
CHÍNH SÁCH THÔNG TIN VÀ SỬ DỤNG CHUNG 
(Phiên bản IGUP: 06072022) 

Các Chính Sách Thông Tin và Sử Dụng Chung này cung cấp các điều khoản và điều kiện bổ 
sung cho việc sử dụng các Chương Trình Công Nghệ UPS và Thông Tin nhận được thông qua việc 
sử dụng Chương Trình Công Nghệ UPS theo Thỏa Thuận về Công Nghệ của UPS ("Thỏa Thuận"). 
Các Chính Sách Thông Tin và Sử Dụng Chung này được hợp nhất bằng cách tham chiếu vào Thỏa 
Thuận về Công Nghệ của UPS <https://www.ups.com/assets/resources/media/vi_VN/UTA.pdf>. Các 
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thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong các Chính Sách Thông Tin và 
Sử Dụng Chung này sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Tổng Quát 
hoặc Các Quyền của Người Dùng Cuối của Thỏa Thuận này.

1 Thông Tin Truy Cập và Sử Dụng.

1.1 Các Hạn Chế về Thông Tin. 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

 

(a) Sử Dụng Thông Tin. Quý Vị có thể sử dụng Thông Tin (không bao gồm Thông 
Tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 3PL) cho các Mục Đích Nội Bộ của mình. Không hạn 
chế các quy định ở trên, Quý Vị không được phép sử dụng Thông Tin để: (i) hỗ trợ bất kỳ doanh nghiệp 
nào chủ yếu hướng đến việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc dịch vụ cung cấp thông tin vận chuyển 
cho bên thứ ba; (ii) hỗ trợ trong đàm phán dịch vụ hoặc giá, trực tiếp hoặc gián tiếp, để bảo đảm các 
dịch vụ vận chuyển hoặc hậu cần từ UPSI hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc so sánh giá vận chuyển 
hoặc thời gian giao hàng với giá vận chuyển hoặc thời gian giao hàng của bất kỳ bên thứ ba nào không 
phải là thành viên của các Bên UPS. Thông tin không được thay đổi và phải được sử dụng toàn bộ. 

(b) Tiết Lộ Thông Tin. Quý Vị không được tiết lộ Thông Tin khác ngoài mục đích 
được cho phép rõ ràng trong Mục 1.1(b) và 1.2(b) bên dưới. Quý Vị chỉ được phép tiết lộ Thông Tin 
(không bao gồm Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 3PL) cho các Công Ty Liên Kết của 
Quý Vị và các Cá nhân có nhu cầu chính đáng cần biết Thông Tin đó (ví dụ: người gửi hàng, người 
nhận hàng hay một bên thứ ba chịu trách nhiệm thanh toán), với điều kiện Quý Vị bảo đảm rằng Công 
Ty Liên Kết cũng như tất cả những Cá Nhân khác tiếp nhận thông tin theo điều khoản này đồng ý sử 
dụng và hạn chế truy cập Thông Tin đó một cách phù hợp với các giới hạn được nêu trong Thỏa Thuận 
này. Quý Vị chịu trách nhiệm đối với mọi việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin của những Cá Nhân mà 
Quý Vị cấp quyền truy cập Thông Tin. Quý Vị có thể tiết lộ hay yêu cầu UPS tiết lộ Thông Tin đến một 
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ nếu (i) Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đó và Quý Vị đã giao kết thỏa thuận có nêu 
UPS là một bên thứ ba hưởng lợi (nếu “bên thứ ba hưởng lợi” là một khái niệm được công nhận bởi 
các điều luật áp dụng cho thỏa thuận giữa Quý Vị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) và giới hạn việc Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ sử dụng và tiết lộ Thông Tin đó sao cho phù hợp với Chính Sách Thông Tin và Sử 
Dụng Chung này và (ii) Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đó đã được UPS chấp thuận bằng văn bản. Quý Vị vẫn 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UPS về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ mà nếu các hành động hoặc thiếu sót đó do Quý Vị thực hiện, sẽ vi phạm Thỏa thuận này. 

(c) Miễn Trừ Trách Nhiệm. Không giới hạn tính tổng quát của bất cứ miễn trừ 
trách nhiệm nào trong Thỏa thuận này, UPS không bảo đảm rằng việc sử dụng Thông tin sẽ tuân theo 
bất cứ luật pháp, điều lệ và/hoặc quy định hiện hành nào bao gồm nhưng không giới hạn bất cứ luật 
pháp, điều lệ hoặc quy định cần hóa đơn giấy hoặc liên quan tới thuế V.A.T.

1.2 Các Giới Hạn Bổ Sung đối với Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 3PL.

   

 

 

(a) Các Giới Hạn đối với Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 3PL. 
Nếu Quý Vị nhận được Thông tin Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc Thông tin 3PL, Quý Vị bảo đảm rằng 
khách hàng UPS (ví dụ: các Khách hàng UPS về Dịch vụ 3PL) liên quan đến Thông tin đó đã cho phép 
Quý Vị nhận được Thông tin.

(b) Sử Dụng, Tiết Lộ và Lưu Giữ Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 
3PL. Quý Vị, khi đóng vai trò là Nhà cung cấp dịch vụ, đồng ý: (i) chỉ sử dụng Thông Tin Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ và Thông tin 3PL cho Mục Đích Nội Bộ của Khách hàng UPS liên quan đến Thông tin đó; 
(ii) chỉ tiết lộ Thông Tin Nhà Cung Cấp và Thông Tin 3PL cho khách hàng UPS liên quan tới Thông Tin 
đó và cho khách hàng của Khách hàng UPS; (iii) lưu giữ Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông 
Tin 3PL cho mỗi Khách hàng UPS một cách riêng biệt và không trộn lẫn hoặc kết hợp Thông Tin đó
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với bất cứ dữ liệu nào khác, dù là dưới dạng điện tử hay định dạng khác; và (iv) có các biện pháp kỹ 
thuật, vật lý và tổ chức tại chỗ phù hợp để bảo vệ Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 3PL 
đó khỏi bị tiêu hủy hoặc mất mát, thay đổi bất hợp pháp hoặc vô tình, tiết lộ, xử lý hoặc truy cập trái 
phép. Để rõ ràng, nhưng không đầy đủ về tất cả các sử dụng bị cấm, Quý Vị không được (I) so sánh 
Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc Thông tin 3PL liên quan đến bất cứ Khách hàng UPS nào 
và/hoặc của bất kỳ khách hàng nào của UPS giữa hoặc trong số những Người đó vì bất cứ lý do gì, 
(II) sử dụng Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc Thông tin 3PL để hỗ trợ trong việc xác định thời 
gian ban đầu của bảo đảm giao hàng hoặc đệ trình Bảo Đảm Dịch Vụ/Bảo Đảm Hoàn Tiền của UPS 
(trong phạm vi áp dụng tại địa điểm hoặc quốc gia/lãnh thổ cư trú của Quý Vị), (III) sử dụng Thông Tin 
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc Thông tin 3PL để hỗ trợ, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong việc phục vụ hoặc 
đàm phán đơn giá với UPSI, hoặc (IV) phái sinh hay phát triển các dịch vụ thông tin hoặc các sản phẩm 
sử dụng Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc Thông tin 3PL (ví dụ: các dịch vụ phân tích hiệu suất 
tài chính và dịch vụ). Ngoại trừ Mục 1.2(b)IV, Khách hàng có thể cung cấp các dịch vụ phân tích dữ 
liệu cho Khách hàng UPS về Dịch vụ 3PL bằng Thông tin 3PL liên quan đến Khách hàng UPS về Dịch 
vụ 3PL (ví dụ: bảng điều khiển hiển thị cho Khách hàng UPS về các kiện hàng của Dịch vụ 3PL với tất 
cả các hãng vận chuyển được Khách hàng kê khai hoặc tính cho Khách hàng UPS của Dịch vụ 3PL 
về tổng chi phí vận chuyển trên tất cả các hãng vận chuyển, chi phí của hãng vận chuyển, các kiện 
hàng theo loại, nguồn gốc hoặc nơi đến) với điều kiện là Khách hàng không vi phạm bất cứ điều khoản 
nào khác của Mục 1.2(b) này.

