CAFE24 VIETNAM APP COMPETITION 2021
THỎA THUẬN THAM DỰ CUỘC THI APP COMPETITION
Các giao dịch mua bán không thuộc phạm vi của cuộc thi này. Mọi giao dịch mua bán hoặc thanh toán
dưới bất kỳ hình thức nào đều không đảm bảo khả năng thắng chung cuộc của bạn. Không tổ chức cuộc
thi tại nơi pháp luật không cho phép.

BAN TỔ CHỨC:
“Cafe24 Vietnam App Competition 2021” (dưới đây gọi tắt là “Cuộc thi”) sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 04
năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2021, do Công ty TNHH Cafe24 Vietnam (dưới đây gọi
tắt là “Cafe24 Vietnam”) tổ chức.
Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thời gian tổ chức lễ trao giải có thể thay đổi nhằm
đảm bảo sức khỏe của cộng động.
CÁC ĐỘI THI:
Mỗi đội thi bao gồm tối đa bốn (04) người. Đội dự thi phải có sự góp mặt của các thành viên đang thường
trú tại Việt Nam. Mọi thành viên trong đội dự thi cần đáp ứng đủ những tiêu chí quy định trong bản Thỏa
thuận Dự thi này. Trường hợp một hoặc nhiều thành viên trong đội dự thi không đáp ứng được các tiêu chí
đề ra hoặc không tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận Dự thi này, Ban tổ chức có quyền đơn phương
loại cả đội dự thi. Các đội dự thi tự chịu trách nhiệm về tình trạng và hiệu quả hoạt động nhóm của đội
mình. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp trong các đội thi về hành vi, việc tham
gia, hợp tác, đóng góp, chia sẻ giải thưởng hoặc quyền sở hữu trí tuệ giữa các thành viên trong đội.
Nhân viên và người nhà của Cafe24 Vietnam, MaxX DC và Ban Giám Khảo không được tham gia cuộc
thi.
CÁC TIÊU CHÍ:
Cuộc thi không giới hạn về tuổi tác, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp, trình độ học vấn hay vị trí địa lý đối
với người tham gia, chỉ yêu cầu mỗi thí sinh hoặc đội dự thi phải có sự góp mặt của các thành viên đang
thường trú tại Việt Nam.
Ngoài ra, các nhân viên và giám đốc trực thuộc: (i) Người sáng tạo sự kiện và/hoặc thuộc ban tổ chức sự
kiện và (ii) các đơn vị truyền thông và quảng bá sự kiện, các cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình chuẩn
bị, trực tiếp quản lý và/hoặc tiến hành sự kiện và/hoặc Cuộc thi này (sau đây gọi tắt là “Các Chính thể
Truyền thông”), và (iii) các thành viên gia đình (bao gồm cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ/chồng và các mối
quan hệ nhận nuôi và giám hộ) bất kể địa chỉ thường trú, và/hoặc các cá nhân cùng sống trong một hộ (có
quan hệ thân thích hoặc không) của Các Chính thể Truyền thông đều không được phép đăng ký tham dự
Cuộc thi.
Trường hợp thí sinh tham dự dưới 18 tuổi thì cần có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ký bản Thỏa
thuận này trước khi đăng ký dự thi.

