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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PIERRE-CARDIN.VN 

 

Pierre-cardin.vn là Website trực tuyến phục vụ các cá nhân có nhu cầu mua và sử dụng giày Pierre Cardin, thực hiện 
hành vi đặt hàng, mua hàng và áp dụng giá khuyến mãi trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng 
nhất định. 

I. Nguyên tắc chung 

Webiste trực tuyến Pierre-cardin.vn do chúng tôi thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên website Pierre-
cardin.vn là các cá nhân được công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website Pierre-cardin.vn liên quan cung 
cấp. Các cá nhân khi tham gia giao dịch tại Website trực tuyến Pierre-cardin.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng 
quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của 
pháp luật. 

Thông tin các cá nhân tham gia là thành viên trên website Pierre-cardin.vn phải minh bạch và chính xác. Thông tin về 
khuyến mại của nhà cung cấp được đăng tải trên Website Pierre-cardin.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp 
luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. 

II. Quy định chung 

Pierre-cardin.vn là website có thực hiện bán hàng, cho phép người mua tiến hành đặt hàng và thanh toán trực tuyến.  

- Người mua: là các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên trang website Pierre-
cardin.vn để mua sản phẩm. 

- Sản phẩm: là những sản phẩm được giao dịch trên website Pierre-cardin.vn 

- Sở hữu trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn 
hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao 
gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên. 

III. Quy trình giao dịch 
1. Quy trình dành cho người mua hàng trên website Pierre-cardin.vn 

Khi có nhu cầu mua hàng trên Pierre-cardin.vn người mua nên thực hiện theo các bước sau đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
———————————— 

 

Hồ Chí Minh, ngày 01   tháng 07   năm 2019    
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A. Đăng nhập/ đăng ký thành viên trên website; 

 

 

 

 

 

 

B. Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ  mà người mua đang quan tâm; 

C. Khách hàng vào danh mục sản phẩm lựa chọn, kiểm tra mẫu mã, các điều kiện liên quan đến sản phẩm. 
Chọn “Thêm vào giỏ hàng” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng 

D. Dựa trên thông tin tham khảo được từ sản phẩm, dịch vụ người mua tiến hành đặt hàng và cung cấp 
các thông tin địa chỉ nhận hàng; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Sau khi đã cung cấp thông tin và quyết định mua hàng, người mua có thể quyết định đặt hang, Nhập 
thông tin, địa chỉ, số điện thoại. Sau đó chọn hình thức giao dịch; 
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F. Người mua lựa chọn cách thức giao dịch; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Người mua nhận chờ nhận sản phẩm, dịch vụ 

Pierre áp dụng miễn phí ship cho tất cả các đơn hàng trên 300.000đ và áp mức giá chung 30.000đ cho 
đơn hàng dưới 300.000đ. Perre sử dụng 2 đôi tác là VN Post và Giao Hàng nhanh để vận chuyển sản 
phẩm cho người mua. 
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G. Người mua thắc mắc, khiếu nại, vui lòng gọi về hotline : 0888 560 606 để được hỗ  

2. Quy trình giao nhận vận chuyển 

Người mua có quyền thỏa thuận với chúng tôi về phương thức giao hàng với sản phẩm, dịch vụ mình đã đặt mua, 
có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau 
về việc giao nhận.  

 

3. Quy trình xác nhận đơn hàng 

Khi người mua đặt hàng tại Pierre-cardin.vn, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến người mua mã 
số đơn hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, Pierre-cardin.vn chỉ xác 
nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của người mua thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Pierre-
cardin.vn. Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các 
thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) 
mà người mua tham gia. 

4. Quy trình hủy đơn hàng 

Trong mọi trường hợp, người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch , hủy đơn hàng đã đặt theo các biện pháp sau 
đây: 

A. Thông báo cho Pierre-cardin.vn về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 0888 560 606  

B. Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó. 
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5. Quy trình bảo hành sản phẩm 

Tất cả hàng hóa của Pierre-cardin.vn đều được bảo hành trong vòng 12 tháng, đối với các sản phẩm nguyên giá, 
và 06 tháng đối với các sản phẩm được khuyến mãi. Người mua tham khảo tại chính sách bảo hành sản phẩm để 
đảm bảo quyền lợi của mình. Người mua vui lòng đem sản phẩm ra các hệ thống giày Pierre-cardin.vn trên toàn 
quốc hoặc gửi giày về địa chỉ: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, THCM để được hỗ trợ bảo hành sản 
phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

Pierre-cardin.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại 
website Pierre-cardin.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Pierre-cardin.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải 
giữa hai bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Pierre-cardin.vn. 