(c) Xóa Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 3PL.Quý Vị phải hủy 
Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 3PL, nếu thích hợp, liên quan tới một khách hàng của 
UPSI ngay khi xuất hiện một trong các tình huống sau: (i) Các dịch vụ của Quý Vị với tư cách là Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ hoặc nhà cung cấp của Dịch Vụ 3PL cho khách hàng UPSI cấm dứt, (ii) tất cả các 
khóa truy cập cho khách hàng của UPS đều bị vô hiệu hóa hoặc không hoạt động, hoặc (iii) mười lăm 
(15) tháng sau khi Quý Vị nhận được Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc Thông Tin 3PL. 

(d) Bồi thường. Quý Vị đồng ý, bằng chi phí của chính mình, bồi thường và giữ 
vô hại cho Người Được Bồi Thường của UPS đối với bất cứ và tất cả các Thiệt Hại mà Người Được 
Bồi Thường của UPS phải chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng, tiết lộ, và không xóa 
Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Thông Tin 3PL trừ khi phù hợp với các hạn chế áp dụng theo 
Thỏa thuận này, bao gồm việc truy cập trái phép vào Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc Thông 
Tin 3PL đó của bên thứ ba.

(e) 3P/FC Thông Tin Giá. Quý Vị cũng có thể nhận các điều khoản về giá và các 
loại phí cụ thể áp dụng cho một tài khoản gửi hàng UPS mà UPS đã chỉ định cho một khách hàng UPS 
nếu Quý Vị được ủy quyền gửi hóa đơn cho bên thứ ba hay vận phí nhờ thu cho tài khoản UPS của 
khách hàng UPS đó (“3P/FC Rates”). Biểu Giá 3P/FC là Thông Tin Bí Mật của UPS và Quý Vị đồng ý 
không (i) sử dụng Biểu Giá 3P/FC cho bất kỳ mục đích nào không liên quan tới việc gửi hàng với UPSI 
thay mặt cho khách hàng UPS đó, hoặc (ii) tiết lộ Biểu Giá 3P/FC với bất kỳ Người nào. 

(f) Ảnh Chữ Ký Được Số Hóa. Thông tin có thể bao gồm các ảnh chữ ký được 
số hóa. Quý Vị sẽ phải, bằng chi phí của chính mình, bồi thường và giữ vô hại cho các Người Được 
Bồi Thường của UPS khỏi bất cứ và tất cả Thiệt Hại mà các Bên đó phải chịu phát sinh từ hoặc liên 
quan đến việc xử lý, sử dụng hoặc phân phối chữ ký được số hóa hoặc bất kỳ điều nào trong đó của 
Quý Vị.

1.3 Hạn Chế Cụ Thể Theo Thời Gian Chuyển™ Tập Dữ Liệu. 
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(a) Các Hạn Chế Bổ Sung. Như là các hạn chế hoặc Thông Tin bổ sung, UPS 
cung cấp cho Quý Vị một Tệp Dữ Liệu Time in Transit™ (“Tệp Dữ Liệu TNT”) thông qua một công nghệ 
UPS Bulk Data Services, UPS theo đây trao cho Quý Vị, và Quý Vị chấp nhận giấy phép giới hạn, vĩnh 
viễn, không được chuyển giao, không độc quyền để cài đặt, tải, khai thác và sử dụng Tệp Dữ Liệu 
TNT, cũng như bất kỳ và toàn bộ bản cải tiến, nâng cao, thay đổi, chỉnh sửa và cập nhật theo đó do 
UPS cung cấp cho Quý Vị, có thể mất thêm phí, trên một thiết bị xử lý trung tâm duy nhất được đặt tại 
địa chỉ đã được phê chuẩn bằng văn bản bởi UPS (“Địa Điểm Được Ủy Quyền”) chỉ dùng cho mục đích



duy nhất là tính toán giá cả và thời gian ước tính của các Kiện Hàng Được Giao tuân theo các hạn chế 
bổ sung bên dưới.

(i) Quý Vị sẽ xóa toàn bộ các bản sao của phiên bản Tệp Dữ Liệu TNT 
trước đó ngay khi nhận dược bản cập nhật. Sự chấp nhận và sử dụng của Quý Vị đối với các Tệp Dữ 
Liệu sẽ cấu thành tuyên bố và đảm bảo của Quý Vị rằng Quý Vị đã xóa toàn bộ các bản sao Tệp Dữ 
Liệu TNT trước đó.

(ii) Quý Vị đồng ý rằng việc sử dụng Tệp Dữ Liệu TNT Của Quý Vị và bất 
kỳ thành phần nào theo đó sẽ chỉ dành cho các mục đích lấy thông tin. Quý Vị sẽ không tuyên bố hoặc 
gợi ý cho bất kỳ bên thứ ba nào rằng thời gian giao hàng dự kiến được xuất ra từ Tệp Dữ Liệu TNT là 
đảm bảo về thời gian giao hàng thực cho các dịch vụ giao hàng của UPSI. Bất kỳ đảm bảo nào như 
vậy hoặc thỏa thuận khác liên quan tới sự chuyển dời gói và các vấn đề liên quan theo đây được quy 
định theo thỏa thuận giao hàng của Quý Vị với UPSI, nếu có, và Các Điều Khoản và Điều Kiện về 
Chuyển Hàng/Dịch vụ của UPS có hiệu lực tại thời điểm chuyển hàng. 

(iii) Quý Vị đồng ý rằng Quý Vị sẽ không sử dụng một Tập Dữ Liệu TNT 
hoặc bất kỳ thời gian giao hàng dự kiến nhằm mục đích tạo ra, sử dụng hoặc trình bày so sánh một 
dịch vụ UPS, mức độ dịch vụ UPS hoặc giá dịch vụ của UPS với các dịch vụ, mức độ dịch vụ hoặc giá 
dịch vụ của các hãng vận chuyển hoặc công ty kho vận bên thứ ba không phải là một thành viên của 
UPSI, hoặc một Chi Nhánh Liên Kết của UPS, bao gồm cả so sánh về màn hình hiển thị tương tự, cửa 
sổ, hoặc trình duyệt, và so sánh tự động dựa trên các nguyên tắc được áp dụng. 

