ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
Chào mừng bạn đọc đến với cổng thông tin điện tử www.imom.vn. Nội dung trên
website này được cung cấp bởi Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học.
Dưới đây là những điều kiện và điều khoản chung về việc sử dụng website và các dịch vụ
của imom.vn. Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này là một thỏa thuận giữa bạn và
imom.vn. Việc bạn tiếp cận và sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận
các Điều khoản và Điều kiện cũng như các công bố pháp lý trên website này.
imom.vn có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này vào bất kỳ lúc nào mà
không cần báo trước. Điều khoản và Điều kiện sử dụng được hoàn thành và công bố có
hiệu lực từ 12/5/2015.

1. Việc sử dụng nội dung của người dùng
Nội dung chính trên trang web imom.vn được xây dựng từ chính các tài liệu nghiên
cứu/chương trình/dự án của Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học hoặc các tài liệu từ các tổ
chức chính phủ, phi chính phủ uy tín trong và ngoài nước đã được chúng tôi xin phép
đăng tải (với các tổ chức yêu cầu sự xin phép bản quyền). Đối với các tài liệu quốc tế,
chúng tôi khẳng định việc dịch nguyên bản và hiệu chỉnh nhằm phù hợp hơn với người
Việt Nam được thực hiện bởi đội ngũ nghiên cứu viên, biên dịch viên, và cộng tác viên
chuyên môn của Viện Nghiên Cứu Y-Xã hội học. Ngoài ra, trên imom.vn còn có một
phần nội dung khác từ các đối tác/nhà cung cấp và người sử dụng trang web (ví dụ: quan
điểm, bình luận của người dùng trong các bài viết; câu hỏi, trả lời câu hỏi đến chuyên gia;
Các thông tin quảng cáo, giới thiệu …).
Trang web cố gắng để đảm bảo các bài viết, công cụ, dịch vụ được đăng tải chính xác,
cập nhật và hữu ích cho người đọc. Tuy nhiên, imom.vn không thể đảm bảo và không
chịu trách nhiệm về độ chính xác và mức cập nhật của bất kì nội dung nào từ các nhà
cung cấp hay từ người sử dụng trang web. Chúng tôi có quyền (nhưng không bắt buộc)

xem trước, điều chỉnh, từ chối chấp nhận, loại bỏ hoặc di chuyển bất kì nội dung kể trên
trong Trang Web.
Mục tiêu của imom.vn là tạo ra một cổng thông tin điện tử hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà
mẹ trẻ em hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi cố gắng cung cấp các kiến thức, công cụ khoa
học chính xác và giới thiệu các dịch vụ uy tín, hữu ích nhất đến cộng đồng. Tuy nhiên nội
dung trên website không thay thế hoàn toàn được các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức
khỏe từ các đơn vị y tế chuyên nghiệp. Do đó, chúng tôi luôn khuyến khích bạn tìm đến
các đơn vị y tế uy tín khi cần thiết.

2. Nội dung do người dùng đăng tải
Người dùng phải chịu trách nhiệm với tất cả nội dung do họ cung cấp, đăng tải trên hoặc
qua website. Khi chia sẻ thông tin, người dùng đã mặc nhiên thừa nhận và đảm bảo với
Imom.vn rằng các nội dung đó người dùng có toàn quyền cung cấp.

3. Quyền sở hữu và Quyền sở hữu trí tuệ
Quyền sở hữu
Website này thuộc quyền sở hữu của Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học. Tất cả các quyền,
quyền sở hữu và quyền lợi đối với nội dung trên website, giao diện và thiết kế, nhãn hiệu,
ký hiệu dịch vụ, và thương hiệu hiển thị trên website và các địa chỉ (URL) của website là
tài sản của Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học hoặc những cá nhân, tổ chức cấp bản quyền
và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở
hữu khác.
Quyền sử dụng nội dung
Nghiêm cấm sao chép nội dung dưới mọi hình thức mà chưa được sự chấp thuận. Mọi
hành động sử dụng nội dung đăng tải trên www.imom.vn đều phải xin phép bằng văn bản
và có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học. Khi sử dụng hoặc
đăng tải lại cần công bố nguồn tài liệu thuộc về website www.imom.vn và Viện Nghiên
cứu Y-Xã hội học.

4. Liên hệ của bạn với đơn vị đăng quảng cáo hoặc Bên thứ ba và các trang web
khác
Các giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức đăng quảng cáo và các bên thứ ba
khác trên hoặc được truy cập qua trang Web là vấn đề của riêng họ và bên thứ ba đó.
imom.vn không kiểm soát nội dung hiển thị trên các trang web của bên thứ ba đó. Hơn
nữa, liên kết đến một trang web của bên thứ ba không có nghĩa là hoặc không được xem
là tài trợ, xác nhận, phê duyệt hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào của hoặc
việc sử dụng trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi không cấp hoặc cho quyền sử dụng
hoặc sao chép thông tin trên trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi cũng không
chịu trách nhiệm pháp lí về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch giữa người dùng
và bên thứ ba.
5. Tài khoản của người dùng
Khi đăng ký làm thành viên của website www.imom.vn, người dùng cần đọc rõ và tuân
thủ theo các Điều khoản thành viên của chúng tôi.
6. Điều chỉnh và đình chỉ Trang Web
imom.vn có thể chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc đình chỉ hoạt động của website một cách tạm
thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người dùng.
7. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
Các điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc bất kỳ tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên
quan đến các điều khoản đó hoặc các vấn đề hoặc các phần chính của các điều khoản đó
(bao gồm những tranh chấp hoặc khiếu nại không được thỏa thuận) sẽ được điều chỉnh và
xử lý theo pháp luật Việt Nam.
8. Thông tin liên hệ
Mọi câu hỏi về điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc việc xin cấp phép sử dụng nội dung
bản quyền của website www.imom.vn vui lòng gửi đến đại diện của chúng tôi:

 Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học
Số 50, ngõ 141, Phố Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-3555.8288 - Hotline: 0988.14.8118 - Fax : 84-4-3555.8274
 Email: ttthien@isms.org.vn

