
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN

Phiên bản 1.0 - Cập nhật ngày 30/9/2021

Bạn đồng ý với Điều Khoản & Điều Kiện này khi tham gia Chương trình Giới thiệu ứng viên
(“Chương trình”) cho Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva (“Vidiva”). Vidiva có thể thay đổi
chương trình thưởng tùy từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Tất cả các ứng viên được bạn giới thiệu qua Chương trình này đều nhận được cơ hội bình
đẳng và không phân biệt đối xử. Các ứng viên sẽ được xem xét và thực hiện theo quy trình
tuyển dụng của Vidiva.

1. Đối tượng tham gia

Cá nhân là bao gồm người có quốc tịch Việt Nam hoặc cá nhân có quốc tịch nước ngoài đang
sinh sống tại toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc tại nước ngoài.

2. Thanh toán phần thưởng

Phần thưởng sẽ được thanh toán sau khi Vidiva xác nhận ứng viên trở thành nhân viên chính
thức (có ký hợp đồng lao động và hoàn thành thời gian thử việc nếu có) của Vidiva.

Bạn lưu ý rằng phần thưởng có thể phải chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (theo
quy định hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân tại Văn bản hợp nhất số
68/VBHN-BTC1) áp dụng cho người Việt Nam và người nước ngoài.

Thông tin và các chứng từ bổ sung liên quan (nếu có) cho việc thanh toán, Vidiva sẽ hướng
dẫn chi tiết theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy trình thanh toán của Vidiva tùy từng
thời điểm để đảm bảo Vidiva có thể thuận lợi thanh toán phần thưởng cho bạn.

3. Thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo mật thông tin

Bằng việc đồng ý Điều Khoản & Điều Kiện này, người giới thiệu có trách nhiệm thông tin cụ thể,
đầy đủ, rõ ràng đến các ứng viên các chính sách tuyển dụng của Vidiva tại trang tuyển dụng
Careers at Ting2 và chính sách bảo mật, quản lý, sử dụng thông tin ứng viên Candidate Data
Privacy Notice3 của Vidiva. Người giới thiệu đảm bảo các ứng viên hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ
các quy định của Vidiva trong quá trình ứng tuyển.

3 Candidate Data Privacy
https://drive.google.com/file/d/1SiTKCosDhuElFOzGvvXKbx9p6ziyh3vE/view?usp=sharing

2 Careers at Ting: https://tingapp.vn/careers

1 Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-68-VBHN-BTC-2019-Thong-tu-hu
ong-dan-thuc-hien-Luat-Thue-thu-nhap-ca-nhan-440231.aspx
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Thu thập thông tin

Vidiva thu thập thông tin của người giới thiệu bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ
email, thông tin giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và thông tin thanh toán để thực hiện
thủ tục thanh toán, trả thưởng giới thiệu thành công cho bạn.

Theo đó, Vidiva không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại và tranh
chấp nào trong trường hợp thông tin người giới thiệu cung cấp bị giả mạo, sai lệch, không
chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật mới nhất.

Sử dụng và lưu trữ thông tin

Vidiva đảm bảo an toàn thông tin của người giới thiệu theo quy định của pháp luật. Vidiva có
thể dùng thông tin liên lạc của người giới thiệu để gửi cho các email hoặc các thông báo liên
quan tới các cơ hội việc làm tại Vidiva.

Thông tin được thu thập sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp
luật hoặc cho đến khi các thông tin đó còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng nêu
trên.

Bảo mật thông tin

Việc bảo mật và đảm bảo an toàn cho tất cả thông tin của người giới thiệu và ứng viên, bạn có
thể tham khảo nhiều thông tin hơn tại Lưu ý quyền riêng tư dữ liệu4.

4. Tranh chấp và khiếu nại
Tất cả những phát sinh về tranh chấp và khiếu nại nếu có sẽ được giải quyết và xử lý theo quy
định của Vidiva và quyết định của Vidiva sẽ là quyết định cuối cùng để làm căn cứ thực hiện.
Bạn đồng ý rằng không tiếp tục tranh chấp, khiếu nại, hoặc kiện tụng gây thiệt hại cho Vidiva;
tiền phạt, các chi phí và phí tổn nếu có dẫn đến từ việc tranh chấp và khiếu nại của bạn ảnh
hưởng đến tổn thất của Vidiva (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh
chấp nào khác) sẽ do bạn chịu trách nhiệm.

5. Thắc mắc và hỗ trợ

Trong quá trình tham gia Chương trình, nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ hướng dẫn, vui
lòng liên hệ với Bộ phận Nhân sự theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

● Số điện thoại: (84) 28 7308 4382

● Email: careers@vidiva.vn

---------- Hết ----------

4 Lưu ý quyền riêng tư dữ liệu: https://tingapp.vn/luu-y-quyen-rieng-tu-du-lieu
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