 
 
IV. Quy trình thanh toán 

1. Quy trình thanh toán giành cho khách hàng 

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp: 

A. Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi): 

B. Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ 

C. Cách 3: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa 

D. Cách 4: Chuyển khoản ngân hàng 

Với mỗi phương thức thanh toán được lựa chọn. Qúy khách thực hiện thanh toán đúng với giá trị đơn hàng. 
Pierre-cardin.vn sẽ hỗ trợ phí ship cho Qúy khách. Tiền hàng sẽ được chuyển về cho Bộ phận Tài chính 
của Pierre-cardin.vn. 
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2. Quy trình thanh toán giành cho nhà cung cấp 

Pierre-cardin.vn chưa có chính sách cho nhà cung ứng sản phẩm cho Pierre. Vui lòng liên hệ hotline để biết rõ 
thông tin cụ thể. 

V. Đảm bảo an toàn giao dịch 

Pierre áp dụng 3 hình thức thanh toán như sau: 

1. Thanh toán khi nhận hàng ( C.O.D - cash on delivery ) 

2. Chuyển khoản qua ngân hàng 

3. Thanh toán online qua thẻ ATM nội địa và Thẻ quốc tế qua Cổng thanh toán Onepay. 

A. OnePAY – Thanh toán an toàn 

OnePAY là đại diện của MiGS tại Việt Nam. Hệ thống thanh toán của OnePAY đáp ứng chuẩn bảo mật 
thông tin của PCI Security Standards Council (http://www.pcisecuritystandards.org) và cũng tham gia các 
chương trình bảo vệ như Verified by Visa của VISA, MasterCard SecureCode của MasterCard, J/Secure 
của JCB, Safe Key của American Express. 

Đối với giao dịch thẻ nội địa, OnePAY và các ngân hàng Việt Nam áp dụng giải pháp xác thực 2 yếu tố. 
Bạn được bảo vệ bởi mật khẩu đã đăng ký với ngân hàng cùng mật khẩu sử dụng 1 lần mà ngân hàng gửi 
riêng cho bạn. 

OnePAY xử lý giao dịch trực tuyến một cách an toàn trên môi trường Internet. Thông tin tài chính của bạn 
sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL. Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin bạn 
cung cấp trong suốt quá trình giao dịch. Ngoài ra, OnePAY còn sử dụng nhiều phần mềm và thuật toán 
khác để đảm bảo an ninh dữ liệu. 

                         

 

 

 

B. OnePAY – Chính sách bảo mật 

Chính sách bảo mật của OnePAY quy định về phương thức thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin 
cá nhân của bạn. Khi bạn thanh toán qua cổng thanh toán OnePAY có nghĩa rằng bạn đồng ý với tất cả các 
phương thức mà OnePAY thực hiện. Chính sách này được đăng tải trên website của OnePAY và có hiệu 
lực từ thời điểm OnePAY đăng tải. OnePAY có quyền thay đổi chính sách và sẽ thông báo trên website về 
việc thay đổi đó. 

C. Về thu thập thông tin 

OnePAY có thể thu thập các thông tin sau: 

Địa chỉ IP 

Địa chỉ gửi hóa đơn mà bạn đã đăng ký với ngân hàng phát hành. 

Số tài khoản, số thẻ và một số thông tin cần thiết khác khi bạn thực hiện giao dịch 

Thông tin của bạn từ các bên thứ 3 như: nhà cung cấp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác 
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Các thông tin thu thập được khi OnePAY gửi Cookie khi bạn sử dụng trình duyệt Internet truy cập vào các 
trang dịch vụ của OnePAY. 

D. Về bảo vệ thông tin cá nhân 

OnePAY không lưu trữ tại Việt Nam tất cả các thông tin liên quan tới thẻ quốc tế. Thông tin này của bạn 
sẽ được bảo vệ bởi MasterCard theo tiêu chuẩn bảo mật PCI. 

Với thẻ nội địa, OnePAY sẽ lưu thông tin cá nhân liên quan tới tài khoản của bạn tại trung tâm dữ liệu của 
OnePAY. OnePAY bảo vệ các thông tin của bạn bằng mã hóa dữ liệu và hệ thống tường lửa chống truy cập 
trái phép. Chỉ các nhân viên liên quan tới dịch vụ được cấp tài khoản truy cập và OnePAY có kiểm soát các 
truy cập này. 

