ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG AICLIP
(HTTPS://AICLIP.AI)
Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của AiClip tại Website:
https://www.aiclip.ai
Bằng việc sử dụng AiClip, bạn đang đồng ý với các điều khoản sử dụng AiClip dưới đây. Hãy
đọc kỹ các điều khoản này:
(AiClip có quyền cập nhật bổ sung các điều khoản)
1. Về phía đơn vị và sở hữu sản phẩm và dịch vụ AiClip
- Không thu thập thông tin khách hàng.
- Không lưu trữ bất kỳ nội dung nào của khách hàng trên server của chúng tôi, cũng như không
cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho việc chia sẻ video mà khách hàng tạo ra
- Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với nội dung khách hàng tạo ra, cũng như không
liên đới tới bất kỳ nội dung, hình ảnh…nào trong clip/ video mà khách hàng tạo ra
- Cung cấp các giải pháp để quản lý để phát hiện tối đa các nội dung xấu mà khách hàng tạo
ra.
- Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm về dữ liệu, thiệt hại hoặc hậu quả mà bạn gây ra do tạo
những nội dung vi phạm pháp luật.
2. Về phía khách hàng sử dụng AiClip
- Khách hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm với nội dung mình tạo ra. Tạo và lưu truyền tin giả,
thông Tin sai sự thật, công kích hoặc thù địch, tư tưởng phản động chống phá, vi phạm pháp
luật... bạn sẽ bị xử phạt bởi quy định của Pháp Luật.
- Những tài khoản tạo những nội dung vi phạm quy định, sẽ bị AiClip khóa tài khoản vĩnh viễn
mà không cần báo trước (bao gồm cả tài khoản miễn phí hay có phí)
- Tuân thủ các Quy định của pháp luật liên quan tới nội dung và thông tin trên internet.
3. Về các điều khoản này
Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản này hoặc bổ sung các điều khoản mới.
Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này, chúng tôi (AiClip) sẽ sử dụng các quyền và các
hành động để ngăn chặn việc không tuân thủ điều khoản của khách hàng.
Để biết thêm chi tiết thông tin Sản phẩm và Dịch vụ của AiClip, bạn vui lòng truy
cập:https://www.aiclip.ai
Mọi góp ý xin gửi về ceo@aiclip.ai
Cảm ơn các bạn đã hợp tác!

