hoặc bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.  

 

7.3 Quyền công khai của chúng tôi 

 

Chúng tôi có thể công khai nhắc đến bạn, bằng văn bản hay lời nói, với tư cách là bên 



được nhượng quyền của các API. Chúng tôi cũng có thể công bố tên và logo của bạn 

(có kèm hoặc không kèm đường link đến Ứng dụng (Đối tác) của bạn) trên trang web 

của chúng tôi, trong các thông cáo báo chí, và trên các tài liệu quảng bá mà không 

cần sự đồng thuận gì thêm. 

 

 

8. Lời phủ nhận, bồi hoàn và giải phóng trách nhiệm 
 

8.1 Lời phủ nhận về đảm bảo  

 

API của chúng tôi là đúng như hiện trạng (as is). Chúng tôi không có các tuyên bố hay 

bảo đảm nào khác, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn: khả năng bán 

được, thích hợp cho một mục đích hay tiêu đề cụ thể, và không vi phạm; rằng API của 

chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, sẽ luôn có sẵn, dễ tiếp cận, không bị gián 

đoạn, kịp thời, an toàn, hoặc hoạt động mà không có lỗi; rằng các thông tin, nội dung, 

tài liệu hay sản phẩm cung cấp bởi API hay Sổ đăng ký của chúng tôi sẽ luôn đại diện 

cho chủ sở hữu, người bán hay nhà xuất bản chúng; là hợp pháp; có thể được chia 

sẻ hoặc được bán; các hệ thống phần mềm được xây dựng và thiết kế cho API và Sổ 

đăng ký và các Ứng dụng Đối tác khác sẽ vận hành như cam kết; và/hoặc bất kỳ bảo 

đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại; và bất kỳ 

nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền, khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục sai lầm cá nhân 

nào, có hoặc không phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi. Trong phạm vi hợp pháp 

đầy đủ cho phép chúng tôi từ chối bất kỳ và mọi sự đảm bảo.  

 

8.2 Trách nhiệm hữu hạn  

 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không 

giới hạn các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và do hậu quả, phát 

sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng API của chúng tôi hay bất kỳ thỏa thuận nào 

được ký kết liên quan đến việc sử dụng nói trên bao gồm nhưng không giới hạn Sổ 

đăng ký của chúng tôi, việc không có khả năng sử dụng API hay Sổ đăng ký của 

chúng tôi, hay bất kỳ cam kết hay hợp đồng của bên thứ ba nào nảy sinh từ việc mua 

được hay thu được bất kỳ dịch vụ hay hàng hóa nào hay là dữ liệu hoặc tin nhắn nhận 

được hay là giao dịch thông qua API của chúng tôi. 

 

Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giải phóng chúng tôi và các hội viên, nhân viên, giám 

đốc, đại lý và đại diện của chúng tôi khỏi bất kỳ và mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, thiệt 

hại, phán quyết, hình phạt, lãi suất và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) dưới bất 

kỳ hình thức nào, được biết và chưa biết, nghi ngờ và không bị nghi ngờ, tiết lộ và 

không được tiết lộ phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến:  

 

a. bất kỳ vi phạm thực tế hay bị cáo buộc của các tuyên bố, bảo đảm hay nghĩa vụ 

của bạn trong Chính sách này; 

b. bất kỳ tranh chấp nào giữa Người dùng bởi chúng tôi không tham gia hay liên quan 

đến giao dịch giữa các Người dùng; hoặc 



c. trang web, Ứng dụng Đối tác hay các kênh bán hàng của bạn mà liên quan đến sản 

phẩm bạn bán, bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp, quảng cáo, ưu đãi, giảm giá hay 

việc hoàn trả bất kỳ sản phẩm nào bạn bán, bất kỳ vi phạm thực tế hay bị cáo buộc 

đến bất kỳ quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ sản phẩm nào bạn bán 

hay nội dung nào bạn cung cấp, hay là các loại thuế mà bạn thu, các thanh toán, hay 

là việc không thu hoặc đóng thuế. Với những mục đích trên, “Khiếu nại” có nghĩa là 

bất kỳ khiếu nại, hành động, kiểm toán, điều tra hay tố tụng khác lập bởi một người 

hoặc tổ chức. Việc giải phóng này mở rộng cho tất cả các khiếu nại được tuyên bố 

hoặc không tuyên bố, nghi ngờ hoặc không nghi ngờ, và coi là từ bỏ của mỗi và tất 

cả các quy định của Bộ luật Dân sự California, Mục 1542 hoặc tương tự, luật so sánh 

hoặc tương đương theo thẩm quyền khác. 

 

 

9. Sửa đổi hoặc chấm dứt các dịch vụ của chúng tôi 
 

9.1 Chính sách sửa đổi & chấm dứt  

 

Chúng tôi đang liên tục thay đổi và cải tiến API của mình. Chúng tôi có thể thêm vào 

hoặc bớt đi các chức năng hay đặc tính, và chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc ngừng 

hẳn một dịch vụ API. Trừ khi chúng ta đã tham gia vào hợp đồng mà một trong hai 

chúng ta có nghĩa vụ duy trì tài khoản trong một thời hạn nhất định, một trong hai 

chúng ta đều có thể chấm dứt sử dụng/cung cấp các dịch vụ API vào bất cứ lúc nào.  