MỤC TIÊU CỦA CUỘC THI:
Cafe24 Vietnam tổ chức cuộc thi này với mong muốn mang đến sân chơi thường niên cho những đối
tượng đam mê công nghệ thông tin có thể thoả sức sáng tạo những Ứng dụng online hữu ích nói chung,
và phát triển những Ứng dụng tập trung chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng, nhằm phục
vụ các khách hàng đang sử dụng giải pháp eCommerce của Cafe24 Vietnam.
Thông qua cuộc thi này, Cafe24 Vietnam cũng hy vọng thu hút và kết nối được với các chuyên gia công
nghệ để hình thành và nuôi dưỡng mạng lưới những developer tài năng, nhằm hợp tác cùng nhau mang lại
các giải pháp kinh doanh tốt nhất cho các chủ doanh nghiệp online, từ đó trực tiếp tác động tích cực đến
nền kinh tế của đất nước.
Các Ứng dụng dự thi không chỉ góp phần hỗ trợ thị trường eCommerce tại Việt Nam tăng trưởng, mà còn
có cơ hội được quảng bá và tiếp cận nhóm khách hàng tại Đông Nam Á theo kế hoạch phát triển của
Cafe24 Vietnam.
Cuộc thi sẽ được thực hiện trực tuyến.
THỜI GIAN CUỘC THI:
Vòng 1 – Hệ thống nhận ý tưởng Ứng dụng dự thi (sau đây gọi tắt là “App”) chính thức mở từ ngày 19
tháng 04 năm 2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 09 tháng 05 năm 2021. Các thí sinh hoặc đội có thể nộp bài dự
thi bất kỳ lúc nào sau giờ mở hệ thống và trước thời điểm kết thúc cuộc thi. Các bài dự thi ý tưởng được
thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Ban tổ chức chỉ chấp nhận 01 ý tưởng App tương ứng
với mỗi thí sinh hoặc đội. Ban giám khảo sẽ chọn ra 20 ý tưởng App từ vòng 1 để vào vòng 2. Kết quả vòng
1 được thông báo vào ngày 17/05/2021.
Vòng 2 – 20 thí sinh hoặc đội được chọn vào vòng 2 sẽ bắt đầu thực hiện hoàn thiện App từ ngày 18 tháng
05 năm 2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 21 tháng 06 năm 2021. Các thí sinh hoặc đội có thể nộp bài dự thi
bất kỳ lúc nào sau giờ mở hệ thống và trước thời điểm kết thúc cuộc thi. Ban tổ chức chỉ chấp nhận các
App được hoàn thiện từ 20 ý tưởng được chọn từ vòng 1. 20 App hoàn thiện vòng 2 phải được thực hiện
bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Những App được hoàn thiện từ những ý tưởng khác ngoài 20 ý tưởng
được chọn từ vòng 1 sẽ không được tính là hợp lệ, và Ban tổ chức sẽ có toàn quyền loại thí sinh hoặc đội
nộp App đó khỏi cuộc thi ngay lập tức. Ban giám khảo sẽ bắt đầu chấm điểm vòng 2 từ ngày 22 đến ngày
28 tháng 06 năm 2021.
Kết quả chung cuộc sẽ được công bố trong Lễ trao giải cuộc thi được tổ chức vào ngày 30 tháng 06 năm
2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thời gian tổ chức
lễ trao giải có thể thay đổi nhằm đảm bảo sức khỏe của cộng động.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TOÀN QUYỀN SỞ HỮU:
Cafe24 Vietnam không nắm quyền sở hữu các App được nhận giải thưởng. Thay vào đó, trong thời hạn
một (01) năm tính từ ngày App được nhận giải, App đó sẽ được bán độc quyền trên Cafe24 Store của
Cafe24 Vietnam. Trong thời hạn một năm đó, các đơn vị thứ 3 không được quyền bán App nhận giải trên
store hoặc nền tảng của mình.

Các thí sinh hoặc đội không được phép sử dụng App đã hoàn thiện để dự thi, Ban tổ chức chỉ chấp nhận
các App dự thi được thực hiện trong thời gian được quy định. Có nghĩa là, bạn hoặc đồng đội đã sáng tạo
App và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với App với bên thứ ba, hoặc có thể xác nhận bằng văn bản của
bên thứ ba sở hữu hoặc có quyền cấp phép App đó, thì Ban tổ chức sẽ có toàn quyền loại thí sinh hoặc đội
nộp App đó khỏi cuộc thi ngay lập tức.
Các thí sinh hoặc đội sẽ bị loại trong trường hợp Ban tổ chức có bằng chứng thí sinh hoặc đội vi phạm
điều khoản này. Trường hợp thí sinh hoặc đội không rõ mình có đáp ứng đủ tiêu chí nêu tra trong điều
khoản này hay không, thì nên tham khảo cố vấn hoặc đơn vị tư vấn pháp luật đáng tin cậy. “Ứng dụng”
hay “App” có nghĩa là, không giới hạn, các nội dung (bao gồm tranh ảnh, âm thanh và nội dung nghenhìn), mã lập trình, thông số kỹ thuật, thông tin kỹ thuật, thuật toán, hình ảnh, thiết kế, tác phẩm nghệ
thuật, âm nhạc, sản phẩm đồ họa, kỹ xảo (SFX), dữ liệu và các thông tin hoặc tài liệu khác được bảo lưu
quyền sở hữu trí tuệ.
Khi tham gia cuộc thi Cafe24 Vietnam App Competition 2021, các thí sinh hoặc đội phải sử dụng cổng
API của Cafe24 Vietnam để hoàn thiện App dự thi. Cafe24 Vietnam có trách nhiệm cung cấp hướng dẫn
sử dụng cổng API và cài đặt App theo thông tin sau:
- Hướng dẫn sử dụng cổng API của Cafe24: https://developers.cafe24.com/docs/en/api/admin/#api-index
- Hướng dẫn cài đặt App: https://developers.cafe24.com/app/front/develop