E. Về sử dụng thông tin cá nhân 

OnePAY sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau: 

Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sử dụng dịch vụ 

Xử lý giao dịch và gửi thông báo 

Giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố 

Ngăn chặn các hoạt động bị cấm và thực thi các điều kiện của OnePAY trong giao dịch 

Tăng chất lượng dịch vụ 

So sánh và xác minh thông tin 

F. Chia sẻ thông tin 

Để xử lý giao dịch và chăm sóc khách hàng, OnePAY có thể chia sẻ các thông tin của bạn cho bên bán 
hàng, nơi mà bạn thực hiện giao dịch. OnePAY cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với ngân hàng và tổ 
chức tín dụng khác trong các trường hợp thực hiện giao dịch, cần xác minh giao dịch để phòng chống các 
trường hợp gian lận, giả mạo. Ngoài ra, OnePAY phải cung cấp thông tin khi được yêu cầu bởi pháp luật. 
 
Trong mọi trường hợp chia sẻ thông tin, OnePAY đã yêu cầu đối tác không được phép sử dụng thông tin 
của bạn ngoài các mục tiêu liên quan tới giao dịch. 

 

VI. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng 

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với pierre-cardin.vn, vì thế chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của 
quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây. 

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, 
chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. 
Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách. 

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu 
thập. Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm 
trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi quý khách có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào 
bằng tên và mật khẩu của mình. 

Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi đến địa chỉ bưu điện hoặc gửi email tới info@pierre-
cardin.vn Chúng tôi luôn sẳn sàng lắng nghe nhận xét của quý khách. Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân 
theo Đạo luật Bảo Mật 1988 và là phương châm tốt nhất của nền công nghiệp. 

- Thu thập thông tin cá nhân 
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- Cập nhật thông tin cá nhân 

- Bảo mật thông tin cá nhân 

- Tiết lộ thông tin cá nhân 

- Thu thập dữ liệu máy tính 

- Thay đổi của Chính sách Bảo Mật 

1. Thu thập thông tin cá nhân 

Pierre-cardin.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho 
một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.  
Khi quý khách đăng ký tài khoản Pierre-cardin.vn, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: 

- Tên 

- Địa chỉ giao hàng 

- Địa chỉ Email 

- Số điện thoại cố định 

- Số điện thoại di động 

- Ngày sinh 

- Giới tính 

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây: 

- Giao hàng cho quý khách đã mua tại Pierre-cardin.vn 

- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng 

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm 

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của 
quý khách 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và 
thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; kiểm tra dữ liệu 
tải từ trang web của chúng tôi; cải thiện giao diện và/hoặc nội dung của các trang mục trên trang web và tùy chỉnh 
để dễ dàng hơn khi sử dụng; nhận diện khách đến thăm trang web; nghiên cứu về nhân khẩu học của người sử 
dụng; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về 
sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên. 

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng 
tôi để có thể giao hàng cho quý khách. Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang web Pierre-cardin.vn, 
chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách 
có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo 
quảng cáo. 

Các khoản thanh toán mà quý khách thực hiện qua trang web sẽ được xử lý bởi công ty của chúng tôi, Pierre-
cardin.vn. Quý khách phải cung cấp cho chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi hoặc trang web những thông tin chính 
xác và phải luôn cập nhật thông tin và báo cho chúng tôi biết nếu có thay đổi. Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ 
được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Tuy nhiên, 
quý khách có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. 
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Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, những đơn hàng mở và những đơn 
hàng sắp được giao cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà quý khách 
đã đăng ký nhận. Quý khách cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên 
thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi 
của chúng tôi. 

2. Cập nhật thông tin cá nhân 

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web Pierre-
cardin.vn. 

3. Bảo mật thông tin cá nhân 

Pierre-cardin.vn đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin 
cá nhân của quý khách bằng cách: 

- Giới hạn truy cập thông tin cá nhân 

- Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép 

- Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi 

Pierre-cardin.vn sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý thông tin 
tài chính của quý khách. Mã hóa 128-bit SSL phải mất xấp xỉ một nghìn tỉ năm mới có thể phá vỡ được và là giao 
thức tiêu chuẩn của mã hóa. 

4. Tiết lộ thông tin cá nhân 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và 
các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Pierre-cardin.vn. Trong một 
vài trường hợp đặc biệt, Pierre-cardin.vn vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn 
cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích 
thực thi pháp luật. Pierre-cardin.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia. 