 

Chúng tôi tin rằng mọi người nên sở hữu dữ liệu riêng và cần duy trì truy cập đến dữ 

liệu đó. Nếu chúng tôi gián đoạn một dịch vụ API chúng tôi sẽ gửi đến bạn thông báo 

trước và cơ hội lấy thông tin ra khỏi dịch vụ API đó.  

 

9.2 Xóa vì vi phạm 

 

Bạn phải ngay lập tức xóa tất cả nội dung nếu chúng tôi chấm dứt việc bạn sử dụng 

các API do vi phạm Chính sách này, ngoại trừ trường hợp việc đó sẽ dẫn đến việc 

bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc nghĩa vụ nào được đặt ra bởi một cơ quan chính phủ. 

 

 

10. Các thay đổi đối với chính sách này 

 

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung để phản 

ánh các thay đổi về luật hoặc về các dịch vụ API của chúng tôi. Bạn nên rà soát các 

điều khoản này thường xuyên. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về bất kỳ sửa đổi nào tới 

tài khoản của bạn. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm 

hơn mười bốn ngày sau khi được đăng tải. Tuy nhiên, những thay đổi đối với các 

chức năng mới của một dịch vụ API hay thay đổi vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay 

lập tức. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sửa đổi nào đối với một dịch vụ 

API, bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ API đó. Bất kỳ điều khoản bổ sung sẽ kiểm 

soát xung đột với những điều khoản này, nếu có.  



 

Các điều khoản này kiểm soát mối quan hệ giữa chúng ta khi bạn sử dụng API. Chúng 

không tạo ra bất kỳ quyền hưởng lợi của bên thứ ba nào. 

 

Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn nếu có các điều khoản bổ sung khi chúng tôi thêm các 

dịch vụ hay yêu cầu liên quan đến API hay Sổ đăng ký. Chúng sẽ tự động trở thành 

một phần của Chính sách này và sẽ áp dụng cho bạn. 

 

 

11. Giải quyết tranh chấp 

 

11.1 Không tuân thủ  

 

Nếu bạn không tuân thủ Chính sách này, chúng tôi có thể hành động ngay lập tức, 

nhưng chúng tôi có quyền hành động vào bất cứ thời điểm nào sau này. Nếu một điều 

khoản cụ thể không thể thực thi, các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng. 

 

Bởi lẽ chúng tôi không phải là đại lý của bất kỳ Đối tác, Ứng dụng Đối tác hay Người 

dùng nào nên chúng tôi sẽ không đóng vai trò là đại lý của bất kỳ bên nào để giải 

quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa Người dùng liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ 

giao dịch, hoạt động, quan hệ hay giao tiếp hoặc tương tự.  

 

11.2 Diễn đàn cho các tranh chấp pháp lý 

 

Luật pháp của New York áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào về các điều khoản này. 

Tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan tới các điều khoản này hay API sẽ 

được khiếu kiện ở New York, NY, Hoa Kỳ, và bạn và chúng tôi bằng lòng với thẩm 

quyền của các tòa án đó. 

 

 

12. Những điểm cần lưu ý 

 

Chính sách này, bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào kết hợp trong tài liệu 

tham khảo, và các điều khoản và điều kiện chung của API, bao gồm nhưng không giới 

hạn các thông báo bảo mật và điều kiện sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận của các bên 

liên quan đến chủ đề chính của Chính sách này, và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa 

thuận, tuyên bố trước đây và hiện nay, cũng như hiểu biết của các bên liên quan đến 

vấn đề đề cập tại đây. Không có bất cứ điều gì được thể hiện, đề cập đến hay ngụ ý 

trong tài liệu này với mục đích hoặc được hiểu để cung cấp cho bất kỳ người nào 

khác ngoài các bên liên quan bất kỳ quyền, biện pháp hay yêu cầu pháp lý hoặc công 

bằng theo hoặc liên quan đến tài liệu này. Chính sách này và tất cả các tuyên bố, bảo 

đảm, thỏa ước, điều kiện và quy định đi kèm nhằm mục đích phục vụ lợi ích duy nhất 

và độc quyền của bạn và chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này 

bị coi là không hợp pháp, không có giá trị hoặc bất khả thi vì bất cứ lý do gì, thì điều 

khoản đó sẽ được xem là tách khỏi các điều khoản và điều kiện và sẽ không ảnh 

hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào. Việc từ bỏ bất 



kỳ quyền hay biện pháp nào được mô tả trong Chính sách này phải bằng văn bản và 

có chữ ký của các bên có thẩm quyền liên quan. Việc chúng tôi chậm trễ hay thiếu sót 

khi thực hiện các quyền hoặc biện pháp của chúng tôi sẽ không làm suy yếu hay bị 

coi là từ bỏ. Việc thực thi một quyền hay biện pháp một phần hay đơn lẻ sẽ không loại 

trừ việc tiếp tục thực hiện bất kỳ quyền hay biện pháp khác. Nếu chúng tôi không thể 

thực thi việc thực hiện chặt chẽ bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này, điều đó 

sẽ không bị coi là từ bỏ quyền của bất kỳ bên nào đối với việc sau này thực thi điều 

khoản đó hay bất kỳ điều khoản nào khác của Chính sách này. 

 

 

13. Liên hệ với chúng tôi 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay bình luận về những chính sách trên, vui lòng liên hệ 

chúng tôi. 

http://www.bluenumber.org/contact.html
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