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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT GLINTS.COM/VN 

I. Nguyên tắc chung 
Sàn thương mại điện tử Glints.com/vn do CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM 
(“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Sàn giao dịch thương mại điện tử 
Glints.com/vn là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến nhằm kết nối các Các ứng viên tiềm 
năng với các Doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng từ đó mở ra các cơ hội việc làm 
cho người lao động nói chung, đặc biệt là các bạn trẻ. 
Người dùng trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động 
thương mại hợp pháp được Glints.com/vn chính thức công nhận và được phép sử dụng 
dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Glints.com/vn và các bên liên quan cung cấp. 
Nguyên tắc này áp dụng cho người dùng đăng ký sử dụng, tạo lập tài khoản và tham gia 
các hoạt động được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Glints.com/vn. 
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tại Sàn giao dịch thương mại điện 
tử Glints.com/vn tự do thỏa thuận dựa trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của 
các bên tham gia và tuân thủ pháp luật Việt Nam. 
Các hoạt động đăng tin tuyển dụng, tìm việc trên Sàn giao dịch thương mại điện tử 
Glints.com/vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc 
các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. 
Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành 
của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn phải tự 
tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam 
kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn. 

II. Quy định chung 
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Điểu khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Điều Khoản”) được lập giữa: 
(1) https://glints.com/vn là một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng đăng thông báo tuyển 
dụng và/hoặc xem các công việc do những người dùng khác đăng tải, hoặc tương tác với những 
người sử dụng khác thông qua các chức năng khác của website. Nền tảng này được sở hữu, điều 
hành vả phát triển bởi CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM; và 



	
	

(2) “Người dùng” là những cá nhân, tổ chức đủ điều kiện để truy cập và sử dụng Nền tảng đăng 
tin trực tuyến của Chúng tôi (điều kiện được nêu cụ thể bên dưới); 

(3) Bạn, với tư cách là Người dùng của Chúng tôi đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện 
sau đây: 

(CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Glints”) 

Các dịch vụ do CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM cung cấp thông qua Trang web  
https://glints.com/vn trong đó sẽ có sẵn cho Người tìm việc hoặc những người dùng khác, 
chẳng hạn như Nhà tuyển dụng. Việc truy cập và sử dụng các nội dung và dịch vụ được 
cung cấp trên Trang web sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định 
bên dưới (“Điều khoản và Điều kiện”) và tuyên bố về quyền riêng tư (“Tuyên bố về 
Quyền riêng tư”). 
Nếu bạn không chấp nhận một trong hai hoặc cả hai Điều khoản và Điều kiện và/hoặc 
Tuyên bố về Quyền riêng tư, vui lòng không tham gia, truy cập, xem, tải xuống hoặc sử 
dụng bất kỳ dịch vụ nào do Chúng tôi cung cấp thông qua Trang web này. Bằng việc tiếp 
tục sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản và Điều 
kiện và Tuyên bố về Quyền riêng tư và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản 
của Trang web. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, xóa hoặc sửa đổi Tuyên bố về 
Quyền riêng tư và Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo 
trước. Bạn nên xem lại định kỳ Tuyên bố về Quyền riêng tư và Điều khoản và Điều kiện. 
Quyền truy cập của bạn vào Trang web và các dịch vụ của Chúng tôi sẽ bị chấm dứt khi 
bạn thông báo cho Chúng tôi rằng bất kỳ thay đổi nào là không thể chấp nhận được; nếu 
không, việc bạn tiếp tục sử dụng sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận mọi thay đổi và chúng 
sẽ ràng buộc bạn.  
1. Các định nghĩa 
1.1 Trong các Điều khoản và Điều kiện này, các điều khoản sau sẽ có nghĩa tương ứng 
được nêu rõ bên dưới trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác: 

1. "Nhà tuyển dụng" có nghĩa là người dùng có nhu cầu tuyển dụng hoặc bất kỳ 
hoạt động nào liên quan đến công việc thông qua Trang web. 
2. "Glints" có nghĩa là CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM. 
3. "(Các) Người tìm việc" có nghĩa là người dùng đang tìm kiếm việc làm. 
4. "Trang web" có nghĩa là bất kỳ trang web, cổng thông tin việc làm hoặc ứng dụng 
di động nào do CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM và các chi nhánh/công ty 
con hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Glints Việt Nam sở hữu và điều hành. 
5. Các thuật ngữ "bạn", "người dùng" và "người sử dụng" ở đây đề cập đến tất cả 
các cá nhân và/hoặc tổ chức truy cập và/hoặc sử dụng Trang web bất kỳ lúc nào vì 
bất kỳ lý do hoặc mục đích nào. 

2. Sử dụng trang web được chấp nhận 
1. Sử dụng cụ thể - Người tìm việc: 

1. Người tìm việc đồng ý rằng anh ta/cô ta sẽ chỉ sử dụng Trang web cho các mục 
đích hợp pháp và tìm kiếm việc làm. 



	
	

2. Người Tìm Việc đồng ý giữ cẩn thận tên đăng nhập và mật khẩu của mình và 
không tiết lộ chúng cho bất kỳ người nào khác. Người tìm việc hoàn toàn chịu trách 
nhiệm duy trì tính bảo mật, giữ an toàn và bảo mật của tên đăng nhập và mật khẩu đó 
và sẽ thông báo cho Glints ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào. 
3. Người tìm việc xác nhận và thừa nhận rằng anh ấy/cô ấy cung cấp dữ liệu cá nhân 
của mình và tất cả các thông tin khác cho Nhà tuyển dụng và/hoặc Người có ý kiến 
về hành động của riêng anh ấy/cô ấy khi anh ấy/cô ấy nộp đơn cho các vị trí tuyển 
dụng có sẵn được đăng trên/hoặc thông qua Trang web, và/hoặc khi Người tìm việc 
sử dụng Trang web với mục đích gửi, tải lên hoặc đăng sơ yếu lý lịch của mình trên 
Trang web. Bằng cách gửi, tải lên hoặc đăng sơ yếu lý lịch của mình trên Trang web, 
Người tìm việc cho phép Glints lưu trữ sơ yếu lý lịch của anh/cô ấy và thông tin hoặc 
dữ liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu của Glints (“Cơ sở dữ liệu”). Người Tìm Việc có 
thể gửi trực tiếp sơ yếu lý lịch của mình và thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến bất 
kỳ Nhà tuyển dụng nào đăng tin trên hoặc thông qua Trang web. Ngoài ra, Người tìm 
việc có thể gửi sơ yếu lý lịch của mình và thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến Glints 
thông qua Trang web để trả lời bất kỳ thông tin việc làm nào. Trong trường hợp như 
vậy, sơ yếu lý lịch của Người tìm việc và thông tin hoặc dữ liệu liên quan sẽ vẫn hoạt 
động trên Trang web và được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu với rủi ro của riêng anh 
ta/cô ta trừ khi và cho đến khi anh ta/cô ta chọn xóa chúng. Người tìm việc thừa nhận 
và đồng ý rằng sơ yếu lý lịch của mình và thông tin hoặc dữ liệu liên quan có thể 
được truy cập bởi Nhà tuyển dụng đã đăng ký dịch vụ của Glints với mục đích duy 
nhất là tuyển dụng và đánh giá mức độ phù hợp của Người tìm việc. Glints cũng có 
quyền từ chối, từ chối hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào trong sơ yếu lý lịch của Người 
tìm việc và thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến hồ sơ đó khi họ thấy phù hợp và xóa 
bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Glints tin một cách hợp lý rằng thông tin hoặc dữ liệu 
đó là không chính xác, sai sự thật, bất hợp pháp, bất hợp pháp, vi phạm bản 
quyền/nhãn hiệu/tên thương mại/bí mật thương mại hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở 
hữu trí tuệ nào khác hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác liên quan đến 
mục đích (bao gồm bất kỳ mục đích liên quan trực tiếp nào) mà dữ liệu đang hoặc sẽ 
được sử dụng. 
4. Người tìm việc thừa nhận và đồng ý với thông lệ của Glint tính phí Nhà tuyển 
dụng để truy cập vào Trang web, Cơ sở dữ liệu và/hoặc hồ sơ, chi tiết và thông tin 
hoặc dữ liệu của Người tìm việc với mục đích duy nhất là tuyển dụng và đánh giá sự 
phù hợp của Người tìm việc và tuân theo các điều khoản ở đây. Người tìm việc cũng 
thừa nhận rằng anh ta/cô ta sẽ không có yêu cầu nào đối với bất kỳ khoản phí nào 
như vậy mà Glints nhận được. 
5. Glints sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người tìm việc cho bất kỳ Nhà tuyển 
dụng nào mà không có sự cho phép của họ trừ khi được bất kỳ tổ chức có thẩm 
quyền nào yêu cầu hoặc có nghĩa vụ theo luật và quy định hiện hành. Người tìm việc 
thừa nhận và đồng ý  
rằng Glints, nếu được cho phép, sẽ tiết lộ sơ yếu lý lịch của anh ấy/cô ấy (không có 
thông tin cá nhân và thông tin liên hệ cũng như tên của chủ nhân hiện tại của anh 
ấy/cô ấy) cho Nhà tuyển dụng thông qua việc sử dụng công cụ tìm kiếm của Glints 
hoặc bất kỳ phương tiện nào khác với mục đích duy nhất là cho phép Nhà tuyển dụng 



	
	

tuyển dụng và đánh giá mức độ phù hợp của Người tìm việc liên quan đến bất kỳ vị 
trí tuyển dụng nào. Người tìm việc đồng ý rằng Glints và các công ty liên kết của nó 
có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của anh ấy/cô ấy (không có tên, địa chỉ và thông tin 
nhận dạng cá nhân khác) cho các mục đích tiếp thị có thể hướng đến các Nhà tuyển 
dụng tiềm năng, các đại lý tương ứng của họ hoặc bất kỳ ai dưới quyền của họ. 
6. Mặc dù Glints sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để hạn chế quyền truy 
cập vào Cơ sở dữ liệu chỉ đối với Nhà tuyển dụng và nhân viên của Glints, nó không 
đảm bảo rằng các bên khác sẽ không, nếu không có sự đồng ý của Glints, có quyền 
truy cập vào Cơ sở dữ liệu. Người tìm việc có thể vô hiệu hóa việc Nhà tuyển dụng 
tìm kiếm hoặc xem sơ yếu lý lịch của mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Người tìm việc 
thừa nhận rằng Nhà tuyển dụng và các bên khác đã giành được quyền truy cập vào 
Cơ sở dữ liệu có thể đã giữ lại bản sao sơ yếu lý lịch của Người tìm việc. Glints 
không chịu trách nhiệm về việc lưu giữ, sử dụng hoặc quyền riêng tư của hồ sơ trong 
những trường hợp này, hoặc đối với việc sử dụng hoặc quyền riêng tư của hồ sơ bởi 
bất kỳ bên nào như vậy trong khi hồ sơ đó nằm trong Cơ sở dữ liệu. 
7. Glints sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào 
nếu bất kỳ Nhà tuyển dụng hoặc người dùng nào khác, vi phạm Điều khoản và Điều 
kiện, dù ở Singapore hay nơi khác, sử dụng dữ liệu cá nhân, thông tin hoặc tài liệu 
của Người tìm việc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích tuyển dụng tiềm 
năng nhân viên. Người tìm việc chấp nhận rằng tất cả dữ liệu cá nhân, thông tin hoặc 
tài liệu được cung cấp cho Nhà tuyển dụng hoặc người dùng khác, hoặc được gửi 
trên hoặc thông qua Trang web, được cung cấp hoàn toàn tự chịu rủi ro. 

