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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ MIỄN TRỪ
A.

PHẠM VI ÁP DỤNG

1.

Trang thông tin điện tử https://anlaw.vn (gọi tắt là “Website”) thuộc quyền sở hữu và
quản lý của Công Ty Luật TNHH An (gọi tắt là “An Law”). Tài liệu này quy định
cách thức truy cập, khai thác và sử dụng các tài nguyên tại Website, được áp dụng cho
tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện truy cập vào Website (sau đây gọi chung là
“Người Truy Cập”).

2.

Tùy theo quyết định của mình, An Law có toàn quyền trong việc sửa đổi, bổ sung,
thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ các nội dung của tài liệu này. Khi có bất kỳ
thay đổi về nội dung, An Law sẽ tiến hành cập nhật và niêm yết công khai các thay đổi
này trên Website.

3.

Toàn bộ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng và Miễn Trừ này được điều chỉnh bởi
pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

B.

CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM

Bằng việc truy cập vào Website, Người Truy Cập đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ
các nội dung sau đây:
1.

Không sử dụng Website và các nội dung của Website trái với quy định pháp luật;

2.

Không đăng hoặc truyền tải tới Website bất kỳ thông tin nào:
(a). Bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, thù hận hoặc xâm
hại quyền của bất kỳ bên nào;
(b). Có khả năng vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn
hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào;
(c). Được xem là thông tin bí mật mà theo đó Người Truy Cập không có quyền tiết
lộ.

3.

Không quảng cáo hoặc cung cấp hàng hoá, dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào mà
không có sự đồng ý bằng văn bản của An Law.

C.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
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1.

Toàn bộ các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn bài viết, tài liệu, hình ảnh,
videos, âm thanh, thông tin, dữ liệu được đăng tải hoặc/và hiện hữu trên Website đều
là tài sản sở hữu trí tuệ của An Law hoặc do bên thứ ba cho phép sử dụng và được bảo
hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành.

2.

An Law đồng ý cho phép Người Truy Cập được quyền sao chép hoặc trích dẫn các nội
dung trên Website với mục đích tham khảo cá nhân hoặc trong phạm vi nội bộ của
doanh nghiệp. Với điều kiện, Người Truy Cập cần ghi rõ nguồn, thông tin về tác giả
và/ hoặc chủ sở hữu và không được gỡ bỏ các thông tin về quyền tác giả, nhãn hiệu
hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào từ bất kỳ bản sao nội dung này.

D.

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ

1.

Ý kiến pháp lý chính thức:
(a). Tất cả những thông tin được đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới
hạn trong các bài viết, báo cáo tham vấn, nghiên cứu pháp lý, thông tin dịch vụ…
chỉ có giá trị sử dụng để tham khảo và không cấu thành một ý kiến pháp lý chính
thức liên quan đến bất kỳ tình huống pháp lý cụ thể nào của Người Truy Cập.
(b). Người Truy Cập phải thận trọng và tự chịu trách nhiệm trong việc khai thác sử
dụng các thông tin này cho các tình huống pháp lý cụ thể của mình. An Law
khuyến khích Người Truy Cập nên chủ động liên hệ với các Luật sư của An Law
để nhận được sự hỗ trợ pháp lý chính xác và phù hợp.

2.

Mối quan hệ Luật sư và khách hàng:
Hoạt động truy cập và sử dụng các tài nguyên của Website sẽ không thiết lập nên bất
kỳ mối quan hệ Luật sư và khách hàng nào giữa An Law và Người Truy Cập, trừ khi
có một hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ pháp lý cụ thể được xác lập giữa
các bên.

3.

Trách nhiệm đối với website liên kết của bên thứ ba
Trong một số trường hợp, Website của An Law có thể cung cấp hoặc chứa các đường
dẫn đến website của bên thứ ba. Người Truy Cập cần lưu ý rằng An Law không đại
diện cho bên thứ ba này và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được
đăng tải hoặc các sản phẩm dịch vụ được cung cấp trên website của bên thứ ba.