(iv) Quý Vị đồng ý rằng Quý Vị sẽ không cấp phép lại, cấp phép, cho thuê, 
bán, cho vay, trao tặng hoặc phân phối theo cách khác toàn bộ hoặc bất kỳ thành phần nào của Tệp 
Dữ Liệu TNT cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoài Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được UPS phê duyệt bằng văn 
bản để nhận Tệp Dữ Liệu TNT), và rằng Quý Vị sẽ không cài đặt, tải, khai thác, chỉnh sửa hoặc sử 
dụng Tệp Dữ Liệu TNT trên bất kỳ hệ thống máy tính nào khác ngoài máy được đặt ở Địa Điểm Được 
Ủy Quyền. Khách hàng sẽ duy trì tất cả các bản sao Tệp Dữ Liệu TNT được ủy quyền trong môi trường 
bảo mật và thực hiện bất kỳ và toàn bộ các bước thích hợp cần thiết để bảo vệ Tệp Dữ Liệu TNT khỏi 
việc công bố hoặc phát hành trái phép. 

(v) Quý Vị đồng ý rằng Quý Vị sẽ không chỉnh sửa hoặc biến đổi toàn bộ 
hoặc một phần Tệp Dữ Liệu TNT hoặc bất kỳ bản sao nào theo đó. Quý Vị không được tạo nhiều hơn 
một bản sao lưu của Tệp Dữ Liệu TNT, và bản sao lưu sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cho phép 
khôi phục Tệp Dữ Liệu TNT trong trường hợp bản gốc của Tệp Dữ Liệu TNT bị hỏng hoặc phá hủy.

(b) Chú Giải. Quý Vị sẽ đưa chú giải sau trên màn hình mở của bất kỳ Ứng Dụng 
nào cung cấp truy cập vào Tệp Dữ Liệu TNT sao cho bất cứ người dùng nào của Ứng Dụng cũng có 
thể nhìn thấy: “Thông Báo: Tệp dữ liệu Thời Gian trong Transit™ của UPS có chứa trong hoặc được 
truy cập bởi chương trình phần mềm này là độc quyền sở hữu của UPS và được cung cấp cho người 
dùng chương trình phần mềm này theo giấy phép. Tệp dữ liệu Thời Gian trong Transit™ của UPS 
không được sao chép, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của UPS".

(c) Xung Đột. Nếu có bất kỳ xung đột nào phát sinh sau đây giữa các quyền được 
cấp và các hạn chế được nêu trong Mục 1.3(c) này và các quyền khác được cấp và các hạn chế đối 
với Tệp Dữ Liệu TNT như Thông tin theo bất kỳ Mục nào khác của Thỏa Thuận này, thì Mục 1.3(c) của 
Chính Sách Thông Tin và Sử Dụng Chung này sẽ được áp dụng đến phạm vi cần thiết để giải quyết 
xung đột đó.

(d) Chỉnh Sửa. UPS có thể chỉnh sửa Tệp Dữ Liệu TNT để loại bỏ dữ liệu liên 
quan đến mã zip ban đầu không tương ứng với địa điểm chuyển hàng của Quý Vị.

1.4 Đồng ý Tiết lộ Thông tin Được bảo vệ bởi Quantum View.
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(a) Các chương trình Công Nghệ UPS được biết đến như là Dịch vụ Quantum 
View Data, Dịch vụ Quantum View Management và Dịch vụ Quantum View Management for Importers 
(gọi chung là, “Các Công nghệ QV”) có thể cấp quyền truy cập thông tin về nhập khẩu và môi giới hải 
quan hoặc các hồ sơ liên quan tới 19 C.F.R., Phần 111 và 163 được coi là bảo mật theo 19 C.F.R 
111.24 và bất kỳ luật có thể áp dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong dữ liệu nhập buôn bán



số lượng lớn, giá trị, phân loại thuế quan, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, các nghĩa vụ, các loại thuế 
và phí, chi tiết vận chuyển, các điểm liên hệ, địa chỉ, và số điện thoại (“Thông tin Bảo mật được Bảo vệ 
bởi Quantum View”). Các Công nghệ QV có thể bao gồm lựa chọn chỉ định tới năm người nhận để 
nhận các báo cáo gồm Thông tin Bảo mật được Bảo vệ bởi Quantum View (“Các Báo cáo được Bảo 
vệ”). Quý Vị hiểu và đồng ý rằng: (a) Việc Quý Vị chỉ định một Người làm người nhận các Báo cáo 
được Bảo vệ hoặc (b) các quyền truy cập Các Công nghệ QV được Quản trị viên QV cấp cho một 
Người thông qua Tài khoản Hệ thống Quantum View có sự đồng ý của quý vị với việc UPS chia sẻ 
Thông tin Bảo mật được Bảo vệ bởi Quantum View với Người đó và là sự khước từ quyền của quý vị 
đối với mọi sự hạn chế tiết lộ bởi UPS, hoặc bởi bất kỳ đại lý hay đại diện của UPS, về Thông tin Bảo 
mật được Bảo vệ bởi Quantum View hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan tới Quý Vị, tài sản hoặc 
các giao dịch của Quý Vị liên quan tới hoặc có trong các Báo cáo được Bảo vệ đó hoặc Công nghệ QV 
theo luật có thẩm quyền cụ thể hoặc các thẩm quyền trao cho Quý Vị các quyền đó và chi phối Quý Vị, 
tài sản, giao dịch của Quý Vị và các Báo cáo được Bảo vệ đó và các Công nghệ QV, bao gồm Thông 
tin Bảo mật được Bảo vệ bởi Quantum View có liên quan.

(b) Quý Vị có quyền lựa chọn trong các Công nghệ QV để xóa Người được chỉ 
định như vậy đó làm người nhận các báo cáo có chứa Thông tin Bảo mật được Bảo vệ bởi Quantum 
View và, nếu quý vị là Quản trị viên QV, có quyền chấm dứt truy cập đến các Công nghệ QV của một 
Người được chỉ định. Trừ khi Người được chỉ định bị xóa như quy định ở câu trước, Người được chỉ 
định đó sẽ tiếp tục có quyền truy cập tới Thông tin Bảo mật được Bảo vệ bởi Quantum View và các 
Công nghệ QV, khi có thể áp dụng. Việc quý vị tuân thủ thỏa thuận này sẽ đóng vai trò như là và cấu 
thành sự đồng ý bằng văn bản đối với việc tiết lộ thông tin của UPS hay bất kỳ đại lý hoặc đại diện nào 
của UPS về Thông tin Bảo mật được Bảo vệ bởi Quantum View hay các thông tin khác liên quan tới 
Quý Vị, tài sản và các giao dịch của Quý Vị theo hoặc liên quan tới các Công nghệ QV. Quý Vị sẽ phải, 
bằng chi phí của chính mình, bồi thường và giữ vô hại cho tất cả các Bên Nhận Bồi Thường của UPS 
tránh khỏi bất kỳ và tất cả Thiệt Hại mà các bên đó phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tiết 
lộ Thông Tin Bảo Mật được Bảo Vệ bởi Quantum View liên quan tới Quý Vị, tài sản và các giao dịch 
của Quý Vị theo hoặc liên quan tới các Công nghệ QV và Thỏa Thuận này. Quý Vị chịu hoàn toàn 
trách nhiệm hạn chế truy cập Thông tin Bảo mật được Bảo vệ bởi Quantum View được gửi hoặc nhận 
từ Công nghệ UPS để những Người, bao gồm nhưng không giới hạn trong, nhân viên của Quý Vị 
không thể truy cập một cách trực tiếp, gián tiếp hoặc lén lút Công nghệ UPS hay Thông tin Bảo mật 
được Bảo vệ bởi Quantum View mà quý vị không dự định hoặc muốn họ truy cập. Quý Vị chịu hoàn 
toàn trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng Thông tin Bảo mật được Bảo vệ bởi Quantum View hoặc 
Công nghệ UPS của những Người Quý Vị cho phép truy cập Thông tin Bảo mật được Bảo vệ bởi 
Quantum View hoặc Công nghệ UPS. Trong trường hợp một người nhận mà Quý Vị đã chỉ định nhận 
các Báo cáo được Bảo vệ nói rõ cho Quý Vị biết rằng người nhận đó không muốn nhận thông tin đó 
nữa, Quý Vị ngay lập tức phải dừng ngay việc sử dụng Công nghệ UPS ra lệnh cho UPS gửi các Báo 
cáo được Bảo vệ tới người nhận đó. UPS sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối 
với bất kỳ sự cố hoặc chậm trễ trong việc truyền hoặc nhận bất kỳ Báo cáo được Bảo vệ nào.

