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TỔNG PHÍ: VND

Lưu ý

Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều kiện điều khoản và Chính sách bảo mật.

Đăng ký

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Quyền lợi Golf

• Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express® do Vietcombank phát hành tại Việt Nam (“Eligible Card”), “Chủ thẻ” (“Eligible 

Cardmembers”) được hưởng quyền lợi golf tại các golf clubs do Amex chỉ định tại Việt Nam vào các ngày trong tuần và cuối tuần (“Quyền lợi đánh Golf” hoặc “Chương

trình”), tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây.

• Quyền lợi Golf được cung cấp cho các Chủ thẻ và không phải là ưu đãi trực tiếp của các golf clubs trong chương trình.

• Chủ thẻ đặt chỗ để chơi tại một trong các (“Golf bookings”) thông qua https://americanexpressvietnam.greengolf.biz (“Platform").

• Chu thẻ cần đặt trước thông qua Platform để được hưởng các Quyền lợi golf.

• Quyền lợi Golf chỉ áp dụng cho “Chủ thẻ”.

Golf Bookings

Chủ thẻ sẽ điền vào mẫu form đặt chỗ các thông tin chi tiết sau đây :

- Tên của Chủ thẻ

Địa chỉ email

Số điện thoại

Số thẻ tín dụng

Ngày hết hạn

CLB chơi golf đã chọn

CLB chơi golf thay thế trong trường hợp lựa chọn đầu tiên không còn chỗ.

Thời gian phát bóng ( Tee time) ưu tiên và thời gian chơi thay thế

Ngày chơi Golf và ngày thay thế

Handicap của khách và chủ thẻ thành viên.

Tên khách

https://americanexpressvietnam.greengolf.biz/


(i) Các Chủ thẻ sẽ nhận được phản hồi đối với các Golf Bookings nhận trước 2:00 giờ chiều Việt Nam / 3:00 giờ chiều Singapore trên Platform trong vòng 24 (hai mươi

bốn) giờ; và

(ii) Các chủ thẻ hội đủ điều kiện sẽ nhận được phản hồi đối với các Golf Bookings nhận được sau 2:00 giờ chiều giờ Việt Nam / 3:00 chiều giờ Singapore trên Platform 

trong vòng hai (2) ngày làm việc (không bao gồm cuối tuần và ngày nghỉ lễ);

Việc chấp nhận tất cả các golf bookings, ghép đôi và thay đổi thời gian chơi golf sẽ do các Sân gofl quyết định và tùy vào tình trạng sẵn có.

Việc booking sẽ không được thực hiện nếu chủ thẻ đặt trước hơn 1 tháng tính đến ngày chơi, Chủ thẻ không được phép book tiếp cho lần chơi kế tiếp nếu chưa hoàn thành lần

chơi đã đặt.

Phí

• Chủ thẻ và khách của Chủ thẻ sẽ phải thanh toán phí phát sinh, phí hỗ trợ (caddy fee), thuế, lệ phí, phí tủ đồ và bảo hiểm theo mức giá thông thường và bất kỳ khoản phí

nào khác, nếu có, tại Golf clubs ("Golfing Fees ").

• Chủ thẻ sẽ thanh toán phí Green fee và Golfing Fees cho khách của họ bằng thẻ Amex Cashplus Platinum của mình.

Chủ thẻ phải đặt trước ít nhất 4 ngày làm việc nếu chơi vào ngày trong tuần

Chủ thẻ phải đặt trước ít nhất 6 ngày làm việc nếu chơi vào ngày cuối tuần và ngày lễ

Chủ thẻ sẽ bị tính phí 230.000 VND (tương ứng 10 USD) cho bất kỳ thay đổi nào đối với các Booking đã được xác nhận, chẳng hạn như sửa đổi giờ chơi, thay đổi ngày chơi

và / hoặc thay đổi tên của người chơi trong các Bookings đã được xác nhận. Thay đổi chỉ có thể được thực hiện dựa trên tính khả dụng. Phí hủy Bookings sẽ được tính trực tiếp

cho Chủ thẻ.

Khi đặt chỗ chơi golf, Chủ thẻ đồng ý rằng việc thanh toán cho Golfing Fees và Guest Green Fees cho Chủ thẻ và (các) khách của Chủ thẻ phải được thực hiện khi bookings và

được tính vào thẻ Amex Cashplus Platinum của VCB.