2. Sử dụng cụ thể - Nhà tuyển dụng: 
1. Nhà tuyển dụng đồng ý rằng nó sẽ chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp 
pháp và thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào liên quan đến công việc. Nếu Nhà tuyển dụng 
đã chọn mua bất kỳ Sản phẩm nào trong số các Sản phẩm của Glints (“Sản phẩm của 
Glints”), thì các Điều khoản và Điều kiện này phải được đọc cùng với các thông số 
kỹ thuật của Sản phẩm Glints, các thông số này sẽ được cung cấp theo yêu cầu. 
2. Khi thanh toán phí dịch vụ cho Glints hoặc khi chấp nhận bất kỳ đề nghị khuyến 
mãi dùng thử miễn phí nào, Nhà tuyển dụng sẽ có quyền sử dụng Trang web để tìm 
kiếm các vị trí tuyển dụng và/hoặc để tạo trang web của riêng mình trên Trang web 
trong một khoảng thời gian xác định trước theo thỏa thuận của dịch vụ định trước, 
tiết kiệm và  
ngoại trừ ưu đãi khuyến mãi dùng thử miễn phí. Tùy thuộc vào các điều kiện hoặc 
yêu cầu theo thời gian do Glints quy định về quyền truy cập vào thông tin hoặc dữ 
liệu của Người tìm việc, Nhà tuyển dụng sẽ có quyền truy cập Cơ sở dữ liệu nhưng 
đồng ý rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thu được từ việc truy cập đó sẽ chỉ được sử 
dụng cho mục đích duy nhất là tuyển dụng và đánh giá sự phù hợp của Người tìm 
việc và thông tin hoặc dữ liệu đó sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác nếu 
không có sự đồng ý trước của Người tìm việc có liên quan. Nhà tuyển dụng thừa 
nhận và đồng ý rằng họ sẽ bỏ qua bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào nhận được từ 
Người tìm việc không liên quan đến việc tuyển dụng và đánh giá mức độ phù hợp 
của Người tìm việc. 



	
	

3. Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về nội dung và tài liệu có trong bài đăng 
tuyển dụng và/hoặc trang web được đăng trên Trang web. Glints bảo lưu quyền xóa 
hoặc chỉnh sửa, hoặc yêu cầu xóa hoặc sửa đổi bất kỳ bài đăng tuyển dụng hoặc trang 
web nào nếu thấy thích hợp, hoặc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập và sử dụng 
của Nhà tuyển dụng đối với Trang web và/hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc 
thông qua Trang web, theo thỏa thuận cho các dịch vụ đó giữa Nhà tuyển dụng và 
Glints. 
4. Glints sẽ có quyền chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho bất kỳ Nhà 
tuyển dụng nào và xóa bất kỳ bài đăng tuyển dụng và/hoặc trang web nào được đăng 
trên Trang web theo quyết định riêng của Glints, mà không có bất kỳ khoản bồi 
thường hoặc yêu cầu nào đối với Nhà tuyển dụng trong trường hợp Nhà tuyển dụng 
có liên quan hoặc nội dung của bài đăng tuyển dụng và/hoặc trang web có liên quan 
đang hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào ở đây hoặc bất kỳ quy định nào trong Điều 
Khoản và Điều Kiện, Tuyên bố Chính sách hoặc bất kỳ thông số kỹ thuật nào của 
Sản phẩm Glints; ngược lại, trong trường hợp Glints quyết định xóa bài đăng tuyển 
dụng hoặc trang web vì bất kỳ lý do nào không liên quan đến bất kỳ vi phạm quy 
định nào ở đây hoặc bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản và Điều Kiện, Tuyên bố 
Chính sách hoặc bất kỳ thông số kỹ thuật nào của Sản phẩm Glints, Glints có thể sau 
khi trừ các khoản phí được tính cho khoảng thời gian mà quảng cáo hoặc trang web 
đã được đăng trên Trang web, hoàn lại các khoản phí còn lại (nếu có) cho Nhà tuyển 
dụng có liên quan. 
5. Một số trường hợp, Glints có thể đầu tư vào các chiến dịch tiếp thị để quảng bá 
thương hiệu công ty của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo Google, 
quảng cáo Yahoo - Bing, quảng cáo Baidu, quảng cáo Facebook, quảng cáo Twitter, 
mạng quảng cáo, Nền tảng bên cầu, Đặt giá thầu thời gian thực, nhắm mục tiêu lại và 
các chiến lược mua có lập trình khác) và thừa nhận rằng quảng cáo đó có thể nằm 
ngoài miền của Glints hoặc các công ty con/chi nhánh của Glints. 
6. Glints cũng có quyền thay đổi phí dịch vụ hoặc đặt ra các khoản phí hoặc lệ phí 
mới, tùy từng thời điểm, nếu thấy phù hợp. Trong trường hợp bất kỳ Nhà tuyển dụng 
nào không thanh toán phí dịch vụ hoặc bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào khác do 
Glints, Glints có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt trang web và/hoặc quảng cáo của 
Nhà tuyển dụng và/hoặc quyền truy cập Cơ sở dữ liệu mà không ảnh hưởng đến tất 
cả các quyền và biện pháp khắc phục khác có sẵn cho Glints. 

3. Sử dụng bị Cấm - Người dùng: 
1. Người dùng đồng ý (các) rằng: 
2. Người Tìm Việc không được đăng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào không liên 
quan đến sơ yếu lý lịch và/hoặc thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến sơ yếu lý lịch 
không đầy đủ, sai hoặc không chính xác trên Trang web. 
3. Người tìm việc sẽ không trả lời bất kỳ bài đăng tuyển dụng nào vì bất kỳ lý do nào 
khác ngoài việc nộp đơn cho công việc được tuyển dụng, và Nhà tuyển dụng sẽ 
không trả lời bất kỳ Người tìm việc nào ngoài hồ sơ xin việc của họ. Mọi thông tin 
liên lạc hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích tuyển 



	
	

dụng, bao gồm nhưng không giới hạn việc gây quỹ hoặc kinh doanh vì bất kỳ lý do 
nào, đều bị nghiêm cấm. 
4. Tất cả người dùng sẽ không sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của người khác. 
5. Tất cả người dùng không được in, tải xuống, sao chép, truyền tải hoặc sao chép, 
tái tạo, phân phối lại, xuất bản lại hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân 
nào về những người dùng khác lưu và ngoại trừ việc Nhà tuyển dụng có thể sử dụng 
Cơ sở dữ liệu và/hoặc sơ yếu lý lịch của Người tìm việc và thông tin hoặc dữ liệu 
liên quan đến đó theo Mục 1.1.5 như trên. Mọi thông tin liên lạc không được yêu cầu 
dưới bất kỳ hình thức nào cho người dùng đều bị nghiêm cấm. 
6. Tất cả người dùng sẽ không xóa, sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào được 
đăng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. 
7. Tất cả người dùng bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bảo mật của Trang web, 
bao gồm nhưng không giới hạn, truy cập vào dữ liệu không dành cho họ hoặc đăng 
nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà họ không được phép truy cập, cố gắng thăm dò, 
quét hoặc kiểm tra lỗ hổng bảo mật của một hệ thống hoặc mạng hoặc cố gắng vi 
phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không được ủy quyền thích hợp, cố 
gắng can thiệp vào dịch vụ cho bất kỳ người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào 
hoặc gửi email không được yêu cầu, bao gồm khuyến mại và/hoặc quảng cáo cho các 
sản phẩm hoặc dịch vụ. Vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể dẫn đến các 
trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự và các quy định pháp luật có liên quan.  
8. Tất cả người dùng không được tải lên, đăng, xuất bản, truyền, phân phối, lưu hành 
hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào theo bất kỳ cách nào liên quan đến Trang web (i) vi 
phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (ii) dưới bất kỳ hình thức nào có thể 
vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc 
quyền sở hữu của người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các 
quyền cá nhân khác của người khác; (iii) có hại, nói xấu, bôi nhọ, tục tĩu, phân biệt 
đối xử, quấy rối, đe dọa, lạm dụng, thù hận, phân biệt chủng tộc, báng bổ, sai sự thật, 
bất hợp pháp, không đúng hoặc gây khó chịu hoặc phản cảm; (iv) theo cách gây ra 
tình trạng bất ổn về chính trị, tôn giáo, an ninh quốc gia hoặc sự ổn định của Glints; 
hoặc (v) có chứa vi rút, trojan, sâu, tệp bị hỏng hoặc các tài liệu hoặc chương trình 
khác có thể làm gián đoạn, làm hỏng hoặc hạn chế chức năng và hoạt động của Trang 
web, các dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc của bất kỳ phần mềm hoặc 
phần cứng máy tính nào hoặc thiết bị viễn thông. 
9. Tất cả người dùng bị cấm sử dụng sàng lọc màn hình, khai thác dữ liệu, rô bốt 
hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự trên Trang web để thiết lập, 
duy trì, nâng cao hoặc tái tạo thông tin có trên Trang web của chúng tôi trên trang 
web của riêng bạn hoặc trong bất kỳ ấn phẩm nào khác, ngoại trừ thông tin trước đó 
của chúng tôi sự đồng ý bằng văn bản. 