2 Chính Sách Sử Dụng Chung và Các Yêu Cầu. 

2.1 Gửi Tin Nhắn. Công Nghệ UPS nhất định cung cấp cho Quý Vị khả năng gửi tin nhắn 
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bao gồm Thông Tin liên quan tới một Kiện Hàng Được Gửi qua email hoặc tin nhắn SMS gửi tới một 
người nhận Quý Vị xác định. Quý Vị đồng ý sử dụng dịch vụ tin nhắn chỉ nhằm cho mục đích liên lạc 
thông tin liên quan tới, và chỉ liên quan tới một thông điệp cho một người nhận liên quan tới Kiện Hàng 
Đã Được Gửi. Quý Vị là người chịu trách nhiệm duy nhất về các nội dung do Quý Vị cung cấp và được 
chuyển như một phần của bất kỳ tin nhắn nào. Quý Vị sẽ không bao gồm bất kỳ nội dung tin nhắn nào 
trái pháp luật, dung tục, mang tính xúc phạm, mang tính quấy rối, bôi nhọ, phí báng hoặc gây thương 
tổn. Không có trường hợp nào mà UPS sẽ chịu trách nhiệm pháp lý vì việc truyền hay nhận tin nhắn 
không được thực hiện hay bị thực hiện trễ hạn. Trong trường hợp một người nhận hàng cho Quý Vị 
biết rằng ông/bà ta không còn muốn nhận những thông điệp email liên quan đến các Kiện Hàng Được 
Giao, Quý Vị sẽ ngay lập tức ngừng dùng chương trình Công Nghệ UPS để yêu cầu UPS gửi tin nhắn 
đến người nhận đó. Quý Vị đảm bảo Quý Vị đã có được chấp thuận cụ thể và dựa trên thông tin đầy 
đủ của người nhận của từng tín nhắn trong việc nhận tin nhắn đó và các địa chỉ email và số điện thoại 
Quý Vị cung cấp cho UPS là chính xác và được kiểm soát bởi người nhận tin nhắn được định. Quý Vị 
sẽ phải, bằng chi phí của chính mình, bồi thường và giữ vô hại cho các Bên Tiếp Nhận Bồi Thường 
của UPS tránh khỏi bất kỳ và tất cả các Thiệt hại mà các bên đó phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan 
đến sự vi phạm điều khoản trên.



2.2 Sử Dụng Địa Chỉ Email PLD Nhận Được. Một trường tùy chọn trong PLD mà quý vị 
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sẽ cung cấp cho UPS về Kiện Hàng Gửi Đi và Kiện Hàng Trả Phí Thay Thế địa chỉ email của người 
nhận (“Địa Chỉ Email PLD”). Quý Vị xác nhận và đồng ý rằng nếu Quý Vị cung cấp Địa chỉ Email PLD 
cho một kiện hàng, thì UPS có thể gửi thông báo liên quan đến việc gửi kiện hàng đó đến Địa chỉ Email 
PLD có liên quan. Quý Vị phải đảm bảo đã nhận được sự đồng ý và chấp thuận cụ thể của cá nhân 
liên quan đến từng Địa Chỉ Email PLD để nhận các thông báo liên quan đến việc giao Kiện Hàng Gửi 
Đi hoặc Kiện Hàng Trả Phí Thay Thế và các Địa Chỉ Email PLD chính xác và dưới quyền kiểm soát 
của người nhận hàng cho các lô hàng có liên quan được cung cấp trong PLD. Quý Vị sẽ phải, bằng 
chi phí của chính mình, bồi thường và giữ vô hại cho các Bên Tiếp Nhận Bồi Thường của UPS tránh 
khỏi bất kỳ và tất cả các Thiệt hại mà các bên đó phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến sự vi phạm 
điều khoản trên.

2.3 Kiểm Toán. 

 

 

 
 

 

 

 

(a) Kiểm Toán Thông Tin. UPS hoặc người được UPS chỉ định có thể thực hiện 
kiểm toán, vào ngày và thời gian do hai bên thỏa thuận, tại các cơ sở của Quý Vị để đảm bảo việc tuân 
thủ Điều 1 trong Chính Sách Thông Tin và Sử Dụng Chung của Quý vị. Việc kiểm toán sẽ được tiến 
hành để giảm bất cứ gián đoạn nào đối với các hoạt động của Quý Vị xuống mức thấp nhất một cách 
hợp lý. Quý Vị đồng ý hợp tác một cách thích hợp với UPS hoặc người được chỉ định và sẽ cho phép 
truy cập ở mức hợp lý vào các cơ sở và nhân viên phù hợp cần thiết cho sự kiểm tra đó. Quý Vi đồng 
ý đáp ứng kịp thời và thích hợp với bất cứ yêu cầu nào từ UPS hoặc người được chỉ định liên quan 
đến bất cứ sự kiểm tra nào như vậy. 

(b) Kiểm Toán Ứng Dụng. Quý Vị phải cấp quyền cho UPS truy cập vào một Ứng 
Dụng (như được định nghĩa trong Các Quyền của Người Dùng Cuối) theo yêu cầu của UPS cho các 
mục đích nhằm xác định tính tương thích của Ứng Dụng với các Hệ Thống UPS, và sự tuân thủ của 
Quý Vị với Thỏa Thuận này cũng như Tài Liệu Kỹ Thuật API hiện hành. Nếu UPS xác định Ứng Dụng 
đó không tuân thủ Thỏa Thuận hoặc Tài Liệu Kỹ Thuật API hiện hành hoặc không tương thích với các 
Hệ Thống UPS, Quý Vị phải thực hiện tất cả các thay đổi theo yêu cầu của UPS, và UPS có thể yêu 
cầu Quý Vị ngăn chặn truy cập và sử dụng Ứng Dụng cho đến khi UPS cung cấp cho Quý Vị chấp 
thuận bằng văn bản.