• Các bookings phụ thuộc tình trạng trống của sân gôn. Tỷ giá có thể thay đổi mà không báo trước.. 

• All Tất cả các khoản phí sẽ được thực hiện bằng đồng VND.

• Khách của Chủ thẻ sẽ phải trả phí walk-in Green fee tại các sân gofl tham gia chương trình (“Guest Green Fees”).

Quy định về trang phục

Tất cả các sân golf yêu cầu đi giày mềm và mặc các trang phục phù hợp với chơi golf tất cả các khách phải tuân theo nghi thức chơi golf bình thường, bao gồm nhưng không

giới hạn ở tốc độ chơi và sử dụng giỏ hàng.

Điều kiện của Chương trình

• Chương trình có hiệu lực vào tất cả các ngày trong tuần và cuối tuần

• Phí có tối thiểu 2 người chơi cho mỗi nhóm chơi (flight) nếu chơi vào ngày trong tuần và 3 người chơi cho mỗi nhóm chơi nếu chơi vào ngày cuối tuần (tùy thuộc vào việc

ghép đôi và yêu cầu số người chơi tối thiểu của sân golf tham gia chương trình)

• Phải có một (1) Chủ thẻ và tối thiểu một (1) khách trong nhóm chơi



• Golf Bookings phụ thuộc tình trạng trống của sân gôn.

• Chủ thẻ và khách phải có số điểm chấp (handicap) và bảo hiểm golf hợp lệ. Câu lạc bộ golf có thể yêu cầu người chơi golf xuất trình thẻ Handicap khi đăng ký.

• Thành viên của Câu lạc bộ golf không thể thực hiện bookings trực tiếp tại Câu lạc bộ và chuyển tee-time ( thời gian phát bóng/ thời gian chơi) đã được xác nhận cho Chủ

thẻ

• Green Golf sẽ không xử lý yêu cầu đặt chỗ từ thành viên Câu lạc bộ Golf mà không phải là Chủ thẻ. Một thành viên Câu lạc bộ Golf tham gia sẽ phải liên hệ với Câu lạc bộ

Golf tham gia cá nhân để được ghép nối với một Chủ thẻ

• Green Golf có quyền thay thế một trong các sân golf tham gia chương trình bằng một hoặc nhiều sân golf tương đương hoặc tốt hơn với sự chấp thuận trước bằng văn bản

của American Express. Bất kỳ Golf clubs nào thay thế sẽ có chất lượng bằng hoặc cao hơn Golf clubs được thay thế. Bất kỳ sự thay thế nào của Golf clubs được American 

Express phê chuẩn sẽ được coi là một Golf club tham gia chương trình.

• Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào trong danh sách các Participating Golf clubs theo Chương trình vì bất kỳ lý do gì, Green Golf sẽ mua một Golf clubs  thay thế

có cùng thứ hạng hoặc cao hơn.

• Chương trình này áp dụng cho các Chủ thẻ đủ điều kiện, có Tài khoản Thẻ đủ điều kiện ở trạng thái tốt và được thông thường (không mặc định hoặc không bị hủy vì bất kỳ

lý do gì). Chương trình này không thể chuyển nhượng được.

• Quyền lợi Golf  này không được áp dụng cùng với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác hoặc khi tham gia bất kỳ giải đấu golf hoặc lớn nào nhóm trò chơi golf xã hội / 

mạng.

• Quyền lợi này được cung cấp cho Chủ thẻ và không được coi là thành viên thông thường của golf clubs

• Chương trình chỉ cung cấp quyền vào sân golf hợp lệ. Các chủ thẻ hội đủ điều kiện và / hoặc khách của họ sẽ không được sử dụng các tiện nghi khác tại Participating Golf 

clubs

• Các lợi ích của Chương trình có thể không được sử dụng kết hợp với bất kỳ sự kiện, trò chơi xã hội hoặc giải đấu hoặc các chương trình khuyến mãi khác.

• Ngoài các điều khoản và điều kiện này, các điều khoản và điều kiện của Participating Golf clubs tương ứng cũng sẽ được áp dụng

• Bằng cách tham gia Chương trình và sử dụng các quyền lợi / đặc quyền được cung cấp theo Chương trình, Chủ thẻ được coi là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện và

bất kỳ thay đổi, sửa đổi, bổ sung, xóa và thay đổi nào.

