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Quyền, Trách nhiệm và Nghĩa vụ của UG Health

    
    1. Thông tin trên UG Health chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ và liên hệ trực
tiếp với bệnh viện, phòng khám...có bác sỹ chuyên môn để có được lời khuyên tốt nhất khi có
bệnh, nghi có bệnh hoặc cần chữa trị kịp thời. UG Health sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm
nào khi độc giả áp dụng các thông tin trên UG Health để chữa bệnh, dẫn đến các hậu quả ngoài
ý muốn.   
    2. UG Health chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin, nội
dung và quản lý, báo cáo thông tin về Sức khỏe Cộng đồng và gia đình ở nhiều nguồn khác
nhau từ các đơn vị, Ban ngành trực thuộc Bộ Y tế hoặc các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức liên
quan, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của UG Health.   
    3. UG Health sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt
động bình thường và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ
thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện... Tuy nhiên nếu
những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà
gây thiệt hại cho thành viên thì UG Health không phải chịu trách nhiệm liên đới.   
    4. Quy định của UG Health chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày chính thức đăng và
cập nhật thông tin. UG Health có quyền và có thể thay đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng
dịch vụ, thông tin sau khi Quy định sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành
viên đã chấp nhận Quy định sửa đổi này.   
    5. UG Health sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống
các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc trao đổi, tìm kiếm nội dung cho các thành
viên và người sử dụng.   

  

Quyền, Trách nhiệm và Nghĩa vụ của người dùng và thành viên

    
    1. Người dùng hoặc thành viên, truy cập, xem thông tin trên UG Health được phép sao chép,
phát tán lại nhưng không được phép chỉnh sửa nội dung trên UG Health khi chưa có sự đồng ý
bằng văn bản của UG Health. Khi sao chép, phát tán phải ghi rõ nguồn thông tin từ UG Health.
 
    2. Người dùng và Thành viên phải tuân theo điều 11 Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính
phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, nghiêm cấm các hành vi sau đây:

 - Gây rối, phá hoại hệ thống, thiết bị và cản trở việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ, nội
dung Internet trên trang UG Health

 - Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng trên trang UG
Health của các tổ chức, cá nhân.

 - Lợi dụng Internet để chống lại nhà nước CNXHCN Việt Nam; gây rối loạn an ninh, trật tự;
vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.   
    3. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ,
nội dung dưới tên đăng ký, mật khẩu. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho UG
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Health về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và
mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.   
    4. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho UG Health là chính xác, hoàn chỉnh
và các thông tin đó không có bất kỳ sự tranh chấp nào về mặt pháp luật.   
    5. Thành viên tự chịu trách nhiệm về các hoạt động truy cập, gửi thông tin, tuyên truyền nội
dung, hình ảnh, tập tin (file) điện tử của UG Health cũng như toàn bộ quá trình giao dịch khác
trên UG Health   
    6. Người dùng và Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của UG Health vào
những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp,
phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của UG
Health. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành
vi của mình trước pháp luật.   
    7. Người dùng và Thành viên cam kết không được sao chép, thay đổi, chỉnh sửa và truyền
bá, phân phối, cung cấp nội dung, thông tin và tạo những công cụ, nội dung tương tự của dịch
vụ, nội dung UG Health cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của UG Health
hoặc không trích dẫn đầy đủ nguồn trên nội dung, thông tin phát hành lại.   
    8. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của UG Health dưới mọi hình thức như
gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một
bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của UG Health
và các đơn vị, Ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp…tham gia xây dựng UG Health   
    9. UG Health có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch
vụ, nội dung thông tin của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là
một (01) tuần trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy định của UG Health hoặc có những
hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của UG Health.   
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