3. Quyền sở hữu trí tuệ 
1. Tất cả nội dung của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, văn bản, 
đồ họa, hình ảnh, bố cục, thiết kế, hình ảnh, biểu trưng, nội dung biên tập, HTML và 



	
	

các tài liệu độc quyền khác trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) là tài sản trí 
tuệ của Glints hoặc của nó người cấp phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn 
hiệu, bằng sáng chế và các luật sở hữu trí tuệ khác. Người dùng thừa nhận và đồng ý 
rằng Nội dung chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại của 
họ. Trừ khi có quy định khác trong đoạn này, người dùng không được và sẽ không 
mua sắm, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sao chép, tái sản xuất, 
truyền tải, xuất bản, phổ biến, phân phối, phân phối lại, phát sóng, lưu hành, lưu trữ 
(bằng bất kỳ phương tiện nào), hiển thị, sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng hoặc tham 
gia vào việc bán hoặc chuyển nhượng hoặc chào bán, tạo ra các tác phẩm phái sinh 
từ, hoặc theo bất kỳ cách nào để khai thác bất kỳ Nội dung nào, cho dù toàn bộ hoặc 
một phần. Người dùng có thể tải xuống hoặc sao chép Nội dung chỉ cho mục đích sử 
dụng cá nhân phi thương mại và/hoặc người dùng được cho phép rõ ràng trong các 
Điều khoản và Điều kiện này, miễn là người dùng sẽ không xóa hoặc sửa đổi bất kỳ 
ký hiệu hoặc tuyên bố nào trong Nội dung cho biết sự tồn tại trong đó bản quyền, 
nhãn hiệu và bất kỳ quyền sở hữu nào khác. Người dùng không có bất kỳ quyền, 
quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với hoặc bất kỳ hoặc bất kỳ phần nào của Nội 
dung do kết quả của việc tải xuống hoặc sao chép đó. Glints bảo lưu tất cả các quyền 
thực thi tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của mình trong Nội dung, 
bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào không 
được phép rõ ràng theo Điều khoản và Điều kiện. Để tránh nghi ngờ, bất kỳ sự đồng 
ý có chủ đích nào của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả Nhà tuyển dụng) đối với 
việc sử dụng Nội dung hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung đó sẽ không giúp người 
dùng tránh khỏi các hạn chế/cấm theo bất kỳ cách nào theo bất kỳ cách nào. 

4. Nhiệm vụ 
1. Glints có quyền giám sát Trang web và nội dung của trang web bất kỳ lúc nào, 
nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Glints không chịu bất kỳ trách nhiệm 
nào đối với bất kỳ tài liệu nào trên Trang web không được đăng bởi Glints hoặc được 
đăng bởi Glints thay mặt cho người dùng. Tất cả người dùng thừa nhận và đồng ý 
rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính chính xác của bất 
kỳ sơ yếu lý lịch, thông tin, dữ liệu, bài đăng tuyển dụng, trang web và/hoặc tài liệu 
nào do họ gửi đến Glints hoặc được họ đăng trên hoặc thông qua Trang web. Glints 
không đảm bảo rằng bất kỳ lý lịch, thông tin, dữ liệu, bài đăng tuyển dụng hoặc trang 
web nào sẽ được xem bởi bất kỳ số lượng người dùng cụ thể nào hoặc nó sẽ được 
xem bởi bất kỳ người dùng cụ thể nào hoặc dẫn đến việc tuyển dụng thành công nhân 
sự. Glints sẽ không được coi là đại lý của Nhà tuyển dụng hoặc Người tìm việc theo 
bất kỳ cách nào đối với bất kỳ việc sử dụng Trang web nào. Glints sẽ không chịu 
trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ quyết định nào, vì bất kỳ lý do 
gì, được thực hiện bởi bất kỳ bên nào đang tìm kiếm hoặc đăng việc làm trên Trang 
web, hoặc của bất kỳ bên nào phản hồi hoặc đăng bài đăng trên Trang web. Mặc dù 
Glints đã cố gắng cung cấp dịch vụ chất lượng cho các Nhà tuyển dụng và người tìm 
việc, nhưng Glints không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không có lỗi hoặc 
trang web và máy chủ của nó không có vi rút hoặc các cơ chế có hại khác, rằng mọi 
lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc rằng hoạt động của trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp 
thời hoặc an toàn. Nếu việc sử dụng trang web hoặc nội dung của trang web dẫn đến 
nhu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu, bởi bất kỳ người dùng nào, 



	
	

Glints sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí đó và bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại 
nào dưới bất kỳ hình thức nào. Trang web và nội dung của nó được cung cấp trên cơ 
sở “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào. Trong 
phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Glints từ chối tất cả các bảo đảm, bao gồm 
nhưng không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, bất kỳ bảo đảm nào về khả 
năng bán được, tính sẵn có  của các sản phẩm hoặc dịch vụ nổi bật, không vi phạm 
quyền của bên thứ ba, sự phù hợp cho mục đích cụ thể hoặc về độ chính xác, độ tin 
cậy, tính đầy đủ, kịp thời hoặc các phẩm chất khác của trang web và nội dung, dịch 
vụ, phần mềm, văn bản, đồ họa và liên kết có trong đó. Người dùng nên đánh giá và 
xác minh một cách độc lập tính chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy của thông tin trên 
trang web và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. 

5. Rủi ro riêng  
1. Tất cả người dùng sử dụng trang web và bất kỳ trang web nào khác được 
truy cập thông qua nó, hoàn toàn tự chịu rủi ro. Tất cả người dùng phải chịu trách 
nhiệm về thông tin liên lạc của họ và chịu trách nhiệm về hậu quả của các hoạt động 
của họ trên Trang web. Glints không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính 
xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin liên lạc nào được đăng bởi người dùng khác 
hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến nào do người dùng bày tỏ. Bất kỳ sự phụ thuộc nào của 
người dùng vào bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi những người dùng khác sẽ tự chịu 
rủi ro. Glints bảo lưu quyền trục xuất bất kỳ người dùng nào và ngăn họ tiếp tục truy 
cập vào Trang web bất kỳ lúc nào vì vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc vi phạm 
luật và quy định và cũng có quyền xóa bất kỳ tài liệu nào lạm dụng, bất hợp pháp, 
gây rối hoặc không phù hợp tại Glints toàn quyền quyết định mà không cần thông 
báo và/hoặc đồng ý. 

6. Liên kết đến các trang web khác 
Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng chỉ 
được cung cấp như một sự tiện lợi cho người dùng và như các công cụ điều hướng 
trên Internet, chứ không phải dưới bất kỳ hình thức nào như một sự chứng thực của 
Glints về nội dung trên các trang web của bên thứ ba đó. Trừ khi có quy định khác 
trên Trang web, Glints không có quyền kiểm soát hoặc quyền đối với các trang web 
của bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hoặc bảo mật của 
chúng. Nếu người dùng truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết, 
họ hoàn toàn tự chịu rủi ro. Glints sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ 
trang web bên thứ ba nào được liên kết với Trang web hoặc bất kỳ liên kết nào có 
trong các trang web của bên thứ ba đó hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào ở trên, 
và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về nội dung hoặc tính chính xác 
tài liệu trên các trang web của bên thứ ba đó. Glints sẽ không chịu trách nhiệm hoặc 
nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát 
sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc nội dung của các trang 
web của bên thứ ba đó. Hơn nữa, bất kỳ dữ liệu hoặc tài liệu nào được đăng trên 
Trang web bởi bất kỳ người dùng nào cũng có thể được xem bởi người dùng của các 
trang web khác được liên kết với Trang web và Glints sẽ không chịu trách nhiệm về 
bất kỳ việc sử dụng không đúng cách nào bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba 
nào ngoài Glints của bất kỳ dữ liệu hoặc tài liệu nào đã đăng trên Trang web. 



	
	

7. Bồi thường 
Tất cả người dùng đồng ý bồi thường và giữ Glints vô hại và các công ty liên quan, 
cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, chủ sở hữu, đối tác, đại diện, cổ đông, người 
phục vụ, luật sư, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và chuyển nhượng từ và chống 
lại bất kỳ khiếu nại, hành động, yêu cầu, thương tích nào , trách nhiệm pháp lý, tổn 
thất, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm phí pháp lý và chi phí kiện tụng trên cơ sở 
bồi thường đầy đủ) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc người dùng sử dụng Trang 
web hoặc nội dung của nó hoặc việc người dùng vi phạm các Điều khoản và Điều 
kiện, để mức tối đa được luật hiện hành cho phép. Khoản bồi thường này sẽ bổ sung 
cho tất cả các nghĩa vụ khác của người dùng theo Điều khoản và Điều kiện và sẽ 
không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác có sẵn theo 
luật đối với Glints. 

8. Tuyên bố từ miễn trừ trách nhiệm 
Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Glints và các công ty liên 
kết, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của nó sẽ không chịu trách nhiệm trong 
bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ người dùng nào trực 
tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến những người dùng đó ' sử dụng 
hoặc không thể sử dụng trang web và nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới 
hạn bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung đó, hoặc bất kỳ hành vi xóa, truyền 
không chính xác hoặc chậm trễ hoặc mất bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào được tải 
lên hoặc truyền qua trang web. 

9. Xử lý với các Nhà tuyển dụng 
Giao tiếp của người dùng hoặc các giao dịch kinh doanh hoặc tham gia vào các 
chương trình khuyến mãi được tổ chức bởi các Nhà tuyển dụng được tìm thấy trên 
hoặc thông qua Trang web, bao gồm thanh toán và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ 
liên quan, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên 
quan đến các giao dịch đó, chỉ giữa người dùng và Nhà tuyển dụng đó. Glints sẽ 
không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào 
thuộc bất kỳ loại hình hoặc bản chất nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy 
hoặc do sự hiện diện của các Nhà tuyển dụng trên Trang web hoặc do tính chính xác 
hoặc trung thực của bất kỳ thông tin nào hoặc dữ liệu được đăng bởi các Nhà tuyển 
dụng. 

10. Giao dịch với những người dùng khác 
Mặc dù Glints sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để cung cấp các dịch vụ 
tuyển dụng và tìm việc công bằng, đồng thời đại diện cho một phương tiện truyền 
thông hỗ trợ thông tin được trao đổi giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc, Glints 
sẽ không tham gia vào các giao dịch hoặc tranh chấp giữa Người tìm việc và Nhà 
tuyển dụng và Glints sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giữ chịu trách nhiệm về chất 
lượng, tính bảo mật và tính hợp pháp của dịch vụ tuyển dụng. Glints không đảm bảo 
hoặc đảm bảo tính chính xác của thông tin và/hoặc sơ yếu lý lịch do Người tìm việc 
cung cấp hoặc của các bài đăng tuyển dụng do Nhà tuyển dụng cung cấp. Glints 
không đảm bảo rằng Nhà tuyển dụng sẽ có thể trả thù lao liên quan hoặc Người tìm 
việc sẽ có đủ năng lực để nhận công việc do Nhà tuyển dụng đề nghị. Nếu có bất kỳ 



	
	

tranh chấp nào phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc, Nhà tuyển dụng 
và Người tìm việc sẽ giải quyết các tranh chấp đó giữa họ và Glints sẽ không chịu 
trách nhiệm và chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tranh chấp nào. 

11. Giới hạn trách nhiệm 
Không ảnh hưởng đến những điều trên và tuân theo luật hiện hành, trách nhiệm 
chung của Glints đối với bất kỳ người dùng nào đối với tất cả các khiếu nại phát 
sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Glints và Trang web sẽ được 
giới hạn ở các khoản phí mà Glints nhận được đối với các dịch vụ làm phát sinh các 
tuyên bố như vậy. 