2.4 Các Quyền của Quản Trị Viên.

 

 

   

 

 

(a) Quản Trị Viên. Một số chương trình Công Nghệ UPS Technologies cấp cho 
Quản Trị Viên, một người dùng được Khách Hàng ủy quyền, quyền quản trị việc sử dụng chương trình 
Công Nghệ UPS của Quý Vị. Nếu Quý vị là Khách Hàng thiết lập bất kỳ người dùng nào là Quản Trị 
Viên, Quý vị đồng ý rằng Quý vi chịu trách nhiệm đối với các hành động của Quản Trị Viên đó trong 
việc truy cập và sử dụng chương trình Công Nghệ UPS và để giám sát và chấm dứt các quyền Quản 
Trị Viên đó khi thích hợp. Quý Vị thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ Quản Trị Viên nào mà Quý Vị chỉ 
định có thể chỉ định bất kỳ người dùng nào khác làm Quản Trị Viên với đầy đủ các quyền giống với 
Quản Trị Viên đầu tiên.

(b) Đình Chỉ Quyền. UPS, Khách Hàng và/hoặc Quản Trị Viên có toàn quyền 
quyết định đình chỉ quyền truy cập chương trình Công Nghệ UPS có Quản Trị Viên của Quý Vị vào bất 
kỳ lúc nào theo suy xét của riêng họ, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp UPS đình chỉ 
quyền truy cập vì Quý Vị không sử dụng chương trình trong một thời gian nhất định. Nếu được yêu 
cầu, UPS có toàn quyền quyết định phục hồi Tài Khoản chương trình Công Nghệ UPS của Quý Vị và 
cho phép Quý Vị tiếp tục truy cập và sử dụng chương trình Công Nghệ UPS phù hợp với Thỏa Thuận 
này. Tuy nhiên, khi được phục hồi thì Tài Khoản Công Nghệ UPS sẽ không còn chứa các thông tin đã 
nhập từ trước. Quyền truy cập chương trình Công Nghệ UPS của Quý Vị sẽ tự động chấm dứt khi 
quyền sử dụng Công Nghệ UPS của Khách Hàng bị hết hạn hay chấm dứt, hoặc khi Quý Vị nghỉ việc 
hoặc bị chấm dứt quyền truy cập chương trình Công Nghệ UPS thay mặt cho Khách Hàng.

2.5 Truy Cập và Sử Dụng các Tài Liệu UPS.

 
 

 

(a) Truy Cập Tuân Thủ Thỏa Thuận. Quý vị có thể truy cập và sử dụng Tài Liệu 
UPS tuân thủ các điều khoản của Thỏa Thuận này. Quý Vị không được sử dụng hay truy cập các Tài 
Liệu UPS theo bất kỳ cách nào mà, theo sự phán xét hợp lý của UPS, ảnh hưởng trái ngược đến hiệu



năng hay chức năng của Tài Liệu UPS hoặc cản trở khả năng của người khác trong việc truy cập các 
Hệ Thống UPS và các chương trình Công Nghệ UPS. 

(b) Tài Khoản Hệ Thống. Một chương trình Công Nghệ UPS nào nhất định yêu 
cầu Quý Vị phải lập một Tài Khoản Hệ Thống và các Biện Pháp Bảo Đảm An Ninh, như một ID đăng 
nhập và mật khẩu liên quan. Quý Vị chỉ được sử dụng Tài Khoản Hệ Thống và các Yếu Tố An Ninh 
được chỉ định của mình khi truy cập một chương trình Công Nghệ UPS liên quan đến Tài Khoản Hệ 
Thống đó. Quý Vị không được phép sử dụng Tài Khoản Hệ Thống và các Yếu Tố An Ninh được chỉ 
định cho bất kỳ Người nào khác để truy cập các chương trình Công Nghệ UPS. Quý Vị không được 
phép tiết lộ Tài Khoản Hệ Thống hoặc các Yếu Tố An Ninh của mình cho bất kỳ một Người nào khác. 
Quyền của Quý Vị trong việc đăng nhập vào Công Nghệ UPS liên quan tới Tài Khoản Hệ Thống và 
Các Biện Pháp Bảo Đảm An Ninh tự động chấm dứt tại thời điểm huỷ hoặc xoá Tài Khoản Hệ Thống 
hoặc Các Biện Pháp Bảo Đảm An Ninh của Quý Vị. QUÝ VỊ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CHỊU TRÁCH 
NHIỆM, VÀ ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG VÀ GIỮ VÔ HẠI CHO CÁC BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CỦA UPS 
BẰNG CHI PHÍ CỦA CHÍNH QUÝ VỊ ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THIỆT HẠI MÀ CÁC BÊN ĐƯỢC 
BỒI THƯỜNG CỦA UPS PHẢI CHỊU PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ÐẾN VIỆC MÔT CÁ NHÂN 
CÓ QUYỀN TRUY CẬPTHÔNG QUA SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HỆ THỐNG HOẶC CÁC YẾU TỐ AN 
NINH CỦA QUÝ VỊ SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP CÔNG NGHỆ UPS VÀ DỮ LIỆU CÓ LIÊN QUAN 
BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC SỬ DỤNG HAY TRUY CẬP TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN 
TIẾP THEO ỦY QUYỀN HOẶC KHÔNG THEO ỦY QUYỀN CỦA QUÝ VỊ. Một ví dụ của Tài Khoản 
Hệ Thống là hồ sơ UPS của Quý Vị được duy trì tại UPS.com. 

(c) Sự Phụ Thuộc Vào Internet. Quý Vị thừa nhận rằng các Hệ Thống UPS và 
chương trình Công Nghệ UPS cung cấp các chức năng dịch vụ phụ thuộc vào Internet, và rằng Internet 
không thuộc sự kiểm soát của UPSI. Do đó, Quý Vị đồng ý rằng cả UPS và UPSI đều sẽ không phải 
chịu trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào bị gây ra bởi hay được 
cho là bị gây ra bởi việc Quý Vị sử dụng Internet không đúng cách; hoặc việc Quý Vị không thể truy 
cập HỆ THỐNG UPS VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ UPS qua mạng Internet. 

(d) Các Liên Kết Ra Ngoài. Các chương trình Công Nghệ UPS có thể có liên kết 
dẫn đến những Trang Web Liên Kết. UPS cung cấp liên kết để Quý Vị tiếp cận được các Trang Web 
Liên Kết này chỉ đơn thuần cho Quý Vị tiện tham khảo, và không có nghĩa là UPS tán thành nội dung 
của các Trang Web Liên Kết đó. UPS không đưa ra bất kỳ lời trình bày hay bảo đảm nào liên quan đến 
tính xác thực, chính xác, hiệu năng, hay chất lượng của bất kỳ nội dung, phần mềm, dịch vụ, hay 
chương trình ứng dụng được tìm thấy tại bất kỳ Trang Web Liên Kết nào. Nếu Quý Vị quyết định truy 
cập vào các Trang Web Liên Kết, Quý Vị chịu mọi rủi ro liên quan đến việc đó. UPS không chịu trách 
nhiệm nếu Quý Vị không thể vào được các Trang Web Liên Kết nào đó. Thêm vào đó, khi Quý Vị sử 
dụng các Trang Web Liên Kết thì phải lệ thuộc vào các chính sách, điều khoản và điều kiện áp dụng 
cho việc sử dụng đó, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chính sách về quyền riêng tư của Trang Web 
Liên Kết.