ĐIỀU KIỆN THỎA THUẬN. Vui lòng đọc kỹ điều khoản này.
Các ý tưởng dự thi của vòng 1 và các App hoàn thiện của vòng 2 của các thí sinh hoặc đội và các tài liệu
khác được nộp cho Ban tổ chức và có liên quan tới cuộc thi dưới đây được gọi tắt là “Bài dự thi”.

NỘP BÀI DỰ THI:
Bài dự thi của các thí sinh hoặc đội phải:
a. Tuân thủ các điều khoản dịch vụ quy định trong thỏa thuận này và các quy tắc được đề ra khi cuộc thi
bắt đầu.
b. Không vi phạm các điều khoản và điều kiện của bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nhúng nào được sử
dụng trong App của thí sinh.
c. Các thí sinh hoặc đội phải sử dụng cổng API của Cafe24 Vietnam để phát triển, hoàn thiện App dự thi.
d. Không chứa các mã độc hại hoặc cửa hậu (backdoor).
e. Không chứa, mô tả hoặc đề cập đến các cụm từ thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, miệt thị, phân biệt đối xử,
xúc phạm, bất hợp pháp hoặc ngôn ngữ không phù hợp (do Ban tổ chức quyết định).
f. Không chứa, mô tả hoặc đề cập đến các nội dung chê bai hoặc ảnh hưởng danh dự của Ban tổ chức, cuộc
thi này hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (do Ban tổ chức quyết định).
g. Không chứa các nội dung vi phạm pháp luật hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba (bao gồm quyền riêng tư,
nhân cách pháp lý và quyền sở hữu trí tuệ).

h. Các thí sinh hoặc đội được phép sử dụng bất kỳ ngôn ngữ mã hóa hoặc thư viện nguồn mở nào phù hợp.
Nộp ý tưởng dự thi Vòng 1:
- Truy cập cafe24.vn/competition2021.html, nhấn ‘Đăng ký Thông tin’ để đăng ký tham dự. Sau đó nhấn
‘Đăng ký Ý tưởng’ để gửi ý tưởng App dự thi về ban tổ chức. Trường hợp hệ thống nhận bài thi bị quá
tải, các thí sinh gửi ý tưởng dự thi về địa chỉ competition2021@cafe24corp.vn.
- Các thí sinh hoặc nhóm bắt buộc phải đăng ký thông tin thì ý tưởng App dự thi gửi về ban tổ chức mới
được tính là hợp lệ.
- Các bài dự thi ý tưởng được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh HOẶC tiếng Việt.
- Các bài dự thi gửi dưới dạng file PowerPoint hoặc PDF.
- Đặt tên file theo cấu trúc: [họ&tên]_round1_Cafe24VNcomp2021 hoặc
[tênnhóm]_round1_Cafe24VNcomp2021. Ví dụ: nguyenvana_round1_Cafe24VNcomp2021 hoặc
techheads_round1_Cafe24VNcomp2021.
- Thời gian gửi ý tưởng: từ 19/4 đến 23h59 ngày 9/5/2021.
- Thí sinh sẽ được nhận email xác nhận đăng ký thông tin và gửi ý tưởng thành công.
- BGK sẽ chọn ra 20 ý tưởng xuất sắc nhất để vào Vòng 2. Kết quả Vòng 1 được thông báo vào ngày
17/5/2021.
Nộp App hoàn thiện Vòng 2:
- 20 thí sinh hoặc nhóm bắt đầu thực hiện hoàn thiện App dự thi từ ngày 18/5 – 21/6/2021.
- Các thí sinh vào Vòng 2 sẽ nhận được lời mời tham gia vào Chat Room hỗ trợ trực tuyến của ban tổ
chức trên ứng dụng Zalo.
- 20 App hoàn thiện Vòng 2 phải được thực hiện BẰNG CẢ tiếng Anh và tiếng Việt.
- Sau khi hoàn thành App, các thí sinh hoặc nhóm tạo website bán hàng online trên nền tảng Cafe24
Vietnam, cài đặt App mà mình đã thực hiện vào trang bán hàng đó. Gửi App hoàn chỉnh về
competition2021@cafe24corp.vn với những thông tin và tài liệu sau:
1. Tài khoản Cafe24: ID và Password của trang bán hàng được tạo trên Cafe24.vn
2. Thông tin Source code.
3. File Dump database có chứa data mẫu.
4. Tài liệu hướng dẫn deploy app với develop mode và production mode.
5. Tài liệu ERD.
6. Tài liệu mock-up.
7. Tài liệu Flowchart Diagram.
8. Video demo App (phục vụ cho 50% điểm voting, chi tiết tại Tiêu chí Chấm điểm).
- Đặt tên email theo cấu trúc: [họ&tên]_round2_Cafe24VNcomp2021 hoặc
[tênnhóm]_round2_Cafe24VNcomp2021. Ví dụ: nguyenvana_round2_Cafe24VNcomp2021 hoặc
techheads_round2_Cafe24VNcomp2021.
- Thời gian gửi bài Vòng 2: từ 18/5 đến 23h59 ngày 21/6/2021.
- BGK sẽ chấm điểm Vòng 2 từ ngày 22 – 28/6/2021.
- Kết quả chung cuộc sẽ được thông báo vào Lễ Trao giải ngày 30/6/2021.