• Các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng trên bất kỳ điều khoản, tuyên bố hoặc bảo đảm nào có trong bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu tiếp thị nào khác hoặc quảng

bá Chương trình hoặc các lợi ích / đặc quyền được cung cấp trong Chương trình.

Chính sách hủy

• Bất kỳ thay đổi nào và hủy bookings vào các ngày trong tuần phải được thực hiện ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày chơi.

Mọi thay đổi và hủy bookings vào cuối tuần hoặc ngày lễ phải được thực hiện trước ít nhất bốn (4) ngày làm việc trước ngày chơi.

• Phí hủy và phí quản trị sẽ được áp dụng cho bất kỳ trường hợp hủy hoặc sửa đổi bookings nào và sẽ được tính trực tiếp vào thẻ Amex Cashplus Platinum

• Sẽ không có loại trừ mưa (nghĩa là không hoàn lại tiền hoặc đổi lịch chơi trong trường hợp hủy bỏ một trận đấu golf do thời tiết xấu). Trong trường hợp trời mưa, Golf 

Captain phải thông báo rằng không thể chơi trước khi hủy chơi golf. Trường hợp Chủ thẻ tự hủy bỏ mà không có thông báo của Thuyền trưởng sẽ không được xử lý.

• .



Chính sách hủy bookings - Các ngày trong tuần

• Bất kỳ thay đổi hoặc hủy đặt chỗ chơi golf vào các ngày trong tuần phải được thực hiện trước ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày phát bóng

• Các phí hủy sau sẽ áp dụng cho Chủ thẻ và (các) khách mời của Chủ thẻ

(a) 50% tổng số tiền phải trả * sẽ được tính cho các lần hủy thực hiện trong vòng hai (2) ngày làm việc trước ngày phát bóng;

(b) 100% tổng số tiền có thể tính phí * sẽ được tính cho các lần hủy thực hiện trong vòng một (1) ngày làm việc trước ngày phát bóng, vắng mặt hoặc đến trễ **

Chính sách hủy bookings - Cuối tuần / Ngày lễ

Bất kỳ thay đổi hoặc hủy bookings chơi golf cuối tuần phải được thực hiện trước ít nhất bốn (4) ngày làm việc trước ngày phát bóng.

• Các phí hủy sau sẽ áp dụng cho Chủ thẻ và (các) khách mời của Chủ thẻ:-

(a) 50% tổng số tiền phải trả * sẽ được tính cho các lần hủy thực hiện trong vòng ba (3) ngày làm việc trước ngày phát bóng; 

(b) 75% tổng số tiền phải trả * sẽ được tính cho các lần hủy thực hiện hai (2) ngày làm việc trước ngày phát bóng;

(c) 100% tổng số tiền phải trả * sẽ được tính cho các lần hủy thực hiện một (1) ngày làm việc trước ngày phát bóng; vắng mặt hoặc đến trễ **

* Tổng số tiền phải trả bao gồm vé vào cửa (walk-in) hoặc phí sân cỏ (Green fee), phí buggy, phí caddy, phí sân, phí bảo hiểm và tủ khóa theo mức giá thông thường tại

các sân golf nếu có. Quyền lợi Golf sẽ không được áp dụng cho trường hợp hủy bỏ. Phí hủy bookings có thể khác nhau tùy theo sân golf.

** Đến trễ là khi người chơi golf đến muộn và thời gian phát bóng đã trôi qua. Sân golf có thể cho phép người chơi golf chơi ở thời gian tee muộn hơn tùy vào tình trạng

sẵn có. Tuy nhiên, nếu Participating Golf clubs không cho phép hoặc không có sẵn, người chơi golf phải chịu phí hủy bỏ đầy đủ (tỷ lệ walk-in green fee sẽ được áp

dụng mà không áp dụng lợi ích của Golf).

GREEN GOLF ONLINE PRIVACY STATEMENT

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Chào mừng bạn đến với website Green Golf Holdings Pte Ltd ( “Green Golf” hoặc “Chúng tôi”), trang truyền thông xã hội hoặc ứng dụng (“Platform”). Vui lòng đọc phần bên

dưới để tìm hiểu về cách Chúng tôi thu thập, bảo vệ và sử dụng dữ liệu của bạn khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua Platform này.

Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho Platform này. Đôi khi, Platform có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo

và chi nhánh của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn các trang web mà trên đó Platform được quảng cáo). Nếu bạn theo dõi liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số

này, xin lưu ý rằng các trang web này và bất kỳ dịch vụ nào có thể truy cập được đều có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các

chính sách này hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được thu thập thông qua các trang web hoặc dịch vụ này, chẳng hạn như dữ liệu liên hệ và vị trí. Vui lòng kiểm tra các chính

sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho các trang web hoặc sử dụng các dịch vụ này.



Có gì trong Chính sách về quyền riêng tư trực tuyến này?

Green Golf thu thập thông tin để xử lý đặt chỗ chơi golf của bạn, có thể liên lạc với bạn để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn. Khi cần thiết, chúng tôi có thể chỉ chia sẻ tên

của bạn, 6 chữ số đầu tiên của số thẻ và chi tiết golf bookings của bạn với American Express và Vietcombank cho mục đích phục vụ. Điều này giúp chúng tôi cải thiện các

dịch vụ của mình và cách chúng tôi liên lạc với bạn.

Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư là quan trọng đối với bạn và chúng tôi cố gắng cởi mở và minh bạch nhất có thể trong cách Chúng tôi phục vụ bạn.

Chúng tôi tiến hành việc kinh doanh của mình tuân theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Singapore, 2012 (PDPA) và đã thực hiện các biện pháp bổ sung để bảo vệ thông tin 

cá nhân của bạn.

Chính sách bảo vệ dữ liệu của Green Golf nhằm mục đích giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và các lựa chọn có sẵn

cho bạn.

Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ Green golf cho bạn, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn chi tiết bổ sung cụ thể về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách về quyền riêng tư trực tuyến này áp dụng cho các trang web của Green Golf, các ứng dụng trực tuyến chạy trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị

di động khác (“ứng dụng”) cũng như việc bạn sử dụng hoặc truy cập bất kỳ dịch vụ trực tuyến hoặc nội dung nào liên kết đến tuyên bố này.

Bạn không thể sử dụng Platform nếu bạn (a) không đồng ý với các điều khoản này, (b) không phải nhiều hơn (i) ít nhất 18 tuổi hoặc (ii) tuổi hợp pháp để tạo một hợp đồng

ràng buộc với chúng tôi, hoặc (c) bị cấm truy cập hoặc sử dụng Platform hoặc bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào của mình theo luật hiện hành. Nếu bạn là trẻ vị thành

niên dưới độ tuổi mà bạn có thể hình thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành, bạn chỉ có thể sử dụng Platformvới sự tham gia của cha mẹ hoặc người

giám hộ.

Vì chúng tôi có thể thay đổi Chính sách về quyền riêng tư trực tuyến này, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra phiên bản cập nhật. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi đối với

tuyên bố này, chúng tôi sẽ cập nhật "Ngày có hiệu lực" ở đầu trang này.

Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến này bao gồm thông tin gì?

Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến này mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu giữ thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được trực tuyến. Chúng tôi thu

thập thông tin trực tuyến chúng tôi nhận được từ bạn khi bạn:

• Truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi

• Tham gia vào các chương trình trực tuyến mà chúng tôi cung cấp với các đối tác kinh doanh của chúng tôi

• Nhận hoặc trả lời thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi;

• Xem hoặc nhấp vào quảng cáo của chúng tôi hoặc nội dung trực tuyến khác; và

• Tương tác với chúng tôi thông qua các trang web truyền thông xã hội, các trang web và ứng dụng khác.



Chúng tôi thu thập thông tin gì trực tuyến và chúng tôi thu thập thông tin như thế nào?

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân (thông tin có thể được sử dụng để nhận diện cá nhân) chẳng hạn như

Tên

Thông tin liên lạc (chẳng hạn như email, điện thoại và địa chỉ gửi thư)

6 chữ số đầu tiên của thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express

Thông tin địa chỉ.