12. Điều khoản chấm dứt 
Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp là không chính xác, 
vi phạm bất kỳ luật nào hoặc chứa các yếu tố không đứng đắn, Glints sẽ ngay lập 
tức hủy bỏ tài khoản và tư cách thành viên của người dùng mà không cần thông báo 
và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nếu xét thấy phù hợp, mong muốn hoặc 
cần thiết , bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện hành động pháp lý chống 
lại người dùng đó. Glints bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào để chấm dứt hoặc tạm ngừng 
ngay lập tức tài khoản của người dùng hoặc quyền truy cập vào Trang web mà 
không cần thông báo, khi Glints cho rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ Điều khoản 
và Điều kiện nào hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào và hành động tiếp theo 
khi Glints theo quyết định riêng của mình cho là phù hợp, mong muốn hoặc cần 
thiết, bao gồm cả việc xóa bất kỳ tài liệu nào mà Glints cho là lạm dụng, bất hợp 
pháp, gây rối hoặc không phù hợp. Glints sẽ có toàn quyền quyết định xem người 
dùng, Người tìm việc hoặc Nhà tuyển dụng  có vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều 
kiện nào hay không và quyết định đó sẽ là quyết định cuối cùng. Trong trường hợp 
Glints không thực hiện quyền theo Điều khoản này, nó sẽ không được coi là một sự 
từ bỏ. 

13. Sửa đổi quyền truy cập hoặc trang web 
Glints bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ lúc nào để sửa đổi, thay đổi, tạm 
ngừng, ngừng hoặc hạn chế (a) quyền truy cập của người dùng vào, tạm thời hoặc 
vĩnh viễn, Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó); hoặc (b) toàn bộ hoặc bất kỳ 
phần nào của Trang web này (và các dịch vụ được cung cấp trong đó), có hoặc 
không có thông báo. Glints sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ 
bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng, ngừng hoặc hạn chế nào 
như vậy. 

14. Các biện pháp an ninh 
Glints sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để đảm bảo rằng các cán bộ, giám 
đốc, nhân viên, đại lý và/hoặc nhà thầu của họ thực hiện sự thận trọng và cẩn trọng 
trong việc xử lý dữ liệu cá nhân do Người tìm việc gửi và quyền truy cập và xử lý 
dữ liệu cá nhân của những người đó là trên cơ sở “cần biết” và “cần sử dụng”. 
Glints sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân của 
Người tìm việc chống lại bất kỳ sự truy cập, xử lý hoặc xóa trái phép hoặc tình cờ 
nào đối với dữ liệu cá nhân. 



	
	

15. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp 
1. Các Điều khoản và Điều kiện và bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh hoặc 
ngẫu nhiên liên quan đến việc sử dụng Trang web sẽ được điều chỉnh và hiểu theo 
luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ 
hoặc liên quan đến Điều khoản và Điều kiện, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan 
đến sự tồn tại, hiệu lực, vi phạm hoặc chấm dứt của nó, sẽ được chuyển đến và giải 
quyết cuối cùng bằng các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam 
2. Trong trường hợp một bên vi phạm các Điều khoản và Điều kiện, bên kia sẽ được 
hưởng các biện pháp xử lý theo pháp luật và công bằng theo quyết định của các cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

16. Trường hợp bất khả kháng 
Không ảnh hưởng đến các quy định của các Điều khoản và Điều kiện giới hạn hoặc 
từ chối trách nhiệm pháp lý này, Glints không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm 
trễ hoặc thất bại nào về hiệu suất do trực tiếp hoặc gián tiếp do các nguyên nhân 
nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi mạng, 
mất điện, hỏng máy tính, viễn thông hoặc các thiết bị khác, đình công, tranh chấp 
lao động, bạo loạn, nổi dậy, rối loạn dân sự, thiếu lao động hoặc vật liệu, hỏa hoạn, 
lũ lụt, bão, nổ, hành động của Chúa, chiến tranh, hành động của chính phủ, lệnh của 
tòa án trong nước hoặc nước ngoài và sự không thực hiện của các bên thứ ba. 

17. Toàn bộ thỏa thuận 
Các Điều khoản và Điều kiện sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và 
Glints liên quan đến việc họ sử dụng Trang web, đồng thời sẽ thay thế và thay thế 
tất cả các thông tin liên lạc khác (bằng văn bản hoặc bằng miệng), các cuộc thảo 
luận, thư từ và hợp đồng liên quan đến chủ đề này vấn đề của đây. 

18. Tính hiệu lực từng phần 
Các quy định của Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực thi hành độc lập với nhau 
và hiệu lực của mỗi điều khoản sẽ không bị ảnh hưởng nếu bất kỳ điều khoản nào 
khác không hợp lệ. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào hoặc bất kỳ phần nào 
của điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện được xác định là hoặc trở nên bất 
hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì hiệu lực và khả năng thực thi 
của các điều khoản còn lại hoặc phần còn lại của điều khoản của Điều khoản và 
Điều kiện sẽ không bị ảnh hưởng và thay cho điều khoản bất hợp pháp, không hợp 
lệ hoặc không thể thực thi đó hoặc một phần của điều khoản, sẽ được thêm vào như 
một phần của Điều khoản và Điều kiện, một hoặc nhiều điều khoản tương tự về mặt 
điều khoản có thể hợp pháp, hợp lệ và có thể thi hành theo luật áp dụng. 

19. Sự thay đổi của các điều khoản  
1. Glints có thể thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu Glints thay đổi các 
Điều khoản này, Glints sẽ cung cấp thông báo bằng cách xuất bản các Điều khoản khác 
nhau trên Trang web. 
2. Bạn chấp nhận điều đó bằng cách thực hiện điều này, Glints đã cung cấp cho bạn 
thông báo đầy đủ về sự thay đổi đối với Điều khoản của nó. 



	
	

III. Quy trình giao dịch 
1. Quy trình dành cho người dùng cá nhân - ứng viên tìm việc: 
 

Bước 1: Người dùng là cá nhân - ứng viên có nhu cầu tìm kiếm công việc vào trang chủ 
và chọn mục “Đăng nhập” 

 

Bước 2: Trang web sẽ hiện ra cửa sổ “Đăng nhập” để người dùng điền thông tin tài khoản 
đã đăng ký. Sau khi đã điền thông tin, người dùng ấn vào nút “Đăng nhập” 



	
	

 

Bước 3: Tại mục tài khoản sẽ hiện ra list các công cụ, trong đó có mục “Quản lý hồ sơ” 

 

Bước 4: Người dùng vào mục “Quản lý hồ sơ” và điền các thông tin về kinh nghiệm việc 
làm, bằng cấp, … để chuẩn bị cho hồ sơ xin việc. 



	
	

 

Bước 5: Sau khi đã hoàn tất hồ sơ, người dùng có thể vào mục “Cơ hội việc làm”, “Danh 
sách công ty” để tìm công việc và công ty phù hợp 

 

Bước 6: Sau khi vào mục “Cơ hội việc làm” trang web sẽ xuất hiện ra các vị trí công việc 
đang có nhu cầu tuyển dụng. Người dùng có thể sử dụng các công cụ trên web để chọn 
lọc các vị trí công việc phù hợp. 



	
	

 

Bước 7: Sau khi đã tìm được mẫu tin công việc phù hợp, Người dùng ấn vào mẫu tin đó 
để có thêm các thông tin chi tiết về công việc 

 

Bước 8: Sau khi tìm hiểu về các thông tin về công việc, cũng như công ty đang tuyển 
dụng, Người dùng có thể “ứng tuyển”, hoặc “đánh dấu” để lưu công việc, hoặc “chia sẽ” 
đến bạn bè 



	
	

 

Bước 9: Sau khi ấn vào mục “Ứng tuyển”, trang web sẽ hiện ra cửa sổ phụ để Người 
dùng gửi CV-sơ yếu lí lịch, thông tin việc làm, thông tin liên hệ. Sau đó ấn vào nút “Ứng 
tuyển ngay” để nộp hồ sơ ứng tuyển. 

 

Bước 10: Sau khi hoàn thành ứng tuyển, Trang web sẽ thông báo đến người dùng “Đã 
nộp đơn ứng tuyển thành công”, người dùng có thể kiểm tra lại bằng cách ấn vào biểu 
tượng “chuông” ở góc phải phía trên màn hình sẽ thất thông báo “đã nộp đơn ứng tuyển” 



	
	

	

Bước 11: Người dùng đã hoàn thành ứng tuyển và đợi công ty có nhu cầu tuyển dụng 
phản hồi 

	

Người dùng có thể tiếp tục ứng tuyển các công việc phù hợp khác nhau được đăng tải 
trên trang web của chúng tôi. 

 

2. Quy trình dành cho người dùng doanh nghiệp – nhà tuyển dụng: 

Bước 1: Sau khi người dùng doanh nghiệp – nhà tuyển dụng đã được duyệt tài khoản, để 



	
	

tham gia vào việc tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, Người dùng thực hiện như sau: 

Tại trang chủ của website, Người dùng chọn mụa “Dành cho nhà tuyển dụng”  

 

Bước 2: Trang web sẽ chuyển đến cửa sổ mới, Người dùng chọn mục “Đăng nhập” 

 

Bước 3: Người dùng điền thông tin tài khoản đã được cấp và ấn vào nút “Đăng nhập” 



	
	

 

Bước 4: Người dùng sẽ được chuyển đến trang quản lý thông tin của mình. Trường hợp 
cần điều chỉnh thông tin doanh nghiệp, Người dùng ấn vào nút “edit company profile” 

 

Bước 5: Sau khi đã hoàn tất hồ sơ, Người dùng ấn vào “lưu thay đổi” 



	
	

 

Bước 6: Sau khi hoàn tất, Người dùng ấn vào “Đăng tải vị trí tuyển dụng”, trang web sẽ 
đưa người dùng đến giao diện “Đăng tin tuyển dụng”, tại đây, Người dùng điền các thông 
tin về vị trí cần tuyển dụng, các yêu cầu công việc, bằng cấp, ngân sách cho vị trí tuyển 
dụng. Sau khi hoàn thành ấn vào nút “Đăng tin tuyển dụng” 

 

Bước 7: Hê thống sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo “vị trí nhân viên ABC của bạn đã 
được đăng!”. Người dùng đã hoàn tất việc đăng tuyển và có thể chia sẽ thông tin này trên 



	
	

các nền tản mạng xã hội khác. 