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM:
Vòng 1

20 ý tưởng sẽ được chọn ra từ các ý tưởng App đăng ký ở Vòng 1, dựa trên các tiêu chí:
- Ý tưởng mới mẻ.
- Diễn giải, mô tả được rõ ràng mục đích và (các) chức năng của App.
- Mock-up App thể hiện được ý tưởng.
- Khả năng phát triển của App.
- Thiết kế bắt mắt.
Gửi ý tưởng App dưới dạng file PowerPoint hoặc PDF, tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Vòng 2
Trên thang điểm 10, App dự thi sẽ được chấm điểm như sau:
50% điểm số từ Ban giám khảo, dựa trên các tiêu chí:
- Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.
- Thiết kế bắt mắt.
- Ý tưởng sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn.
- Tối ưu tốc độ, tính ổn định của App.
- Mức độ hoàn thiện sản phẩm.
- App phải được thực hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
30% điểm số từ các thí sinh vào Vòng 2, và 20% điểm số từ người dùng trải nghiệm.
Các thí sinh và người dùng chấm điểm bằng cách bình chọn (vote) Video demo App mà mình yêu thích
tại cafe24.vn/competition2021.html. Thời gian bình chọn từ ngày 22/6 đến 23:59 ngày 28/6/2021.

Mỗi bài dự thi được chấm điểm qua từng vòng thi dựa trên những tiêu chí đã nêu, số điểm đội dự thi nhận
về là điểm số trung bình tính dựa trên tổng cộng điểm các giám khảo đưa ra. Mỗi giám khảo đều có quyền
không tham gia đánh giá một bài dự thi bất kỳ, Ban tổ chức cũng có quyền yêu cầu giám khảo không tham
gia đánh giá một bài dự thi bất kỳ trong trường hợp Ban tổ chức quyết định rằng do giám khảo đó đã hoặc
đang có mối quan hệ với thí sinh và việc tham gia vào quá trình đánh giá bài dự thi của thí sinh đó là bất
hợp lý. Quyết định không đánh giá là quyết định cuối cùng và không thay đổi.
Kết quả chung cuộc của cuộc thi là quyết định cuối cùng và không thay đổi.

GIẢI THƯỞNG:
Giải Nhất: 100.000.000 đồng
Giải Nhì: 50.000.000 đồng
Giải Ba: 30.000.000 đồng
Ngoài ra, tất cả 20 thí sinh hoặc đội nhóm vào Vòng 2 sẽ được tài trợ 2.000.000 đồng mỗi đội nhóm hoặc
thí sinh.
ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG:
Mọi chi tiết về Giải thưởng do Ban tổ chức quyết định. Ban tổ chức sở hữu quyền thay thế một giải thưởng
tương tự (hoặc các phần thưởng trong giải) có giá trị tương đương hoặc lớn hơn. Thí sinh hoặc đội thắng

cuộc chịu trách nhiệm nộp thuế, chi trả các chi phí có liên quan tới việc nhận và/hoặc sử dụng các Giải
thưởng. Đội thắng cuộc không được phép chuyển nhượng hoặc thay thế Giải thưởng.
Sau một khoảng thời gian tương đối, trường hợp thí sinh hoặc đội thắng cuộc không nhận Giải thưởng sau
khi nhận thông báo của Ban tổ chức, Ban tổ chức có quyền hủy bỏ giải thưởng, và trong thời gian nhất định
sẽ trao giải thưởng cho một thí sinh hoặc đội khác đã nộp App dự thi.

