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A. Quy định chung
1. Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ
Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ là những điều khoản hợp pháp đối
với việc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi yêu cầu
bất kỳ người sử dụng nào khi sử dụng dịch vụ của jtalk.vn đều phải đọc
kỹ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của bản quy định này
hoặc bản quy định mới nhất kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ mà
không có bất kỳ giới hạn nào. Người sử dụng có trách nhiệm theo dõi
thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay
đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được cập nhật đồng
nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của
bản quy định mới.
Trong trường hợp vi phạm một hoặc nhiều các quy định, chúng tôi có
quyền khóa tài khoản đã đăng ký, từ chối cung cấp dịch vụ đối với những
người vi phạm và không chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí của học
viên tại jtalk.vn.
2. Quy định về đăng ký thành viên
Trong quá trình đăng ký, chúng tôi yêu cầu tất cả người sử dụng cung
cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài
khoản của mình. Những thông tin này sẽ được sử dụng để đảm bảo việc
thực hiện đầy đủ các dịch vụ của jtalk.vn cũng như bảo vệ quyền lợi cho
các thành viên. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung
thực, chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản
của người sử dụng mà không cần thông báo cũng như không chịu bất cứ
trách nhiệm nào. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ
quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của người
sử dụng khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho
bất kỳ người nào khác. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử
dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng
tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.
3. Quyền sử dụng của thành viên
Tất cả người sử dụng đã đăng ký thành viên tại trang web jtalk.vn có
quyền sử dụng toàn bộ các chức năng mà chúng tôi cung cấp công khai
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trên website tương ứng với loại tài khoản đăng ký. Người sử dụng không
được cố ý tìm cách can thiệp, thay đổi các chức năng trên hoặc sử dụng
các chức năng và truy cập các nội dung không tương ứng với tài khoản
của mình.
4. Quyền sở hữu trí tuệ của jtalk.vn
Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn
sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên dịch vụ và bất kì sản phẩm
trí tuệ nào khác
của jtalk.vn. Đồng nghĩa với điều này, bạn đồng ý không trưng bày, không
tự ý sử dụng, không nhân danh jtalk.vn để truyền đạt, phân phối, chuyển
nhượng… dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của jtalk.vn mà
không được sự cho phép của chúng tôi.
5. Các hành vi trái pháp luật bị nghiêm cấm khi sử dụng các dịch vụ
được cung cấp bởi jtalk.vn
Lợi dụng Internet nhằm mục đích:
Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Gây phương
hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Phá hoại khối đại đoàn
kết toàn dân; Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn
giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm
ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; Phá hoại thuần phong, mỹ
tục của dân tộc;
Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và
những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh
dự, nhân phẩm của công dân;
Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ
thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý,
cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng
của các tổ chức, cá nhân trên Internet;
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Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để
thực hiện một trong những hành vi thay đổi các tham số cài đặt của thiết
bị số; thu thập thông tin của người khác; xóa bỏ, làm mất tác dụng của
phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị
số; ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng
những phần mềm không cần thiết; chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị
số; thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số; các hành vi xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng;
Lợi dụng trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông
tin vi phạm các quy định của pháp luật;
Sử dụng trái phép tài khoản cá nhân của thành viên khác; thông tin sai
sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất
bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;
Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định
của pháp luật;
Cung cấp thông tin trên internet vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ,
về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có
liên quan;
Dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa
truyền thống dân tộc Việt Nam;
Đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn
xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
Đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền
tác giả;
Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng
của thành viên khác trên jtalk.vn. Gây cản trở hoặc có những hành vi đe
dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng
khác;
Chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi có quyền loại bỏ bất
cứ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các qui định trên mà
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không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những
loại bỏ đó;
Khi cung cấp dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân, bạn cho
phép chúng tôi giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào mà bạn đưa lên, kể
cả các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản nếu pháp luật, cơ quan
có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc lưu giữ
hay tiết lộ là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền
lợi cho chúng tôi và cộng đồng người sử dụng.
6. Các liên kết tới bên thứ ba
Trang jtalk.vn có thể chứa những đường liên kết tới các website của các
bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi jtalk.vn). Tuy
nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của
bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp, về các nghĩa vụ
pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các website của
bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng khi chấp
nhận truy cập vào các trang web này và hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc
kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi website mà bạn ghé
thăm.