 

Bước 8: Người dùng ấn vào nút “Bảng thông tin” để về cửa sổ quản lý thông tin của 
mình. Tại đây Người dùng sẽ thấy vị trí công việc đã đăng tuyển hoặc tiếp tục đăng tuyển 
các vị trí khác tại mục “Đăng tải vị trí tuyển dụng” 

 

Bước 9: Người dùng có thể vào mục “Quản lý ứng viên” để xem tình trạng các công việc 



	
	

đã đăng, cũng như các ứng viên đã ứng tuyển vào các vị trí cần tuyển dụng 

 

 

3. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại; 
Glints.com/vn tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên liên quan đến giao dịch tại 
website Glints.com/vn. 
Khi phát sinh tranh chấp, Glints.com/vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các 
bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Glints.com/vn và 
thực hiện theo các bước sau: 
Bước 1: Người dùng khiếu nại về hành vi vi phạm của bên khác qua email: sales-
vn@glints.com hoặc gọi đến Hotline: 028 7100 3030. 
Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Glints.com/vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại 
của Người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc được khiếu nại mà 
Glints.com/vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ thành viên để giải quyết tranh chấp 
đó. 
Bước 3: Glints.com/vn yêu cầu các bên liên quan cung cấp đủ thông tin liên quan đến 
vấn đề khiếu nại. 
Bước 4: Glints.com/vn làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến vấn đề được khiếu 
nại nếu một trong hai bên có yêu cầu. Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền 
của Glints.com/vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu các thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. 
Thành viên gửi khiếu nại tại địa chỉ: 



	
	

CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM 
Trụ sở chính: Tầng 6, Số 100, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Hotline: 028 7100 3030 
Email: sales-vn@glints.com 
Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh là 3 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty 
nhận được phản ánh từ phía người dùng. 
Glints.com/vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 
quyền lợi của các thành viên. Vì vậy, đề nghị các thành viên trên sàn cung cấp đầy đủ, 
chính xác, trung thực các thông tin được yêu cầu. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong quá 
trình sử dụng dịch vụ trên sàn TMĐT Glints đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật. 
Các thành viên sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Các 
thành viên có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến 
sự việc đang gây mâu thuẫn. Đối với Glints.com/vn sẽ có trách cung cấp những thông tin 
liên quan đến các bên nếu được các bên còn lại yêu cầu. 
Sau các thành viên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban 
quản trị Glints.com/vn. Trong trường hợp khi sử dụng dịch vụ tại sàn TMĐT 
Glints.com/vn phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về thành viên là các doanh nghiệp: 
Glints.com/vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp 
luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Glints.com/vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ 
toàn bộ tin bài về thông tin doanh nghiệp của thành viên đó trên Glints.com/vn. 
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát 
sinh giữa các bên, thì một trong các bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm 
quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của của mình theo quy định. 

IV. Quy trình thanh toán 

1. Thanh toán giữa các thành viên và Ban quản lý Website 

Sàn TMĐT Glints.com/vn hiện không thu phí thành viên tham gia hoat động tại sàn 
TMĐT, do đó không có quy trình thanh toán này. 

2. Thanh toán giữa người dùng là nhà tuyển dụng và ứng viên 

Sàn TMĐT Glints.com/vn không có chức năng thanh toán giữa thành viên nhà tuyển 
dụng và thành viên ứng viên tìm việc.  



	
	

V. Đảm bảo an toàn giao dịch 
Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà các thành viên 
đăng tải trên Glints.com/vn. Để đảm bảo các việc kết nối được tiến hành thành công, hạn 
chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. 
Người dùng phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email, 
…) khi đăng ký tham gia sàn TMĐT Glints.com/vn. 
Người dùng không đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán, tài khoản ngân hàng với bất 
kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Glints.com/vn không chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của 
các thành viên thông qua Internet hoặc email. 
Trong trường hợp người dùng doanh nghiệp – nhà tuyển dụng tự liên hệ trực tiếp với 
thành viên cá nhân – ứng viên và không sử dụng nền tảng của Glints.com/vn thì các bên 
tự cân nhắc việc hợp tác với nhau và tự chịu trách nhiệm. 
Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào 
khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát 
tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của 
hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật. 

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng 
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

Glints tôn trọng quyền riêng tư của thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn và sẽ đảm bảo 
nhân viên của mình tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về bảo mật và bí mật đối 
với tất cả thông tin và dữ liệu cá nhân mà bạn gửi qua Trang web và Glints sẽ không tuân 
theo các điều khoản ở đây, tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý trước 
của bạn (cho dù đã đăng ký hay chưa). 
Bạn thực sự nên đọc kỹ tuyên bố về quyền riêng tư này (“Tuyên bố về Quyền riêng tư”) 
để hiểu rõ về chính sách và thực tiễn của Glints liên quan đến việc xử lý thông tin cá 
nhân và dữ liệu do Người dùng cung cấp trên Trang web. Tuyên bố về Quyền riêng tư 
này áp dụng cho cả Người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký, và các điều khoản ở đây có 
thể được cập nhật, sửa đổi, thay đổi và/hoặc sửa đổi theo thời gian khi Glints có thể thấy 
cần thiết và/hoặc thích hợp. 
Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ/Trang web, hoặc bằng cách nhấp vào nút 
“Đăng ký”, bạn: 
Đồng ý để Glints và/hoặc các công ty thuộc nhóm của Glints thu thập, sử dụng, tiết lộ 
và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích như được mô tả bên dưới; 
Đồng ý để Glints và/hoặc các công ty thuộc nhóm Glints tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn 
cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý bên thứ ba của Glints và/hoặc các công ty thuộc 
nhóm của Glints Groups vì các mục đích như mô tả bên dưới. 



	
	

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui 
lòng liên hệ với Glints. 
Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, các điều khoản sau sẽ có nghĩa tương ứng được 
chỉ định bên dưới trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác: 
“(Các) Nhà tuyển dụng” có nghĩa là Người dùng hoặc Công ty đặt bài đăng tuyển dụng 
hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào liên quan đến công việc thông qua Trang web. 
“Glints” có nghĩa là CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM.  
“Glints Group” có nghĩa là CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM, Glints Singapore 
Pte Ltd, PT Glints Indonesia Group, PT Intra Global Talenta, Glints Sdn Bhd, Glints Việt 
Nam và bất kỳ công ty con nào khác của CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM. 
“(Các) Người tìm việc” có nghĩa là người dùng đang tìm kiếm việc làm. 
“(Các) Người dùng Đăng ký” có nghĩa là Người dùng đăng ký trên Trang web để nhận 
các dịch vụ do Glints cung cấp. Trừ khi ngữ cảnh quy định khác, các tham chiếu trong 
Tuyên bố về Quyền riêng tư này tới “người dùng” hoặc “bạn” bao gồm các tham chiếu 
đến người dùng chung và Người dùng đã đăng ký. 
“Trang web” có nghĩa là bất kỳ trang web, cổng thông tin việc làm hoặc ứng dụng di 
động nào do Glints và các chi nhánh/công ty con hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của 
Glints sở hữu và điều hành. 
Mục đích Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân  
Trong quá trình sử dụng Trang, bạn có thể tiết lộ hoặc được yêu cầu cung cấp thông tin 
và/hoặc dữ liệu cá nhân. Để có được lợi ích và tận hưởng các dịch vụ khác nhau do Trang 
web cung cấp, bạn có thể cần cung cấp cho Glints thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của 
mình. Mặc dù bạn không có nghĩa vụ cung cấp thông tin và/hoặc dữ liệu theo yêu cầu 
trên Trang web, Glints sẽ không thể hiển thị một số dịch vụ nhất định trên Trang web 
trong trường hợp bạn không làm như vậy. 
Mục đích của Glints để thu thập và sử dụng thông tin và dữ liệu trên Trang web bao gồm 
nhưng không giới hạn những điều sau: 

- Cho hoạt động hàng ngày của các dịch vụ được cung cấp cho bạn; 
- Để hỗ trợ bạn tìm việc làm thích hợp với Nhà tuyển dụng và hỗ trợ Nhà tuyển 

dụng đánh giá mức độ phù hợp của các ứng viên cho vị trí tuyển dụng đối với 
nhiều công việc và ngành nghề; 

- Để cung cấp cho bạn các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi Trang web và các 
bản tin, thông tin về cơ hội việc làm và các tài liệu về tuyển dụng; 

- Để xử lý và theo dõi các thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại từ bạn; 
- Liên hệ với bạn về các thông báo và thông tin liên lạc hành chính liên quan đến 

việc bạn sử dụng Trang web và để trả lời các thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn; 
- Để hỗ trợ Glints phát triển cho các mục đích tiếp thị và quảng bá trong tương lai 

hoặc các mục đích nội bộ khác; 



	
	

- Để xác minh danh tính của bạn trong các bài đăng, tài liệu, đại diện, tin nhắn, quan 
điểm hoặc nhận xét đã đăng hoặc thông tin khác (gọi chung là "Thông tin") trên 
Trang web; 

- Để xác định ai đã xem Thông tin được đăng trên Trang web; 
- Để cho phép bạn tận hưởng các lợi ích của mình với tư cách là thành viên của 

Trang web bằng cách đăng ký tham gia các sự kiện và chương trình khuyến mãi 
đặc biệt do Glints và/hoặc các chi nhánh và/hoặc các công ty đối tác của Glints tổ 
chức; 

- Để tạo điều kiện cho Glints và/hoặc các chi nhánh của nó sử dụng dữ liệu cá nhân 
của bạn cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ do Glints cung 
cấp và các dịch vụ tiếp thị và/hoặc các sự kiện đặc biệt của Glints và/hoặc các chi 
nhánh của nó; 

- Để có được số liệu thống kê để phân tích việc sử dụng Trang web nhằm giúp phát 
triển hơn nữa; và 

- Cho các mục đích khác với mục đích đã đề cập ở trên có liên quan đến Glints 
và/hoặc các chi nhánh của nó cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ. 

Trước khi sử dụng Trang web hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào trên Trang 
web, nếu bạn là trẻ vị thành niên trong khu vực, bạn nên tìm kiếm sự đồng ý trước từ 
người có trách nhiệm làm cha mẹ đối với bạn, ví dụ: cha mẹ hoặc người giám hộ, người 
có thể liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm có chi tiết liên hệ được nêu 
trong phần có tiêu đề “Yêu cầu”. 
Glints cố gắng chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết và đầy đủ nhưng không quá mức liên 
quan đến các mục đích đã nêu ở đây.  
Nếu Glints yêu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích khác với những 
mục đích đã nêu ở đây, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý theo quy định. Nếu bạn là trẻ vị 
thành niên, sự đồng ý theo quy định phải được cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đưa 
ra. 
Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân 
Glints có thể thu thập thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu về bạn, chẳng hạn như tên, ID 
đăng nhập và mật khẩu, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi, giới tính, ngày sinh, 
quốc gia cư trú, quốc tịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc là/không có sẵn 
công khai. Đôi khi, Glints cũng có thể thu thập thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu bổ sung 
từ bạn liên quan đến các cuộc thi, khảo sát hoặc ưu đãi đặc biệt. 
Chỉ những nhân viên được ủy quyền hợp pháp của Glints mới được phép truy cập thông 
tin và dữ liệu cá nhân của bạn và Glints sẽ không tiết lộ thông tin và dữ liệu cá nhân đó 
cho bất kỳ bên thứ ba nào lưu trừ những trường hợp được liệt kê trong phần có tiêu đề 
“Tiết lộ hoặc Chuyển dữ liệu” bên dưới. 
Chủ thể có thể tiếp cận thông tin được thu tập 



	
	

Glints đồng ý thực hiện tất cả các bước có thể thực hiện được để giữ bí mật tất cả thông 
tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng và/hoặc không được tiết lộ, tuân theo những điều 
sau đây. 
Glints sẽ chỉ tiết lộ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của bạn cho nhân 
viên và nhân viên của Glints với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn và khách hàng công 
ty của Glints, những người đã đưa ra yêu cầu cụ thể về thông tin và/hoặc dữ liệu đó với 
sự đồng ý trước. Tuy nhiên, Glints có thể tiết lộ và/hoặc chuyển thông tin và/hoặc dữ liệu 
đó cho bên thứ ba trong các trường hợp sau: 