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân khi bạn chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua Nền tảng, cũng như thông qua các nguồn khác, chẳng hạn như các đối

tác tiếp thị chung; truyền thông xã hội; từ bạn bè bạn hoặc được kết nối với nhau trên mạng xã hội và từ các bên thứ ba khác:

• Điền vào biểu mẫu hoặc khảo sát trực tuyến, khi bạn bookings với chúng tôi;

• Thực hiện yêu cầu của bạn và trả lời các câu hỏi của bạn;

• Đăng ký, đăng nhập hoặc cập nhật các cài đặt trên tài khoản của bạn bằng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi;

• Đăng ký hoặc ghi danh dịch vụ của chúng tôi;

• Đăng ký một đề nghị tiếp thị;

• Mua một thứ gì đó trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi; hoặc là

• Thực hiện phân tích dữ liệu, kiểm tra, phát triển sản phẩm mới, xác định xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và điều hành

và mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập hoặc biên soạn thông tin khác về bạn (chẳng hạn như số đăng ký hoặc thông tin nhóm nhân khẩu học) trên cơ sở tổng hợp và không được xác định. 

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào khác với bên thứ ba cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào.

Platformnày có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi web khác do chúng tôi đặt hoặc các công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi cho các mục đích tương tự khi chúng

tôi sử dụng Thông tin cá nhân, như được mô tả trong Chính sách này.

Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cookie, Platformcó thể không hoạt

động đúng cách.

Làm cách nào để chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn?

Chúng tôi chủ yếu sử dụng thông tin này để cung cấp Platformvà các tính năng liên quan cho bạn và

• Thực hiện yêu cầu của bạn và trả lời các câu hỏi hoặc đặt chỗ của bạn

• Gửi thông tin quản trị cho bạn, chẳng hạn như thay đổi xác nhận hoặc thay đổi đặt chỗ, các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.

• Quản lý các chương trình khuyến mãi mà bạn chọn tham gia

• Tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng chia sẻ xã hội



• Phân tích và giám sát việc sử dụng Platform và cải tiến

• Giúp bảo mật Nền tảng, ngăn chặn gian lận và thực thi chính sách của chúng tôi

• Cá nhân hóa Platformcủa chúng tôi cho bạn

• Liên lạc với bạn về các dịch vụ Green golf khác hoặc của các chi nhánh của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác, nếu bạn đồng ý

• Thực hiện các hoạt động khác với sự đồng ý của bạn

• Thực hiện phân tích dữ liệu, kiểm toán, phát triển sản phẩm mới, xác định xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và hoạt động của chúng tôi

và mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Thông tin Cá nhân được thu thập thông qua Platform như được mô tả trong chính sách này. Cụ thể, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn

• Tuân thủ luật pháp hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác như trả lời trát đòi hầu tòa, bao gồm luật và các nghĩa vụ pháp lý khác ngoài quốc gia cư trú của bạn

• Để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan chính phủ và công chúng bao gồm cả các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của bạn

• Để bảo vệ các quyền, hoạt động hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của người dùng của chúng tôi

• Để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ, gian lận, đe dọa đến sự an toàn cá nhân của bất kỳ người nào

hoặc vi phạm điều khoản và điều kiện của Nền tảng

Cách bạn có thể truy cập và chỉnh sửa Thông tin cá nhân của mình

Platform của chúng tôi cho phép bạn xem lại và chỉnh sửa Thông tin cá nhân mà bạn đã nhập. Nếu không, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email ở cuối chính sách

này để yêu cầu quyền truy cập vào hoặc chúng tôi cập nhật hoặc chỉnh sửa Thông tin cá nhân do Platform của chúng tôi thu thập được. Xin lưu ý rằng, phù hợp với luật địa

phương, Green Golf có thể giữ lại Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kiểm toán, để khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, thực thi chính sách của chúng tôi hoặc tuân thủ các

yêu cầu pháp lý. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho phép bạn xem xét hoặc cập nhật hoặc xóa Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho bên thứ ba, bao gồm

bất kỳ ứng dụng, Platformtruyền thông xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ không dây nào.

Cách chúng tôi sử dụngThông tin cá nhân của bạn

Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp có thể được tiết lộ và sử dụng bởi các bên sau để xử lý, phục vụ hoặc tiếp thị các mục đích, chẳng hạn như:

• Với cơ quan quản lý, tòa án và cơ quan chính phủ nhằm phục vụ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu của chính phủ;

• Với các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ của chúng tôi để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận hoặc tội phạm, và để bảo vệ quyền của Green 

Golf hoặc những người khác;

• Trong gia đình các công ty Green golf;



• Với Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi và giúp chúng tôi vận hành doanh nghiệp của mình (chúng tôi yêu cầu Nhà cung

cấp dịch vụ bảo vệ Thông tin cá nhân và chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng tôi chỉ định);

• Với các tổ chức tài chính hoặc Đối tác thương hiệu mà chúng tôi cùng nhau cung cấp hoặc phát triển sản phẩm và;

• Đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, khi bạn đã đồng ý.