7. Chính sách bảo mật thông tin
Chúng tôi tôn trọng và cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của người
dùng bằng Chính sách bảo mật thông tin thành viên này, nhằm đảm bảo
người dùng có thể yên tâm trải nghiệm những chức năng thú vị khi tham
gia học tập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống.
Trong quá trình Đăng kí chúng tôi có yêu cầu người dùng cung cấp một
số thông tin cá nhân như Tên đăng nhập (không bị trùng lặp), địa chỉ email
cùng các thông tin cơ bản khác. Điều này đảm bảo cho lợi ích sử dụng
dịch vụ và các giao dịch thanh toán của bạn trên hệ thống. Bạn có thể
chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi
đó bạn có thể bị hạn chế một số quyền lợi cũng như trong việc giao lưu
với các thành viên khác.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để cải tiến và nâng cấp
dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn, gửi thông báo cho bạn về các sản
phẩm và dịch vụ, các chương trình khuyến mại, giải quyết những vấn đề
5

có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, giao dịch thanh toán và
liên lạc khi cần thiết.
Chúng tôi đảm bảo không chia sẻ, bán thông tin của bạn cho các bên thứ
ba khi không có sự chấp thuận của bạn. Trừ một số trường hợp cụ thể
sau:
Để bảo vệ jtalk.vn và các bên thứ ba khác, chúng tôi chỉ cung cấp thông
tin khi chắc chắn việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp,
bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của jtalk.vn và các
bên thứ ba khác.
Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin
rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu
pháp lý.
Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho
bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được
cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía bạn.
Chúng tôi cam kết không cố ý tiết lộ thông tin các thành viên, không bán
hoặc chia sẻ thông tin đó vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết
giữa chúng tôi với người dùng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin
thành viên của jtalk.vn.
B. Chính sách về khiếu nại và hoàn trả
Học viên sẽ được hoàn lại buổi học trong những trường hợp sau:
- Buổi học bị hủy bởi giáo viên.
- Giáo viên vắng mặt hoặc vi phạm các quy định của jtalk.vn về buổi học.
Xin học viên lưu ý:
- Các khiếu nại liên quan đến buổi học phải được gửi đến
email hotro@jtalk.vn trong vòng 48h sau khi buổi học đó kết thúc.
- Jtalk.vn sẽ không hoàn trả học viên bằng tiền mặt trong mọi trường hợp.
C. Quy định đối với học viên khi học tại Jtalk
1. Các quy định chung
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- Các học viên chú ý vào lớp học đúng giờ, đăng nhập đúng nick SKYPE
đã đăng ký và kết nối mạng ổn định trong giờ học. Tốt nhất nên sẵn sàng
10 phút trước khi lớp học bắt đầu.
- Đọc trước nội dung bài học được Jtalk cung cấp, chuẩn bị và mở rộng
kiến thức để trao đổi với giáo viên.
- Có không gian ngồi học yên tĩnh, tránh những nơi ồn ào và di chuyển
trong khi học.
- Khi tham gia lớp học, cần tôn trọng giáo viên và các học viên khác. Nghe
theo hướng dẫn của giáo viên và trợ giảng. Tập trung đúng chủ đề của
buổi học. Không nói chen phần của học viên khác trừ khi được yêu cầu.
- Không nói tục, chửi bậy, không hỏi giáo viên những vấn đề riêng tư mà
không đúng với chủ đề của buổi học.
- Khi nói xong phần của mình, cần tắt Mic để tránh ảnh hưởng đến học
viên khác bởi tiếng ồn xung quanh.
- Trang phục khi tham gia lớp học cần phù hợp. Không mặc đồ ngủ, cởi
trần, hút thuốc, gọi điện thoại hay làm việc cá nhân trong khi học.
- Cần xin phép giáo viên lịch sự khi rời buổi học sớm hoặc rời khỏi vị trí
học trong ít phút.
2. Các lưu ý khác
- Jtalk có quyền từ chối cho bạn vào lớp nếu bạn trễ từ 15 phút trở lên.
- Jtalk có quyền từ chối cho bạn tiếp tục khoá học nếu nhận được phản
hồi tiêu cực về việc vi phạm các quy định nêu trên từ giáo viên.
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