- Nơi thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho bất kỳ nhà 
cung cấp bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào đã được Glints ủy 
quyền hợp pháp để sử dụng thông tin và/hoặc dữ liệu đó và người sẽ hỗ trợ các 
dịch vụ trên Trang web, theo nghĩa vụ bảo mật; 

- Khi thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho bất kỳ đại lý, 
chi nhánh hoặc cộng sự nào của Glints, những người đã được Glints ủy quyền hợp 
pháp để sử dụng thông tin và/hoặc dữ liệu đó; 

- Nếu được cho phép theo “Điều khoản và Điều kiện” bao gồm “Điều khoản và 
Điều kiện của Tìm kiếm Tài năng” (xem Phần Tiểu sử bên dưới); 

- Nơi Glints cần bảo vệ và bảo vệ quyền và tài sản của mình; 
- Khi Glints cho rằng cần thiết phải làm như vậy để tuân thủ các luật và quy định 

hiện hành, bao gồm cả việc tuân thủ không giới hạn quy trình tố tụng tư pháp, lệnh 
tòa hoặc quy trình pháp lý được cung cấp trên Trang web; 

- Khi Glints cho là cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi 
cung cấp và trau dồi trải nghiệm người dùng tích cực; và/hoặc 

- Khi Glints cho là cần thiết để duy trì và/hoặc cải thiện các dịch vụ trên Trang web. 
Dữ liệu cá nhân được thu thập qua Trang web có thể được chuyển, lưu trữ và xử lý ở bất 
kỳ quốc gia nào mà Glints hoặc bất kỳ thành viên nào của Nhóm Glints hoạt động. Bằng 
cách sử dụng Trang web, bạn được coi là đã đồng ý, đồng ý và ủy quyền cho Glints tiết lộ 
và/hoặc chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp nêu trên, cũng 
như bất kỳ việc chuyển giao thông tin nào (bao gồm cả Thông tin) ra bên ngoài Quốc gia 
của bạn.  
Glints Nhà tuyển dụng và Ứng dụng Trực tuyến 
Làm đơn đăng ký trực tuyến cho một bài đăng việc làm trên Trang web là một dịch vụ 
miễn phí và tùy chọn, yêu cầu bạn hoàn thành các trường bắt buộc (ví dụ: họ, tên, số điện 
thoại và email) để các Nhà tuyển dụng có thể xác định và liên hệ với các ứng viên. Khi 
bạn đăng ký một bài đăng việc làm trên Trang web, các ứng dụng, bao gồm cả tệp đính 
kèm và thư xin việc, là: 

- Được chuyển tiếp trực tiếp đến Nhà tuyển dụng và/hoặc đại diện được chỉ định 
của Nhà tuyển dụng; và/hoặc 

- Được lưu trữ trong Cổng thông tin nhà tuyển dụng Glints thay mặt cho Nhà tuyển 
dụng. 



	
	

Cổng thông tin nhà tuyển dụng Glints cho phép Nhà tuyển dụng quản lý dễ dàng và hiệu 
quả quy trình tuyển dụng của họ thông qua một cơ sở trung tâm do Glints cung cấp. 
Bằng cách đăng ký vào một vị trí được đăng tải trên Trang web, bạn đang yêu cầu Glints 
chuyển thông tin bạn cung cấp cho Nhà tuyển dụng có liên quan và/hoặc đại diện được 
chỉ định của họ. Bất kỳ câu hỏi nào bạn có liên quan đến vị trí được đăng tải trên Glints, 
đơn đăng ký trực tuyến và/hoặc trạng thái đơn đăng ký của bạn phải được chuyển trực 
tiếp đến Nhà tuyển dụng hoặc đại lý được chỉ định của họ, không phải Glints. 
Mọi Thông tin Cá nhân được Glints lưu giữ như một phần trong ứng dụng của bạn sẽ chỉ 
được sử dụng theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Việc Nhà tuyển dụng sử dụng thông 
tin của bạn (cá nhân hoặc cách khác) không nằm trong tầm kiểm soát của Glints và nếu 
bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách Nhà tuyển dụng sử dụng thông tin cá nhân của bạn 
hoặc muốn yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã gửi như 
một phần của ứng dụng hoặc đã được cung cấp cho họ như một phần của Hồ sơ Glints 
(như được định nghĩa bên dưới), bạn có quyền liên hệ trực tiếp với Nhà tuyển dụng đó. 
Hồ sơ Glints 
Glints cung cấp cho tất cả Người dùng đã Đăng ký tùy chọn tạo Hồ sơ Glints cá nhân 
(“Hồ sơ Glints”). Hồ sơ Glints có thể bao gồm sơ yếu lý lịch, lịch sử việc làm và giáo 
dục, chi tiết liên hệ, kỳ vọng về mức lương, phân loại và vị trí công việc ưa thích. Các 
Nhà tuyển dụng được Glints chấp thuận có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu Hồ sơ Glints để tìm 
và liên hệ với các ứng viên có liên quan. 
Các Nhà tuyển dụng sử dụng chức năng thư mời nộp đơn xin việc sẽ chỉ nhận được 
quyền truy cập vào thông tin liên hệ của bạn nếu bạn trả lời trực tiếp lời mời tuyển dụng 
được gửi cho bạn. 
Nếu bạn đã trả lời lời mời làm việc do Nhà tuyển dụng gửi hoặc bạn đã nộp đơn xin việc 
trực tiếp trên Trang web bằng cách sử dụng hồ sơ của bạn, Nhà tuyển dụng đó sẽ có 
quyền truy cập vào hồ sơ cập nhật của bạn, bao gồm cả chi tiết liên hệ của bạn (do bạn 
cập nhật từ thỉnh thoảng). 
Tất cả thông tin được cung cấp khi tạo Hồ sơ Glints (bao gồm tên, sơ yếu lý lịch, địa chỉ 
email, số điện thoại, lịch sử việc làm và giáo dục của bạn) có thể được Glints sử dụng cho 
mục đích cải thiện cơ hội vị trí cho bạn hoặc để điều chỉnh các sản phẩm cụ thể cho bạn. 
Khi bạn tạo Tiểu sử trên Glints trên Glints, bạn đồng ý cho Nhà tuyển dụng xem và/hoặc 
truy cập tiểu sử của mình bằng cách sử dụng các trang web của bất kỳ thành viên nào 
trong Nhóm Glints, điều này có thể dẫn đến việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ 
Singapore sang các quốc gia khác trong mà các thành viên khác của Nhóm Glints hoạt 
động. 
Với tư cách là Người dùng đã Đăng ký, bạn có thể sửa đổi Hồ sơ Glints, sơ yếu lý lịch 
của mình hoặc sửa đổi các tùy chọn bảo mật liên quan đến Hồ sơ Glints của bạn bất kỳ 
lúc nào, bằng cách đi tới khu vực Hồ sơ của  
Trang web. 
Bạn cũng có thể chọn xóa hoàn toàn Hồ sơ Glints của mình. Tuy nhiên, Hồ sơ Glints đã 
xóa vẫn có thể được Glints lưu trữ trong hệ thống thử nghiệm hoặc sao lưu trong một 



	
	

khoảng thời gian. Glints bảo lưu quyền vô hiệu hóa hoặc xóa Hồ sơ Glints bất kỳ lúc nào 
theo quyết định riêng của mình. 
Các Nhà tuyển dụng đặt bài đăng việc làm trên Glints và lấy thông tin Hồ sơ trên Glints 
được Glints yêu cầu tuân thủ tất cả các luật và nghĩa vụ liên quan liên quan đến việc sử 
dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Việc các Nhà tuyển dụng này sử dụng thông tin của bạn 
(cá nhân hoặc cách khác) không nằm trong tầm kiểm soát của Glints và chúng tôi không 
thể chịu trách nhiệm về hành vi của các công ty này. 
Lưu trữ hồ sơ của bạn 
Bạn có thể chọn lưu trữ hồ sơ trong tài khoản Glints của mình và sử dụng những hồ sơ đó 
khi nộp đơn xin việc. 
Để cung cấp cho Nhà tuyển dụng thông tin có liên quan nhất về bạn, thông tin mạng xã 
hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ GitHub hoặc LinkedIn) mà bạn cung cấp 
cũng có thể được Glints quét và nội dung có liên quan có thể được hiển thị cho Nhà tuyển 
dụng. Nếu bạn không muốn nội dung từ mạng xã hội hiển thị cho Nhà tuyển dụng, đừng 
cung cấp thông tin mạng xã hội. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng sơ yếu lý lịch 
của bạn, hãy xem ở trên với tiêu đề “Hồ sơ Glints”. 
Đăng ký Bản tin/Tài liệu tuyển dụng/Tài liệu việc làm 
Trong một số trường hợp, Glints và các chi nhánh của nó có thể gửi cho các thành viên và 
Người dùng bản tin của Trang web, thông tin về việc làm và tài liệu tiếp thị dựa trên 
thông tin cá nhân và dữ liệu mà họ đã cung cấp cho Glints. Glints có thể sử dụng dữ liệu 
của bạn trong tiếp thị trực tiếp và Glints yêu cầu sự đồng ý của bạn (bao gồm dấu hiệu 
không phản đối) cho mục đích đó. Trong kết nối này, xin lưu ý rằng: 
• Tên, ID đăng nhập và mật khẩu, chi tiết liên lạc, tuổi, giới tính, ngày sinh, quốc gia 

cư trú, quốc tịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn theo thời gian có 
thể được sử dụng bởi Glints và/hoặc nhân viên hoặc nhân viên được ủy quyền của 
Glints trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp; 

• Các loại dịch vụ, sản phẩm và đối tượng sau có thể được bán trên thị trường: 
- Dịch vụ tìm việc làm và đại lý được cung cấp ngoài Glints 
- Các khóa học, chương trình và cơ hội nghề nghiệp khác nhau; 
- Các sự kiện đặc biệt do Glints tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn các khóa 
học, hội thảo và cuộc thi; 
- Các chương trình khen thưởng, lòng trung thành hoặc đặc quyền và các sản phẩm 
và dịch vụ liên quan; 
- Ưu đãi đặc biệt bao gồm phiếu giảm giá, giảm giá, ưu đãi mua hàng theo nhóm và 
các chiến dịch khuyến mại; 
- Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các chi nhánh và Nhà tuyển dụng của 
Glints (tên của các chi nhánh và Nhà tuyển dụng đó có thể được tìm thấy trong (các) 
biểu mẫu đăng ký cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan, tùy từng trường hợp); 
- Quyên góp và đóng góp cho các mục đích từ thiện và/hoặc phi lợi nhuận; 



	
	

• Các sản phẩm, dịch vụ và đối tượng nêu trên có thể được cung cấp hoặc (trong 
trường hợp quyên góp và đóng góp) do Glints và/hoặc; 
- Các chi nhánh của Glints;  
- Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và các đối 
tượng được liệt kê trong đoạn (b) ở trên; và 
- Các tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận; 

• Ngoài việc tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm và chủ đề nêu trên, Glints cũng dự định 
cung cấp dữ liệu được mô tả trong đoạn (a) ở trên cho tất cả hoặc bất kỳ người nào 
được mô tả trong đoạn (c) ở trên để họ sử dụng trong việc tiếp thị các dịch vụ đó , 
sản phẩm và chủ đề, và Glints yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của bạn (bao gồm dấu 
hiệu không phản đối) cho mục đích đó; và 

• Glints có thể nhận tiền hoặc tài sản khác để đổi lại việc cung cấp dữ liệu cho những 
người khác trong đoạn (d) ở trên và khi yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của bạn như 
được mô tả trong đoạn (d) ở trên, Glints sẽ thông báo cho bạn nếu Glints nhận được 
bất kỳ khoản tiền nào hoặc khác đổi lại tài sản của việc cung cấp dữ liệu cho người 
khác. 