(e) Truy Cập Tự Động. UPS tuyệt cấm, không có ngoại lệ, bất kỳ việc truy cập Hệ 
Thống UPS hay chương trình Công Nghệ UPS được lưu trữ trên máy chủ bằng những thiết bị hỏi tin 
tự động, robot, hay dùng các công cụ, thường trình, tập lệnh, hay cơ chế khác có chức năng tương tự 
để rút và thu thập dữ liệu tự động nếu đó không phải là một chương trình Công Nghệ UPS đã được 
cấp phép thực hiện mục đích đó theo đây. 

(f) Vi rút. Quý Vị đồng ý không kết hợp, nhập vào, hoặc tải lên Hệ Thống UPS 
hay các chương trình Công Nghệ UPS bất kỳ vi rút, vi rút "con ngựa thành Troa”, chương trình dạng 
worm hay bom hẹn giờ, hay chương trình lập trình vi tính nào khác (i) có thể làm hư hại, cản trở, ngăn 
chặn hay chiếm đoạt Hệ Thống UPS hay các chương trình Công Nghệ UPS được lưu trữ trên máy chủ 
hoặc (ii) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của UPSI hoặc người khác.

(g) Kỹ Nghệ Đảo Ngược. Quý Vị sẽ không sử dụng kỹ nghệ đảo ngược hoặc cố 
gắng trích xuất mã nguồn từ Phần Mềm, ngoại trừ trong trường hợp hạn chế này bị cấm rõ ràng theo 
luật hiện hành.

2.6 Đảm Bảo và Ủy Quyền Đối Với Thông Tin.
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(a) Đảm Bảo. Quý Vị cam kết và bảo đảm rằng (i) Quý Vị có quyền cung cấp thông 
tin mà Quý Vị chuyển đến UPS theo Thỏa Thuận này, (ii) mọi thông tin mà Quý Vị cung cấp cho UPS 
về Bản Thân Quý Vị thông qua Thỏa Thuận này đều là thông tin đúng, chính xác, đầy đủ và cập nhật, 
và (iii) Quý Vị đã cung cấp thông báo thích hợp và nếu được yêu cầu theo luật hiện hành, đã có sự 
đồng ý phù hợp, tự nguyện, cụ thể, được thông báo và có hiệu lực từ mỗi đối tượng dữ liệu liên quan 
đến bất cứ thông tin nào mà Quý Vị cung cấp cho UPS cho phép xử lý thông tin đó, bao gồm cả việc 
chuyển giao thông tin đó đến Hoa Kỳ hoặc các quốc gia hay lãnh thổ khác mà luật pháp có thể không 
cung cấp cùng một mức độ bảo vệ thông tin cá nhân như luật pháp của quốc gia hoặc lãnh thổ sở tại 
của cá nhân đó. Quý Vị thừa nhận và đồng ý rằng UPS sẽ không cần phải điều tra hoặc nêu thắc mắc 
về tính hiệu lực hoặc tính chính xác của bất kỳ thông tin nào mà Quý Vị cung cấp cho UPS. 

(b) Ủy Quyền. Quý Vị theo đây ủy quyền và chỉ định cho UPS, UPS Supply Chain 
Solutions, Inc., và các Công Ty Liên Kết, người kế thừa và người được nhượng quyền của họ được 
phép chia sẻ các hồ sơ được đề cập trong các Phần 111 và 163, 19 C.F.R., bao gồm các văn bản, dữ 
liệu, hay thông tin liên quan đến doanh nghiệp của Quý Vị, với UPSI. UPSI, bao gồm nhưng không có 
giới hạn, UPS và UPS Supply Chain Solutions, Inc., có thể thuê một bên thứ ba cung cấp các dịch vụ 
kinh doanh mang tính chất hành chính thông thường (ví dụ: lập hóa đơn, thu tiền, dịch vụ ngân hàng, 
chụp hình dữ liệu, và lưu trữ hồ sơ), và Quý Vị chấp thuận một cách tự nguyện, cụ thể, và được thông 
báo cho phép UPSI phát hành các văn bản, bao gồm các văn bản liên quan đến việc kinh doanh của 
Quý Vị, nhằm mục đích cho phép người nhận thực hiện các dịch vụ kinh doanh mang tính chất hành 
chính thông thường này. Quý Vị thừa nhận rằng, phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ 
của UPS Supply Chain Solutions, Inc., Quý Vị có nghĩa vụ và là người duy nhất chịu trách nhiệm pháp 
lý cho việc duy trì tất cả các hồ sơ được yêu cầu chiếu theo luật pháp Hải Quan và/hoặc các luật pháp 
khác của Hoa Kỳ, và rằng Thỏa Thuận này không quy định bất kỳ nghĩa vụ nào cho UPSI, và UPSI 
cũng không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc đóng vai trò “giữ sổ sách” hay “đại diện giữ sổ 
sách” cho Quý Vị.

(c) Kỹ Nghệ Đảo Ngược. Quý Vị sẽ không sử dụng kỹ nghệ đảo ngược hoặc cố 
gắng trích xuất mã nguồn từ Phần Mềm, ngoại trừ trong trường hợp hạn chế này bị cấm rõ ràng theo 
luật hiện hành.

(d) Sử Dụng Logo của Khách Hàng. Một số chương trình Công Nghệ UPS được 
lưu trữ trên máy chủ có thể được tùy biến bằng cách thêm vào một hình đồ họa. Trong suốt Thời Hạn 
của Thỏa Thuận, Quý Vị giao quyền toàn cầu, không độc quyền, và không hưởng tiền bản quyền cho 
UPS sử dụng, sao lại, đăng tải, thực hiện, và trình bày tên của Quý Vị và/hoặc các thương hiệu, biểu 
trưng, hay nhãn hiệu dịch vụ mà Quý Vị cung cấp cho UPS (được gọi là “Biểu Trưng”) để dùng trong 
chương trình Công Nghệ UPS được truy cập bởi Quý Vị, nhân viên của các Khách Hàng khác và những 
người sử dụng khác được Quý Vị ủy quyền (nếu có). Quý Vị đồng ý cung cấp Biểu Trưng theo đúng 
hình thức và kích cỡ được chỉ định bởi UPS. Quý Vị bảo đảm rằng Quý Vị sở hữu toàn bộ bản quyền 
của Biểu Trưng và có thẩm quyền cho phép sử dụng Biểu Trưng như được quy định trong Thỏa Thuận 
này.

