ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU
KIỆN
Vui lòng đọc và xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi tham gia
“chiến dịch #TravelByXperia” (“Chiến dịch”) do Sony Mobile Communications Inc. tổ
chức. Thông qua việc tham gia Chiến dịch, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với các điều
khoản và điều kiện này. Chiến dịch này không do Instagram tài trợ, quảng bá, quản
lý hay có sự liên kết với Instagram. Theo đây, Instagram hoàn toàn không phải chịu
trách nhiệm pháp lý đối với mỗi người tham gia Chiến dịch này.
1. Chiến dịch này dành cho các cá nhân có tài khoản Instagram và đang ở độ tuổi
trưởng thành ở quốc gia hoặc khu vực sinh sống tại thời điểm tham gia. Các cá
nhân chưa đủ tuổi thành niên tại thời điểm tham gia sẽ không được phép tham
gia Chiến dịch mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ.
2.

Để tham gia Chiến dịch, bạn phải hoàn thành các bước sau:
•

Bước 1: theo dõi tài khoản @SonyXperia trên Instagram và

•

Bước 2: tải (các) ảnh do bạn tự chụp bằng thiết bị Xperia lên tài
khoản Instagram của mình và thêm các hashtag sau:
✓ #TravelByXperia
✓ Tên quốc gia hoặc khu vực bạn sinh sống, ví dụ: #Phap
✓

Tên thiết bị Xperia của bạn, ví dụ: #Xperia5II (Chấp nhận
tất cả điện thoại thông minh thuộc dòng Xperia).

3.

(Các) ảnh phải được chụp bằng điện thoại thông minh thuộc dòng Xperia. Tài
khoản Instagram của bạn phải được đặt ở chế độ công khai để tham gia Chiến
dịch.

4. Người tham gia không được gắn thẻ hoặc đưa vào bất kỳ nội dung nào mang
tính phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa hoặc bất hợp pháp
(cả về (các) ảnh và mọi bình luận/thẻ liên quan) hoặc bất kỳ nội dung nào có thể
cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là tội danh hình sự hoặc làm
phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc Điều khoản sử
dụng của Instagram.
5.

Chúng tôi sẽ chọn (các) ảnh phù hợp với ý tưởng của Chiến dịch trong số
các ảnh dự thi được gửi đến tham gia theo đúng các điều khoản và điều kiện
này, theo quyết định độc lập của chúng tôi, cũng như chia sẻ trên các trang
web và các tài khoản truyền thông xã hội của tập đoàn Sony (Gọi chung là
“Phương tiện của chúng tôi”). Sau quá trình lựa chọn, chúng tôi sẽ liên hệ với
bạn qua Tin nhắn trực tiếp trên Instagram từ tài khoản Instagram
@SonyXperia

để xác minh thông tin chi tiết của (các) ảnh. Bạn công nhận rằng chúng tôi sẽ
không trao tiền, quà hoặc hiện vật nào cho bạn (ví dụ: thiết bị) để đổi lại việc
chọn (các) ảnh.
6. Bằng cách đăng (các) ảnh để tham gia Chiến dịch, người tham gia đảm bảo
rằng:
1)

(các) ảnh tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện này, cũng như
Điều khoản sử dụng của Instagram;

2) (các) ảnh là ảnh gốc do người tham gia chụp bằng điện thoại thông minh
thuộc dòng Xperia;
3) người tham gia sở hữu tất cả các quyền (bao gồm cả bản quyền) để cấp
phép (các) ảnh cho chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện này;
4) (các) ảnh không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả
quyền công khai, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền tương đương nào
khác của một cá nhân);
5)

đã được cấp quyền (bao gồm cả sự cho phép của phụ huynh hoặc người
giám hộ, trong trường hợp bất kỳ hình ảnh và bất kỳ thông tin cá nhân nào
khác của trẻ em được đưa vào (các) ảnh) sử dụng hình ảnh và mọi thôn g
tin cá nhân khác của bất kỳ ai có trong bất kỳ bức ảnh nào, cũng như

6) đã được cấp phép, cấp quyền và/hoặc miễn trừ trách nhiệm phù hợp để sử
dụng mọi đoạn nhạc, hình ảnh, video, âm thanh, ảnh, văn bản hoặc nội
dung khác có trong (các) ảnh đó từ chủ sở hữu những nội dung này.
Người tham gia công nhận rằng việc gửi (các) ảnh từ các nguồn của bên
thứ ba (trong đó bao gồm các nguồn ví dụ như các trang web hoặc blog
khác) bị cấm và việc sử dụng (các) ảnh đó mà không được phép có thể vi
phạm bản quyền.
7.

Các ảnh dự thi do chúng tôi chia sẻ có thể bị xóa khỏi Phương tiện của
chúng tôi nếu chúng tôi xác định một cách hợp lý rằng đã xảy ra sự vi phạm
các điều khoản và điều kiện này hoặc vi phạm trật tự và đạo đức công cộng.

8. Người tham gia cấp cho chúng tôi giấy phép không thể thu hồi, không độc
quyền, miễn phí để sao chép, sửa đổi, chỉnh sửa, điều chỉnh, công bố, tái tạo,
hiển thị, phân phối hoặc sử dụng (các) ảnh trên mọi Phương tiện của chúng tôi
(bao gồm cả quyền cấp giấy phép bổ sung cho các công ty khác thuộc tập
đoàn Sony). Cụ thể, người tham gia công nhận và đồng ý rằng (các) ảnh có
thể được công bố trên Phương tiện của chúng tôi và chúng tôi có thể chỉnh
sửa hoặc thay đổi (các) ảnh đã chọn (ví dụ: cắt hoặc
bổ sung hình ảnh, nhạc hoặc hiệu ứng âm thanh). Việc sử dụng (các) ảnh vì bất
kỳ mục đích nào khác sẽ phải có sự thống nhất với người tham gia. Người tham
gia đảm bảo họ có các quyền cần thiết để cấp giấy phép được nêu trong phần

này. Người tham gia đồng ý từ bỏ mọi quyền nhân thân trong việc sử dụng
(các) ảnh.

9.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc sử dụng ấn phẩm
của (các) ảnh và người tham gia sẽ tự chịu trách nhiệm và chi phí giải quyết
mọi tranh chấp với bên thứ ba liên quan ảnh. Người tham gia đồng ý bồi
thường và không gây tổn hại cho chúng tôi, các công ty thuộc tập đoàn Sony,
giám đốc, nhân viên và đại lý khỏi và trước mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi
phí hoặc phí tổn phát sinh liên quan đến việc họ tham gia Chiến dịch này, bao
gồm cả việc chúng tôi sử dụng (các) ảnh và sự chấp nhận của người tham gia.

10. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm điều gì, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên
quan đến Chiến dịch này, ngoài những gì được nêu rõ ràng trong các điều
khoản và điều kiện này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với
bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc sự cố nào trên nền tảng Instagram có thể ngăn cản
người tham gia tham gia Chiến dịch hoặc nhận hay gửi tin nhắn trực tiếp.
Chúng tôi không tìm cách loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử
vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chính mình.
11. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào
trong số này sẽ không cấu thành việc từ bỏ điều khoản đó.
12. Trừ phi luật pháp địa phương ở quốc gia hoặc khu vực cư trú của người tham

gia có quy định khác, Chiến dịch và các điều khoản và điều kiện này chịu sự
chi phối của luật pháp Nhật Bản. Mọi tình huống tranh chấp liên quan đến
Chiến dịch sẽ thuộc phạm vi xét xử Tòa án quận Tokyo với tư cách là tòa sơ
thẩm.