Cách chúng tôi xử lý Thông tin tổng hợp và Thông tin không được xác định

Thông tin được Tổng hợp hoặc Thông tin được không xác định riêng bạn; nó giúp chúng tôi phân tích các mô hình giữa các nhóm người. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin 

tổng hợp hoặc Thông tin không xác định theo một số cách, ví dụ:

• Vì những lý do tương tự như chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân;

• Với Đối tác kinh doanh để giúp phát triển và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ và trình bày nội dung theo mục đích có sẵn, bao gồm Quảng cáo theo mục đích có sẵn; hoặc là

• Với Đối tác kinh doanh để tiến hành phân tích và nghiên cứu về khách hàng, trang web và người dùng ứng dụng.

Làm thế nào để chúng tôi giữ và bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và vật lý hành chính để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn. Các biện pháp này bao gồm các biện pháp bảo vệ máy tính và các

tập tin và tiện nghi được bảo mật. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để hủy an toàn hoặc xóa vĩnh viễn Thông tin cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến thông tin đó nữa. 

Chúng tôi sẽ chỉ giữ Thông tin Trực tuyến của bạn miễn là chúng tôi phải cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, trừ khi chúng tôi được pháp luật hoặc quy định yêu

cầu hoặc điều tra tranh chấp và điều tiết để giữ nó.

Lựa chọn của bạn là gì?

Bạn có thể chọn không cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi khi bạn sử dụng Platform. Tuy nhiên, nếu yêu cầu thông tin không được xác định là tùy chọn và bạn chọn

không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc, thì bạn có thể không sử dụng được các tính năng của Platform.

Chính sách danh sách

Bạn đồng ý tuân thủ các quy tắc / nguyên tắc sau trong khi đăng hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào vào Ứng dụng:

• Thông tin / nội dung do bạn tải lên không được phỉ báng, đe dọa bất hợp pháp hoặc quấy rối bất hợp pháp.

• Hơn nữa, bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư nào về công khai hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên

thứ ba nào.

• Thông tin bạn tải lên không chứa bất kỳ vi-rút, trojan, sâu, bom thời gian hoặc các thói quen lập trình máy tính khác có thể gây hại hoặc gây cản trở bất hợp pháp, lén lút chặn

hoặc loại bỏ bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào.

• Bạn sẽ không được phép phỉ báng bất cứ ai hoặc bao gồm lời nói căm thù, xúc phạm, vu khống hướng đến các cá nhân hoặc nhóm. Bạn không nên chủ trương bạo lực đối với

người dùng hoặc cá nhân hoặc nhóm khác.

• Bạn không được xuất bản hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào khiêu dâm dưới mọi hình thức, bao gồm, nhưng không giới hạn ở dạng âm thanh / hình ảnh.



Liên kết và nội dung của bên thứ ba

Ứng dụng của chúng tôi chứa các liên kết đến nội dung được duy trì bởi các bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về

thực tiễn bảo mật của các bên thứ ba này, và chúng tôi khuyên bạn nên xem chính sách bảo mật của từng nhà cung cấp dịch vụ và xem các điều khoản của

điều kiện của dịch vụ đó.

Bạn có lựa chọn nào về cách chúng tôi tiếp thị cho bạn?

Chúng tôi không gửi bất kỳ thông tin tiếp thị nào.

Bạn có câu hỏi nào về tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến không?

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, hoặc muốn liên hệ với chúng tôi hoặc muốn rút lại sự đồng ý của bạn về việc thu

thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào của Green Golf, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Chuyên viên bảo vệ dữ liệu Green Golf Holdings Pte. Ltd. 11 Collyer Quay, Arcade # 17-20

Singapore 049317

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại customerservice2@mobicom.com.



Liên hệ

Tên

Email

SĐT liên hệ

SĐT di động

Nội dung

Xin cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

GỬI

Email: customerservice2@mobicom.com

Tel: (To be provided later) 
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