2.7 Đối Chiếu Địa Chỉ.
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(a) Nhận Dạng Các Kiện Hàng Gởi Đến. Một số chương trình Công Nghệ UPS 
nhận dạng các Kiện Hàng Gởi Đến bằng cách đối chiếu địa chỉ bên nhận hàng với địa chỉ Quý Vị cung 
cấp để dùng cho các dịch vụ có chức năng đối chiếu địa chỉ, hoặc bằng cách liên kết kiện hàng với một 
LID (Location Identifier hay Từ Ngữ Định Danh). Quý Vị bảo đảm rằng các thông tin do Quý Vị cung 
cấp về địa chỉ sẽ trung thực, đầy đủ, và chính xác, và rằng Quý Vị sẽ báo vào lúc sớm nhất có thể cho 
UPS biết nếu địa chỉ do Quý Vị cung cấp có thay đổi gì, và rằng Quý Vị có đủ thẩm quyền để thu thập 
Thông Tin liên quan đến các kiện hàng được UPSI vận chuyển đến địa chỉ do Quý Vị cung cấp. Quý 
Vị thừa nhận và đồng ý rằng các chương trình Công Nghệ UPS (1) có thể sẽ không nhận diện và đưa 
ra báo cáo về tất cả các kiện hàng đã được chuyển đến UPSI để gởi đến địa chỉ do Quý Vị cung cấp 
hoặc được liên kết với một LID nào đó, (2) có thể sẽ nhận diện và đưa ra báo cáo về các kiện hàng 
được giao cho UPSI mà thực ra được gởi đến địa chỉ khác với địa chỉ Quý Vị cung cấp, hoặc không 
cho biết phải gởi đến địa chỉ liên kết với một LID Quý vị sử dụng, và (3) có thể sẽ nhận diện và đưa ra 
báo cáo về các kiện hàng Quý Vị giao cho UPSI để được gởi đến những bên thứ ba không có liên quan 
đến Quý Vị qua việc ghi địa chỉ không phù hợp, khớp địa chỉ không chính xác bởi chương trình Công 
nghệ UPS hoặc một LID sai liên quan đến kiện hàng đó. Từ bây giờ trở đi, những kiện hàng được nêu 
trong các mục con (2) và (3) trên đây sẽ được gọi là “Hàng Gởi Sai Địa Chỉ ”. Thông tin liên quan đến



các Lô hàng Gửi đi Sai hướng có thể bao gồm hình ảnh chữ ký số hóa của người nhận lô hàng. UPS 
SẼ CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI QUÝ VỊ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ HÀNH VI SAI TRÁI CỐ Ý 
HOẶC DO CẨU THẢ ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG HAY THIỆT HẠI NÀO CĂN CỨ VÀO 
VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KIỆN HÀNG GỞI SAI ĐỊA CHỈ.

(b) Thông Tin Liên Quan Đến Các Kiện Hàng Gởi Sai Địa Chỉ. Các thông tin do 
Quý Vị nhận được thông qua chương trình Công Nghệ UPS liên quan đến các Kiện Hàng Gởi Sai Địa 
Chỉ được gọi là “Thông Tin”. Sau khi Quý Vị xác định được bất cứ Thông tin nào liên quan đến các 
Kiện hàng Gửi Sai địa chỉ, Quý Vị đồng ý không tiết lộ cho bất cứ Người nào hoặc sử dụng Thông tin 
đó cho bất cứ mục đích nào. Quý Vị sẽ phải, bằng chi phí của chính mình, bồi thường và giữ vô hại 
cho các Bên Nhận Bồi Thường của UPS khỏi bất cứ và tất cả Thiệt hại mà các Bên đó phải chịu phát 
sinh từ hoặc liên quan đến bất cứ vi phạm nào của Quý Vị đối với điều khoản trên. 

2.8 Phép đo Hiệu suất. Quý vị không được tiết lộ hoặc xuất bản, mà không có sự đồng ý 
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trước bằng văn bản của UPS, mọi thống kê về hiệu suất hoặc năng lực liên quan đến hoặc kết quả của 
bất kỳ bài kiểm tra đểm chuẩn nào được thực hiện trên Công nghệ của UPS.

3 Chuyển Hàng Sử Dụng Chương Trình Công Nghệ UPS 

3.1 Khả Năng Áp Dụng Các Thỏa Thuận Dịch Vụ Vận Chuyển. Các Kiện Hàng Được Giao 

 

 

 

được thể hiện thông qua chương trình Công Nghệ UPS dưới một Tài Khoản UPS tùy thuộc và bị chi 
phối bởi hợp đồng dịch vụ vận chuyển hiện hành đối với Tài Khoản UPS áp dụng. TẤT CẢ CÁC KIỆN 
HÀNG ĐƯỢC GIAO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI CÁC KIỆN HÀNG KHÔNG LỆ 
THUỘC VÀO MỘT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, ĐỀU PHẢI PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU 
KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG BẢN UPS TERMS AND CONDITIONS OF 
CARRIAGE/SERVICE HIỆN HÀNH VÀO LÚC VẬN CHUYỂN HÀNG. Quý Vị không được sử dụng bất 
cứ Công Nghệ UPS nào để đấu thầu gửi hàng với tư cách là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thay mặt một 
khách hàng UPS bên thứ ba trừ khi UPS đã chấp thuận Quý Vị là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cho khách 
hàng UPS đó. Tất cả các đơn đặt hàng dịch vụ thông qua các chương trình Công Nghệ UPS có tính 
ràng buộc và cuối cùng, tùy theo điều khoản dịch vụ vận chuyển áp dụng đối với những đơn đặt hàng 
này. 

3.2 Chương Trình Công Nghệ UPS Cung Cấp Dự Tính Vận Phí.Mọi chi phí vận chuyển 

 

 

mà chương trình Công Nghệ UPS đưa ra tại thời điểm lập bản kê khai hàng hóa đều là dự tính. Chi 
phí thực tế được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện về Chuyển Hàng/Dịch Vụ hiện có hiệu 
lực và mọi thỏa thuận bằng văn bản hiện hành với UPSI. Chi phí thực thế của một gửi hàng và chi phí 
dự tính được trình bày bởi chương trình Công Nghệ UPS tại thời điểm lập bản kê khai hàng hóa có thể 
khác nhau. Bất kể các khoản chi phí do chương trình Công Nghệ UPS đưa ra tại thời điểm lập bản kê 
khai hàng hóa là bao nhiêu, các khoản phí được nêu trong các Điều Khoản và Điều Kiện về Chuyển 
Hàng/Dịch Vụ của UPS hiện có hiệu lực hoặc mọi thỏa thuận bằng văn bản hiện hành với UPSI sẽ 
được áp dụng.