ĐIỀU KIỆN LOẠI BÀI THI
Ban tổ chức có quyền loại App dự thi của các thí sinh hoặc đội trong trường hợp có bằng chứng chứng
minh nội dung App dự thi (a) có chứa phần tử độc hại, lỗi, hỏng, không hoàn thiện, không phù hợp hoặc
gây khó chịu; (b) vi phạm các điều khoản sử dụng của các dịch vụ truyền thông xã hội, trang web, ứng dụng
di động hoặc bất kỳ nền tảng nào khác được sử dụng liên quan tới nội dung App dự thi của thí sinh hoặc
đội; (c) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; (d) vi phạm luật pháp hiện hành nào hoặc (e) vi
phạm hoặc không tuân thủ một hoặc nhiều điều khoản của Thỏa thuận Dự thi này.
Bạn và/hoặc toàn đội có thể bị loại khi có một trong những hành động sau đây, dù đã hoặc chưa được báo
trước, theo quyết định riêng của Ban tổ chức: (i) tấn công bằng lời nói đối với những thí sinh khác hoặc
nhân viên ban tổ chức cuộc thi; (ii) đụng chạm hoặc làm hại những thí sinh khác hoặc nhân viên ban tổ
chức cuộc thi; (iii) vi phạm Thỏa thuận Dự thi này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác được ký kết liên quan
đến cuộc thi; (iv) vi phạm hoặc không tuân thủ một hoặc nhiều điều khoản trong Thỏa thuận Dự thi này
hoặc (v) vi phạm tinh thần của cuộc thi. Trường hợp Ban tổ chức có bằng chứng chứng minh bạn hoặc toàn
đội đã xâm phạm sự chính trực hoặc hoạt động hợp pháp của cuộc thi, hoặc đã cố gắng dàn xếp sự chính
trực hoặc hoạt động hợp pháp của cuộc thi, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách gian lận, xâm nhập,
tạo bot độc hại hoặc các chương trình tự động khác, hoặc thực hiện hành vi lừa đảo bằng mọi cách, trong
thời gian diễn ra cuộc thi, trường hợp nhân viên ban tổ chức cuộc thi có bằng chứng chứng minh sức khỏe
của bạn không đảm bảo, ban tổ chức có thể yêu cầu bạn ngừng tham gia cuộc thi và áp dụng các biện pháp
y tế khẩn cấp. Trường hợp bạn tham gia theo đội, đồng đội của bạn có thể tiếp tục tham gia cuộc thi tùy lựa
chọn của họ.
Mọi quyết định loại App dự thi là quyết định cuối cùng và không thay đổi.
QUY TẮC ỨNG XỬ:
Các hành vi quấy rối bao gồm lời nói xúc phạm liên quan đến giới tính, bản sắc và biểu hiện, tuổi tác,
khuynh hướng tình dục, tình trạng khuyết tật, ngoại hình, kích thước cơ thể, chủng tộc, dân tộc, quốc tịch,
tôn giáo, hình ảnh tình dục tại khu vực công cộng, cố tình đe dọa, theo dõi, chụp ảnh hoặc ghi âm/quay
video không được sự đồng ý cửa đối phương, cố ý gián đoạn các cuộc trò chuyện hoặc sự kiện, tiếp xúc vật
lý không chính đáng và ý đồ tình dục không mong muốn.
Các thí sinh tham gia dự thi phải ngay lập tức tuân thủ mọi yêu cầu dừng mọi hành vi quấy rối.
Vì đây là một cuộc thi làm App, Ban tổ chức nghiêm cấm chèn mã độc và source code dưới mọi hình thức.