Về vấn đề này, bạn có thể chọn đăng ký hoặc hủy đăng ký các tài liệu đó bằng cách đăng 
nhập vào trang đăng ký hoặc Cài đặt, hoặc nhấp vào liên kết tự động xuất hiện trong mỗi 
bản tin/tin nhắn hoặc liên hệ với Glints bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ trong phần có 
tiêu đề “Yêu cầu”. 
Quyền truy cập hoặc yêu cầu sửa dữ liệu 
Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của riêng bạn và dữ 
liệu được lưu giữ với Glints bằng cách liên hệ với Glints bằng cách sử dụng các chi tiết 
liên hệ được nêu trong phần có đầu “Yêu cầu”. Theo đoạn dưới đây, bạn có thể chỉnh sửa, 
sửa đổi hoặc xóa thông tin và dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng 
nhập vào phần “Hồ sơ của tôi” của Trang web. 
Trong trường hợp bạn muốn truy cập hoặc sửa đổi thông tin và dữ liệu cá nhân của mình, 
Glints có thể yêu cầu bạn cung cấp chi tiết cá nhân để xác minh danh tính của bạn. 
Glints sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Nếu Glints không thể trả lời yêu cầu 
của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của bạn, Glints sẽ 
thông báo cho bạn bằng văn bản trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm mà Glints 
có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong trường hợp pháp luật cho phép, nếu Glints không 
thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu 
của bạn, chúng tôi thường thông báo cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như 
vậy. 
Cookie và tệp nhật ký 
Glints không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ bạn khi bạn truy cập và 
duyệt Trang web. Khi bạn truy cập Trang web, Glints chỉ ghi lại các lượt truy cập của bạn 
và không thu thập thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Phần mềm máy chủ của Trang 
web cũng sẽ ghi lại tên miền, máy chủ, địa chỉ và theo dõi các trang bạn truy cập và lưu 
trữ thông tin đó trong “cookie”, đồng thời thu thập và lưu trữ thông tin như địa chỉ giao 



	
	

thức internet (IP), loại trình duyệt, các trang giới thiệu/thoát, hệ điều hành, dấu ngày/giờ 
và dữ liệu dòng nhấp chuột trong tệp nhật ký. Tất cả những điều này được thực hiện mà 
bạn không biết rằng chúng đang xảy ra. 
Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động 
chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt riêng của chúng để từ chối 
cookie nếu chúng muốn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc tắt cookie trên trình duyệt 
của họ có thể khiến họ không tận dụng được toàn bộ Trang web. 
Glints không liên kết thông tin và dữ liệu được thu thập tự động theo cách trên với bất kỳ 
thông tin nhận dạng cá nhân nào. Glints thường sử dụng thông tin và dữ liệu được thu 
thập tự động như vậy để ước tính quy mô đối tượng của Trang web, đánh giá mức độ phổ 
biến của các phần khác nhau của Trang web, theo dõi chuyển động của bạn và số lượng 
mục nhập trong các hoạt động đăng tin tuyển dụng và sự kiện đặc biệt của Glints, đo 
lường các mẫu lưu lượng truy cập và quản lý Địa điểm. Thông tin và dữ liệu được thu 
thập tự động như vậy sẽ không được tiết lộ và lưu lại ngoại trừ theo phần “Tiết lộ hoặc 
Chuyển giao Dữ liệu”. 
Ngoài ra, các công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt cookie trên một số 
trang bạn truy cập trên Trang web. Những cookie này được thiết kế để thu thập thông tin 
nhận dạng phi cá nhân nhằm phân tích sở thích và tìm kiếm của bạn trên Trang web của 
chúng tôi để giúp cung cấp các bài đăng phù hợp hơn khi bạn truy cập Trang web của 
chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân được thu thập bởi các cookie này có thể được 
chia sẻ với các bên thứ ba khác nhằm mục đích quản lý và nhắm mục tiêu quảng cáo và 
phân tích nghiên cứu thị trường. 
Liên kết đến các trang web khác 
Trang web có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở 
hữu hoặc kiểm soát của Glints hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin cá nhân và dữ liệu từ 
bạn có thể được thu thập trên các trang web khác này khi bạn truy cập các trang web đó 
và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trong đó. Ở đâu và khi nào bạn quyết định nhấp 
vào bất kỳ quảng cáo hoặc siêu liên kết nào trên Trang web cho phép bạn truy cập vào 
một trang web khác, việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu được coi là riêng tư và bí 
mật của bạn có thể được tiết lộ trong các trang web khác này. 
Nếu bạn đăng ký trên Trang web thông qua tài khoản của mình từ các trang mạng xã hội 
(bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Google và LinkedIn), bạn được coi là đã 
đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư này và dữ liệu cá nhân của 
bạn được cung cấp cho các công cụ mạng đó có thể được lấy bởi Glints và được sử dụng 
bởi Glints và những người được ủy quyền của nó ở trong và ngoài quốc gia của bạn với 
mục đích cung cấp dịch vụ và tài liệu tiếp thị cho bạn. Điều này xảy ra ở đâu, bạn sẽ 
được các trang mạng xã hội này cung cấp thông báo rõ ràng. Glints và nhân viên được ủy 
quyền của nó có thể có quyền truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn có được theo 
cách đó, tuân theo các quy định khác của Tuyên bố về Quyền riêng tư này. 
Tuyên bố về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Trang web. Bạn được nhắc rằng Tuyên 
bố về Quyền riêng tư này không bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn có thể bị lộ 
trên các trang web khác ngoài Trang web và Glints không chịu trách nhiệm về các hoạt 



	
	

động bảo mật của các trang web khác như vậy. Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật 
của các trang web khác trước khi sử dụng các trang web đó. 
Lời chứng thực 
Glints đăng lời chứng thực của Người dùng trên Trang web, có thể chứa thông tin nhận 
dạng cá nhân như tên của Người dùng. Glints có được sự đồng ý của Người dùng trước 
khi đăng lời chứng thực để đăng tên của họ cùng với lời chứng thực của họ. 
Bảo vệ 
Việc bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với Glints. Glints 
sẽ luôn cố gắng đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ chống 
lại sự truy cập trái phép. Glints đã thực hiện các biện pháp quản lý và điện tử thích hợp 
để bảo vệ, bảo vệ và an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn. 
Tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu do bạn cung cấp chỉ có nhân viên được ủy quyền của 
Glints hoặc các bên thứ ba được ủy quyền của Glints mới có thể truy cập được và những 
nhân viên đó sẽ được hướng dẫn tuân thủ các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư 
này khi truy cập thông tin và dữ liệu cá nhân đó. Bạn có thể yên tâm rằng thông tin và dữ 
liệu cá nhân của họ sẽ chỉ được lưu giữ chừng nào cần thiết để thực hiện mục đích mà nó 
được thu thập. Bạn nên bảo vệ Tên người dùng và Mật khẩu duy nhất của mình bằng 
cách giữ bí mật và bí mật và không bao giờ chia sẻ những chi tiết này với bất kỳ ai. 
Glints sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tạo thuận lợi cho các giao dịch thanh 
toán điện tử trên Trang web. 
Glints tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá 
nhân và dữ liệu do bạn gửi đến Trang web, cả trong quá trình truyền và khi Glints nhận 
được. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp 
lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Do đó, trong khi Glints cố gắng bảo vệ thông tin và dữ 
liệu cá nhân của bạn trước sự truy cập trái phép, Glints không thể đảm bảo tính bảo mật 
tuyệt đối của nó. 
Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân 
Sau khi Glints đã nhận được thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của bạn, thông tin đó sẽ 
được lưu trữ và duy trì an toàn trong hệ thống của Glints trong xuyên suốt khoảng thời 
gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được thu thập như được nêu trong 
phần ở đầu “Mục đích của việc Thu thập Dữ liệu Cá nhân”. Sau khi đăng ký, bạn có thể 
chấm dứt tư cách thành viên của mình trên Trang web bằng cách liên hệ với Glints bằng 
cách sử dụng các chi tiết liên hệ trong phần có đầu “Yêu cầu”. Glints có thể giữ lại thông 
tin cá nhân của bạn ngay cả sau khi bạn đã đóng tài khoản của mình nếu việc lưu giữ là 
cần thiết hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu quy 
định, giải quyết tranh chấp giữa Người dùng, ngăn chặn gian lận và lạm dụng hoặc thực 
thi Tuyên bố về Quyền riêng tư này và Điều khoản và Điều kiện. 
Những thay đổi trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này 
Glints bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng 
tư này bất kỳ lúc nào khi Glints thấy cần thiết, vì vậy bạn nên xem lại Tuyên bố về Quyền 
riêng tư này thường xuyên. Nếu Glints quyết định cập nhật, chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc 



	
	

sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này, Glints sẽ đăng những thay đổi đó lên trang web 
này và/hoặc những nơi khác khi Glints cho là phù hợp, để bạn biết những thông tin Glints 
thu thập, cách Glints sử dụng thông tin đó, và trong những trường hợp nào, nếu có, Glints 
tiết lộ nó. 
Nếu Glints thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, 
Glints sẽ thông báo cho bạn trên trang web này, qua email hoặc thông báo trên trang chủ 
của Glints. 
Những thay đổi như vậy đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này sẽ được áp dụng kể từ 
thời điểm Glints đăng tải điều tương tự trên trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng 
Trang web và các dịch vụ trên Trang web sẽ cấu thành sự chấp nhận các thay đổi đối với 
Tuyên bố về Quyền riêng tư này. 
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách 
hàng 
Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban 
quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc đến địa chỉ Công ty hoặc qua email 
theo thông tin bên dưới: 
o Công ty: CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM 
o Địa chỉ: Tầng 6, Số 100, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tel: 028 7100 3030   Email: sales-vn@glints.com 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội 
dung được phản ánh.  
o Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày. 