3.3 Thông Tin Không Đầy Đủ và Chi Phí Bổ Sung.Nếu thông tin do Quý Vị cung cấp về 

 

một Kiện Hàng Được Giao và lập vận đơn thông qua các chương trình Công Nghệ UPS không đầy đủ 
hay không chính xác về bất kỳ chi tiết nào, thành viên thích hợp của các Bên Liên Quan Với UPS có 
thể, nhưng không có nghĩa vụ phải sửa đổi thông tin cho đầy đủ và chính xác thay mặt cho Quý Vị và 
sau đó điều chỉnh chi phí cho phù hợp. Quý Vị đồng ý trả tất cả các chi phí vận chuyển; thuế quan; 
thuế; phụ phí; các khoản phạt do chính phủ quy định; chi phí lưu kho; các chi phí hải quan phải trả do 
Quý Vị hay người nhận không cung cấp các chứng từ thích hợp để xin được giấy phép cần thiết; các 
chi phí được Các Bên Liên Quan Với UPS trả trước; các phí tổn pháp lý của Các Bên Liên Quan Với 
UPS; và bất kỳ phí tổn khác được tính thêm hay mắc phải liên quan đến các Kiện Hàng Được Giao và 
lập vận đơn thông qua các chương trình Công Nghệ UPS (được gọi chung là, “Chi Phí Thêm”). Nếu 
chi phí của việc vận chuyển các Kiện Hàng Được Giao và lập vận đơn thông qua các chương trình 
Công Nghệ UPS được thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ nợ, Quý Vị ủy quyền rõ ràng cho Các Bên 
Liên Quan Với UPS tính thêm và thu lại bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến các Kiện Hàng Được 
Giao đó, bao gồm (không có ngoại lệ) các Chi Phí Thêm, bằng cách sử dụng cùng thẻ tín dụng hay thẻ 
nợ đó. Nếu có các hình thức thanh toán khác dành sẵn cho Quý Vị khi Quý Vị dùng các chương trình 
Công Nghệ UPS, thí dụ như, không có giới hạn, gửi hóa đơn cho một người thứ ba thanh toán hoặc 
Thanh Toán qua Tin Nhắn, thì Quý Vị đồng ý bảo đảm thanh toán tất cả các chi phí bao gồm các Chi



Phí Thêm liên quan đến các Kiện Hàng Được Giao của Quý Vị trong trường hợp người nhận hay người 
thứ ba đó không thanh toán.

3.4 Hoàn thành một Giao Dịch Vận Chuyển.Quý Vị đồng ý rằng chí phí cho dịch vụ vận 
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chuyển được yêu cầu có thể được tính vào phương pháp thanh toán mà Quý vị lựa chọn (ví dụ thẻ 
thanh toán và Tài Khoản UPS) khi Quý Vị hoàn tất nhập giao dịch trong một chương trình Công Nghệ 
UPS và được phát nhãn để in ra, bất chấp nhãn đó có thực sự được in ra, dán vào kiện hàng, và giao 
cho Các Bên Liên Quan Với UPS hay không.

3.5 Biên Lai Kiện Hàng Được Giao.Chứng từ duy nhất xác nhận rằng các Bên Liên Quan 

 
Với UPS đã thực sự nhận Kiện Hàng Được Giao để xử lý chiếu theo nhãn vận chuyển là việc nhãn 
của Kiện Hàng Được Giao đó được đọc bằng máy quét.

3.6 Khả Năng Cơ Sở Kiến Thức Quốc Tế. UPS Shipping API, UPS.com Forms for Export, 

 

 

UPS Worldship® software và Dịch Vụ TradeAbility cung cấp quyền truy cập vào thông tin có thể được 
sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển xuyên biên giới (“IKB Capabilities”). Quý Vị 
hiểu rằng các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm cả những luật liên quan đến xuất nhập khẩu 
chịu sự thay đổi, có thể không được IKB Capabilities giải quyết. Quý Vị tự chịu rủi ro khi sử dụng IKB 
Capabilities và IKB Capabilities có thể thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo. Các đề xuất 
do IKB Capabilities cung cấp (ví dụ, phân loại thuế quan hoặc các nghĩa vụ, thuế hoặc phí liên quan) 
không cấu thành lời khuyên pháp lý cho Quý Vị hoặc bất kỳ Người nào khác. Tài liệu bổ sung không 
do IKB Capabilities cung cấp có thể cần phải có để thông quan kiện hàng quốc tế của Quý Vị thông 
qua hải quan. Mọi ước tính về lệ phí chỉ có thể được sử dụng để quý vị tiện tham khảo. UPS không 
đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào (ví dụ, phân loại thuế quan) hoặc ước tính lệ phí (ví 
dụ, nghĩa vụ và thuế) do IKB Capabilities cung cấp. Trong mọi trường hợp, UPS sẽ không chịu trách 
nhiệm pháp lý với bất kỳ Cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, 
ngẫu nhiên hoặc các thiệt hại khác theo bất kỳ lý thuyết luật nào đối với bất kỳ lỗi nào trong thông tin, 
biểu mẫu hoặc tính năng của IKB Capabilities, ngay cả khi Quý Vị đã thông báo cho UPS về khả năng 
xảy ra những thiệt hại đó. UPS TUYÊN BỐ TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM 
BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH 
PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN IKB CAPABILITIES.

4 Các Điều Khoản Còn Hiệu Lực Sau Khi Chấm Dứt Thỏa Thuận. 

Cho dù Thỏa Thuận này có chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, Các Mục của các Chính Sách Thông 

 
Tin và Sử Dụng Chung này vẫn có hiệu lực: Các mục 1.1 - 1.2, 1.4(b) (câu thứ tư), 2.1(câu cuối), 2.2 
(câu cuối), 2.3(a), 2.5(b) (câu thứ năm), 2.7(a) (câu cuối) và 3.6 (hai câu cuối).



PHỤ LỤC A 

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ được định nghĩa dưới đây được sử dụng trong các Chính Sách Thông Tin và Sử Dụng 
Chung này. 

Quản Trị Viên có nghĩa như được nêu trong Mục 2.4(a) của các Chính Sách Thông Tin và Sử Dụng 
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Chung này. 

Thông tin 3PL có nghĩa là Thông tin Quý Vị nhận được khi thực hiện Mục đích 3PL.

Mục đích 3PL có nghĩa là việc sử dụng của Khách hàng trong hoạt động kinh doanh cung cấp các dịch 
 

 

vụ hậu cần bên thứ ba cho khách hàng vận chuyển của UPS đối với các Kiện hàng 3PL. Để rõ ràng, 
Mục đích 3PL không bao gồm việc bán lại, phân phối hoặc phân phối lại Công nghệ UPS cho các bên 
thứ ba.

Kiện hàng 3PL có nghĩa là đối với Khách hàng UPS về Dịch vụ 3PL, những kiện hàng được kê khai 
và gửi (i) cho UPSI (A) bởi Khách hàng vì lợi ích của Khách hàng UPS về Dịch vụ 3PL, và (B) bởi nhà 
cung cấp của Khách hàng UPS về Dịch vụ 3PL hoặc khách hàng của Khách hàng UPS về Dịch vụ 3PL 
theo sự hướng dẫn của Khách hàng, trong cả hai trường hợp nêu trên, được gửi cho UPSI theo Tài 
khoản UPS được chỉ định cho Khách Hàng UPS về Dịch vụ 3PL, và (ii) cho UPSI dự định để giao hàng 
cho Khách hàng vì lợi ích của Khách hàng UPS về Dịch vụ 3PL. 

Các Trang Web Liên Kết có nghĩa là các trang web và tài nguyên của các bên thứ ba, được kết nối 
 với Trang Web UPS bởi những URL đặt ở trang web đó hay bởi các chương trình Công Nghệ UPS.

Thông Tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ là Thông tin Quý Vị nhận được với tư cách là Nhà cung cấp Dịch 
vụ.

(Các) Khách hàng UPS về Dịch Vụ 3PL có nghĩa là khách hàng vận chuyển của UPS nhận các dịch 
 vụ hậu cần bên thứ ba từ Khách hàng.
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