Ban tổ chức cũng phải tuân theo chính sách chống quấy rối. Cụ thể, Ban tổ chức không được sử dụng hình
ảnh, hoạt động hoặc tài liệu khác có nội dung khiêu dâm. Ban tổ chức không được sử dụng quần áo/đồng
phục/trang phục có nội dung khiêu dâm, hoặc xây dựng một môi trường khiêu dâm.
Nếu bạn bị quấy rối, hoặc phát hiện người khác bị quấy rối, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên
hệ với ban tổ chức cuộc thi ngay lập tức.
Thành viên ban tổ chức cuộc thi luôn sẵn lòng giúp đỡ các thí sinh liên hệ các cơ quan an ninh hoặc cơ
quan thực thi pháp luật địa phương, sắp xếp người hộ tống hoặc giúp đỡ những người bị quấy rối được an
toàn trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Chúng tôi đánh giá cao việc đăng ký tham dự của bạn.
Trường hợp thí sinh có hành vi quấy rối, ban tổ chức cuộc thi có thể thực hiện mọi biện pháp phù hợp, bao
gồm cảnh báo người vi phạm hoặc loại khỏi cuộc thi ngay lập tức.
Chúng tôi hi vọng các thí sinh tham dự cuộc thi nghiêm túc tuân thủ các quy định này khi tham gia xuyên
suốt cuộc thi Cafe24 Vietnam App Competition 2021.
NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC:
Trường hợp Ban tổ chức không thể thực hiện các điều khoản nêu rõ trong Thỏa thuận Dự thi này do các sự
kiện bất khả kháng như bão, chiến tranh, hỏa hoạn, bạo loạn, động đất, khủng bố, hành vi của kẻ thù quốc
gia, hành động của chính quyền nằm ngoài sự kiểm soát của Ban tổ chức (ngoại trừ việc tuân thủ các quy
tắc và quy định hiện hành), hoặc các sự kiện bất khả kháng khác do những thế lực khác gây ra sẽ không
được coi là vi phạm Thỏa thuận Dự thi này. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các thương tích
hoặc thiệt hại phát sinh đối với máy tính của bạn hoặc những cá nhân khác có liên quan hoặc hậu quả phát
sinh từ việc tải xuống các tài liệu hoặc phần mềm liên quan đến cuộc thi. Ban tổ chức không chịu trách
nhiệm đối với các lỗi viễn thông, mạng, điện tử, kỹ thuật hoặc máy tính dưới bất kỳ hình thức nào: đối với
việc sao chép không chính xác thông tin App dự thi; lỗi đánh máy trong các tài liệu quảng bá hoặc tiếp thị
hoặc trong Thỏa thuận Dự thi này; lỗi do con người hoặc máy móc gây ra; hoặc các App dự thi bị đánh cắp,
đánh giá sai, bị cắt xén, bị trì hoãn, bị mất, bị nộp trễ, bị hư hỏng hoặc bị trả lại. Ban tổ chức có quyền hủy
bỏ, điều chỉnh nội dung hoặc ngừng cuộc thi hoặc các phần tử trong cuộc thi (bao gồm, nhưng không giới
hạn, Thỏa thuận Dự thi này) mà không cần thông báo dưới bất kỳ hình thức nào và bao gồm mọi lý do (bao
gồm, nhưng không giới hạn, trong trường hợp phát sinh sự cố không thể lường trước mà không được đề
cập đầy đủ trong Thỏa thuận Dự thi này). Trong trường hợp hủy bỏ, điều chỉnh nội dung hoặc ngừng cuộc
thi, Ban tổ chức có quyền lựa chọn người chiến thắng từ những ý tưởng ngẫu nhiên trong số những App dự
thi đủ điều kiện và không đáng nghi nhận được trước thời điểm quyết định hủy bỏ, điều chỉnh nội dung
hoặc ngừng cuộc thi. Ban tổ chức có quyền cấm bất kỳ thí sinh hoặc thí sinh tiềm năng nào đăng ký tham
gia cuộc thi trong trường hợp thí sinh hoặc thí sinh tiềm năng đó thể hiện sự coi thường đối với Thỏa thuận
Dự thi này; có hành vi gây nhiễu loạn, lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối những thí sinh khác và Ban tổ chức,
hoặc có những hành vi gây rối bằng mọi hình thức (do Ban tổ chức xác định).
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:
Ban tổ chức tôn trọng quyền riêng tư của những thí sinh tham dự cuộc thi. Chính sách Bảo mật của Cafe24
Vietnam giải thích cụ thể cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân
của bạn khi bạn tham dự các sự kiện của chúng tôi hoặc truy cập trang webite của chúng tôi. Cafe24 Vietnam

có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Mọi thay đổi về Chính sách
Bảo mật sẽ được thông báo tới mọi người dùng thông qua email. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật bản cập
nhật mới nhất của chúng tôi tại: https://cafe24.vn/etc/privacypolicy.html

