ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ AYASAN VIỆT NAM
Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều Khoản Sử Dụng
(sau đây gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”).


Ayasan Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm nào đối với khiếu nại phát sinh hoặc
liên quan đến hư hao, tổn thất về tài sản giữa người lao động và người sử dụng
lao động (bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp có
thể phát sinh đối với người lao động và người sử dụng lao động có thể gây ảnh
hưởng đến vấn đề tài chính hoặc thông tin cá nhân) trong thời gian hợp đồng của
hai bên.



Ayasan chỉ là công ty cung ứng dịch vụ và không đóng vai trò thay thế người sử
dụng lao động hoặc người lao động trong bất cứ tình huống nào. Chúng tôi không
chịu bất cứ trách nhiệm nào trong quyết định lựa chọn người lao động của người
sử dụng lao động.



Ayasan không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất về tài sản hoặc sức khỏe mà
người sử dụng lao động gặp phải do thao tác không đúng của người lao động, tuy
nhiên Ayasan sẽ chịu trách nhiệm thay thế người lao động tối đa 3 lần trong vòng
6 tháng đầu kể từ khi hợp đồng được kí.



Ayasan không cam kết về kết quả và không chịu trách nhiệm nếu quá trình tuyển
dụng không thành công.



Bạn đồng ý và cho phép Ayasan sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho
các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây. Vì mục đích của
Điều khoản Sử dụng này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về bạn mà
dựa vào đó có thể xác định danh tính của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn,
tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện
thoại, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về bạn
mà bạn đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn xin hoặc bất kỳ
tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về bạn mà đã được hoặc có thể
thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty theo thời gian và bao gồm các
thông tin cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín
ngưỡng tương tự khác. Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của bạn là tự
nguyện.