VII. Quản lý thông tin xấu 
Thông tin không được đăng tải trên nền tảng Glints.com/vn: 
- Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: 
+ Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 
+ Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân 
tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; 
+ Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng 
dân tộc. 
- Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, 
gây rối trật tự công cộng bao gồm: 
+ Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc 
dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; 



	
	

+ Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi 
hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự. 
- Thông tin có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: 
+ Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; 
+ Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 
- Thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm: 
+ Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công 
trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; 
+ Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, 
thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán. 
- Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, cộng đồng, 
gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà 
nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác. 
Kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc cung cấp thông tin 
Khi doanh nghiệp hoặc ứng viên tìm việc đã thực hiện tạo một Hồ sơ, Hồ sơ sẽ được 
đăng tải khi người dùng cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Glints.  
Thông tin đã được đăng tải có thể bị gỡ bỏ khỏi Trang web bất cứ lúc nào khi GLINTS 
theo quyết định của mình hoặc theo phản ánh từ những người dùng khác cho rằng có nội 
dung trong thông tin đăng tải là không phù hợp và/hoặc không chính xác. 
Đối với việc kiểm duyệt thông tin do Thành viên khác phản ánh, GLINTS sẽ liên hệ trực 
tiếp đến người phản ánh và doanh nghiệp để xác thực thông tin. Khi nhận được phản ánh, 
chúng tôi có thể tạm thời dừng Hồ sơ của người dùng trong thời gian xác thực/kiểm duyệt 
cho đến khi thông tin được xác thực là phù hợp và chính xác. Trường hợp nội dung đã 
đăng tải được xác thực là không chính xác hoặc không phù hợp, GLINTS sẽ tiến hành gỡ 
bỏ bài đăng và gửi cảnh báo đến người dùng. 
Khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã đăng tải, doanh nghiệp có thể thực hiện thao 
tác cập nhật/chỉnh sửa trên Trang web. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin bạn cập nhật và 
GLINTS sẽ tiến hành kiểm duyệt lại nội dung theo quy trình đã nêu ở trên. 
Các hành vi bị cấm  
- Người dùng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây: 
- Sử dụng dịch vụ của Trang web vào những mục địch bất hợp pháp, không hợp lý, lừa 
đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp phát, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư 
hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Trang web hay sử dụng dịch vụ của 
Trang web vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những lượt truy cập ảo, 
chào hàng hóa/dịch vụ của bạn, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. 



	
	

- Thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. 
- Sử dụng e-mail giả, giả thành người khác hoặc gây cho Glints.com/vn nhầm lẫn về 

nội dung và nguồn gốc của thông tin đăng tải; 
- Sử dụng ngôn ngữ thô tục, tiếng lóng khiêu dâm, từ ngữ mang tính bạo lực, … 
- Thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những 

công cụ tương tự của dịch vụ do Trang web cũng cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ 
trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi; 

- Thực hiện hành động gây mất uy tín của Trang web cũng như uy tín của GLINTS.com 
dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn như gây mất đoàn kết giữa các 
Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, thông 
qua việc tuyên truyền và/hoặc phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của 
Trang web. 

- Đăng tin có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về 
cạnh tranh. 

- Lợi dụng sàn TMĐT Glints.com/vn để đăng tải các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị 
cấm quảng cáo, cấm kinh doanh, cấm truyền bá theo quy định của pháp luật. 

- Đăng tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc kiểm soát thông tin 
Khi phát hiện các thành viên khác đăng tải các nội dung không phù hợp, thực hiện các 
hành vi bị nghiêm cấm theo chính sách của sàn TMĐT Glints thì người dùng có quyền 
phản ánh, gửi khiếu nại về các hành vi vi phạm kể trên đến Ban quản trị của Sàn giao 
dịch thương mại điện tử hoặc đến địa chỉ Công ty hoặc qua email theo thông tin bên 
dưới: 
o Công ty: CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM 
o Địa chỉ: Tầng 6, Số 100, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tel: 028 7100 3030   Email: sales-vn@glints.com 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội 
dung được phản ánh.  
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày. 

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật 
Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của 
toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của 
Glints.com/vn, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho 
các thành viên. 
Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo 
các quy trình hướng dẫn. 



	
	

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt 
nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần 
mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được 
thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: 
sales-vn@glints.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện 
cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. 
Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn sẽ không chịu trách nhiệm 
giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, 
phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban 
quản lý gây ra. 

IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT 
GLINTS.COM/VN 
a. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn 
- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những 

người dùng tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà 
Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn nêu ra. 

- Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh người dùng cung cấp thông tin cho Sàn giao 
dịch TMĐT Glints.com/vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp 
luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn có 
quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của người dùng. 

- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn có thể chấm dứt quyền người dùng và quyền sử 
dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của người dùng có những hành vi vi phạm hoặc gây 
ảnh hưởng đến hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. 

- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ 
và quyền người dùng của người dùng nếu người dùng không tham gia các hoạt động 
và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch Glints.com/vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu 
muốn tiếp tục trở thành người dùng và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải 
đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. 

- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và 
quyền người dùng của người dùng nếu Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn phát hiện 
người dùng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp 
người dùng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn 
trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây 
mất đoàn kết đối với các người dùng khác của Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn, 
hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt 
quyền người dùng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của 
người dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt. 



	
	

- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung 
trên Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu 
trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều 
thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. Nghiêm cấm mọi hành vi 
sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên. 

b. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn 
- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện - cơ chế kiểm 

tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch 
thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 
36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. 

- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm 
một số công việc như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần 
mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch 
TMĐT Glints.com/vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ 
thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho hoạt động của các người dùng 
tham gia trên Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. 

- Yêu cầu các người dùng sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ 
phải cung cấp các thông tin:  
(i) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá 
nhân. 
(ii) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, 
hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá 
nhân của cá nhân (nếu có). 
(iii) Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác. 

- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc 
hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa các người dùng. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản 
ảnh, khiếu nại từ người các người dùng và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. 
Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bị khiếu nại phải giải 
trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu người bị khiếu nại thực hiện theo 
các chính sách và điều kiện của sàn TMĐT hoặc sẽ khóa tài khoàn người dùng hoặc 
bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các 
kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản 
pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin 
tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. 

- Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và 
điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT 



	
	

Glints.com/vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, 
hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các 
quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu 
những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả 
kháng mà gây thiệt hại cho người dùng thì Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn không 
phải chịu trách nhiệm liên đới. 

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, 
cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử sử dụng và các tài liệu khác về đối tượng có hành 
vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử. 

X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website cung cấp dịch vụ 
thương mại điện tử GLINTS.COM/VN 
1. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp - nhà tuyển dụng trên Website 

Glints.com/vn 
a. Quyền của người dùng doanh nghiệp 
- Sau khi tạo tài khoản hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ đăng tin tuyển dụng trên Sàn 

Glints.com/vn thì người dùng doanh nghiệp sẽ được cấp một tài khoản để đăng tải các 
thông tin, hình ảnh giới thiệu về công ty và nhu cầu tuyển dụng của mình; sử dụng các 
chức năng choc ho nhà tuyển dụng trên Glints.com/vn. 

- Người dùng doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ để quản tài khoản hoặc tin đăng trên 
Glints.com/vn qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của 
Glints.com/vn nếu được yêu cầu hỗ trợ. 

- Người dùng doanh nghiệp được quyền đăng tin giới thiệu về công ty và các thông tin 
tuyển dụng, hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý Glints.com/vn đề ra trong quá 
trình hoạt động và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác. 

b. Trách nhiệm của người dùng doanh nghiệp 
- Người dùng doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên công ty, số ĐKKD, 

cơ quan cấp phép, địa chỉ trụ sở, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, website (nếu có), … 
cho ban quản lý Glints.com/vn. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, nhu cầu đăng tin tuyển dụng sàn giao dịch 
thương mại điện tử theo chính sách của Glints.com/vn. 

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ, 
thông tin tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử. 

- Tuân thủ các quy định về đăng tin tuyển dụng theo các chính sách của sản TMĐT 
Glints.com/vn và các quy định của pháp luật về đăng tin. 

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người lao động và các quy định của 
pháp luật có liên quan khác khi hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử. 



	
	

- Tích cực tham gia, cung cấp các tài liệu, thông tin trong quá trình giải quyết tranh 
chấp, khiếu nại trong quá trình hoạt động trên sàn TMĐT Glints.com/vn. 

- Người dùng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, 
cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao 
dịch TMĐT Glints.com/vn trong Quy định này. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. 
- Tuân thủ tất cả các quy chế của sàn TMĐT Glints.com/vn và các quy định pháp luật có 

liên quan. 
2. Quyền và trách nhiệm của cá nhân (ứng viên tìm việc) trên Website Glints.com/vn 
a. Quyền của người dùng cá nhân - ứng viên tìm việc 
- Khi đăng ký trở thành người dùng của Glints.com/vn và được Glints.com/vn đồng ý, 

người dung cá nhân - ứng viên sẽ được sử dụng các chức năng dành cho người dùng - 
ứng viên tại Glints.com/vn. 

- Người dùng sẽ được đội ngũ của Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn hướng dẫn sử 
dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm kiếm và kết nối với các doanh 
nghiệp tiềm năng và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn. 

- Người dùng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn trong 
quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho 
Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. 

b. Trách nhiệm của người dùng cá nhân - ứng viên tìm việc 
- Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các chính sách và quy trình sử dụng các dịch vụ 

tại Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. 
- Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng 

dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 
- Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT 

Glints.com/vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ 
tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. 

- Người dùng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn là 
chính xác, trung thực. 

- Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, quá trình sử dụng để hỗ 
trợ Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa 
các người dùng diễn ra qua Sàn. 

- Người dùng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm 



	
	

dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, 
cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. Trong trường 
hợp vi phạm thì người dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp 
luật. 

- Người dùng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, 
cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao 
dịch TMĐT Glints.com/vn trong Quy định này. 

- Người dùng không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT 
Glints.com/vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các người dùng bằng 
cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ 
biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Glints.com/vn. 

- Tuân thủ tất cả các quy chế của sàn TMĐT Glints.com/vn và các quy định pháp luật có 
liên quan. 

XI. Điều khoản áp dụng 
Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Glints.com/vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ký ban hành Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Glints.com/vn có quyền và có thể 
thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Glints.com/vn cho 
người dùng biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy 
chế có hiệu lực. Việc người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được 
công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. 

Quy chế hoạt động sẽ được Glints.com/vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông 
báo trước. Người dùng tham gia Glints.com/vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện 
hành khi giao dịch trên website.	

XII. Điều khoản cam kết 
Người dùng khi sử dụng Glints.com/vn đồng nghĩa với việc các bên có liên quan đã chấp 
thuận tuân theo quy chế này. 
Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT 
Glints.com/vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp: 
• Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử GLINTS.COM/VN 
• Công ty/Tổ chức: CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT NAM 
• Địa chỉ trụ sở: Tầng 6, Số 100, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
• Điện thoại: 028 7100 3030  Fax: /  Email: sales-vn@glints.com 
Xin chân thành cảm ơn! 
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