Điều khoản thành viên
Việc đăng ký thành viên tại website www.imom.vn là hoàn toàn miễn phí.
Dưới đây là những quy định đối với các cá nhân muốn trở thành thành viên của website:
1. Quyền lợi khi đăng ký thành viên:


Các thành viên ngoài việc có thể truy cập những nội dung miễn phí trên website còn có
thể được download, sử dụng một số tài liệu, công cụ, dịch vụ do website cung cấp với
mục đích cá nhân, phi thương mại.



Các thành viên có quyền đăng ký tham gia một số khóa học miễn phí do website cung
cấp qua cổng thông tin đào tạo www.lms.etraining.vn.



Các thành viên đã đăng ký sẽ nhận được (qua email/tin nhắn) các thông tin, thông báo từ
website.



Các thành viên có thể đề nghị thôi thành viên và không nhận các email từ website
www.imom.vn bất cứ lúc nào bằng cách gửi email/tin nhắn cho admin của website.

2. Nội quy đối với thành viên imom.vn:


Khi đăng kí thành viên, không được lấy tên, biệt danh của các vị Lãnh tụ cách mạng,
những kẻ xấu như khủng bố, phát xít, ... có ý nghĩa không lành mạnh hoặc có thể suy
diễn một cách đơn giản ra các ý nghĩa không lành mạnh.



Không bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích, vi phạm
thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hoá Việt Nam.



Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.



Không cãi nhau, gây mất đoàn kết, gửi tin bài xúc phạm các thành viên khác.



Tuân thủ “Điều khoản và điều kiện sử dụng” của website

3. Hình thức kỷ luật đối với thành viên vi phạm:
Ðây là một website có tính chất hỗ trợ kiến thức, công cụ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ
trẻ em ở Việt Nam, vì vậy nội dung tin bài gửi của thành viên, chúng tôi sẽ không chịu một trách
nhiệm nào. Đối với các thành viên vi phạm nội quy, chúng tôi sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật
sau:


Nhẹ: Nhắc nhở, cảnh cáo.



Vừa: Tùy vào mức độ vi phạm, có thể bị khóa tài khoản học trong thời gian từ 1 tuần cho
đến 1 năm.



Nặng: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

4. Cam kết của website imom.vn:
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin: thông tin về email và các thông tin cá nhân khác sẽ
không được chia sẻ với bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác.
Nếu anh/chị đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với điều khoản trên, hãy đánh dấu hộp
‘Tôi xin cam kết tuân thủ các điều khoản thành viên' và nhấn nút 'Đăng ký' bên dưới.

.