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị Pierre-cardin.vn xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 
tại địa chỉ info@pierre-cardin.vn để được giải quyết vấn đề. 

 

5. Thu thập dữ liệu máy tính 
 
Khi quý khách đến thăm Pierre-cardin.vn, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình 
duyệt của quý khách gửi đến. Những thông tin này bao gồm:  

- Địa chỉ IP của quý khách 

- Loại trình duyệt 

- Các trang web mà quý khách đã ghé thăm trước khi đến trang web của chúng tôi 

- Những trang mục trong Pierre-cardin.vn mà quý khách ghé thăm 

- Khoảng thời gian quý khách giành ra đã xem những trang mục đó, sản phẩm, tìm kiếm thông tin trên trang web, 
thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác. 

Các thông tin đó được thu thập cho mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện trang web, dịch vụ, và 
sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông tin cá nhân khác. 

 



 

PIERR-CARDIN.VN 10 
 

Như đã đề cập ở phần trên, Pierre-cardin.vn sẽ sử dụng tính năng của Google Analytics dựa trên những dữ liệu 
về quảng cáo bằng hình ảnh (Display advertising) bao gồm những phần sau: báo cáo về Re-marketing, báo cáo về 
số lượt hiện quảng cáo hình ảnh trên mạng lưới trang web của Google, báo cáo về Double Click, thống kê hành vi 
& sở thích khách hàng trên Google Analytics. Để bạn có thể tắt phần hiển thị quảng cáo từ Google Analytics và 
tùy chỉnh quảng cáo trên hệ thống Google Display Network. 

Ngoài ra, Pierre-cardin.vn còn sử dụng chức năng Re-marketing của Google Analytic để quảng cáo trực tuyến; 
các bên thứ ba (bao gồm Google) sẽ có thể hiển thị quảng cáo của Pierre-cardin.vn trên các website liên kết. 

Pierre-cardin.vn và bên cung cấp thứ 3, bao gồm cả Google, sẽ sử dụng cookies của bên thứ nhất (như Google 
Analytics cookies và cookie) của bên thứ 3 (như DoubleClick) để thông báo, tối ưu hóa và trình chiếu các mẫu 
quảng cáo dựa trên những lần khách hàng truy cập website trước đó, đồng thời cho biết kết quả phản ứng của 
khách hàng đối với mẫu quảng cáo, những cách sử dụng khác của quảng cáo và độ tương tác của những mẫu quảng 
cáo này và dịch vụ quảng cáo đến số lượng truy cập vào trang Pierre-cardin.vn. 

6. Thay đổi của Chính sách Bảo mật  
 
Pierre-cardin.vn có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về 
chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi. 

A. Mục đích và phạm vi thu thập 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT Pierre-cardin.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng 
nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Pierre-cardin.vn yêu 
cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Pierre-cardin.vn liên hệ xác nhận khi 
khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong quá 
trình giao dịch thanh toán tại Website Pierre-cardin.vn, Pierre-cardin.vn chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về 
đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không 
được lưu giữ. 

Pierre-cardin.vn cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận 
diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng 
của Pierre Cardin về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính 
năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách 
nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện 
tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Pierre-cardin.vn về 
những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ 
ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

 

B. Phạm vi sử dụng thông tin 

Website Pierre-cardin.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: 

-Cung cấp các dịch vụ đến thành viên; 

-Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website Pierre-cardin.vn; 

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành 
viên; 

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao 
dịch tại Pierre-cardin.vn. 
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- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Pierre-cardin.vn có trách nhiệm hợp 
tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa 
án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, 
không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 

C. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập 
và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy 
chủ của Pierre-cardin.vn. 

D. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Thông tin cá nhân của thành viên trên Pierre-cardin.vn được Pierre-cardin.vn cam kết bảo mật tuyệt đối 
theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Pierre-cardin.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi 
thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy 
định khác. 

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành 
viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành 
viên, pierre-cardin.vnsẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và 
thông báo cho thành viên được biết. 

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán 
chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Pierre-cardin.vn. 

- Ban quản lý Pierre-cardin.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp 
đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện 
thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban 
quản lý www.pierre-cardin.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên 
quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi 
đăng ký ban đầu là không chính xác. 

 
VII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT 
 
Khi thực hiện các giao dịch trên sàn Pierre-cardin.vn, các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. 
Ban quản trị Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao 
dịch, nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi 
kỹ thuật nằm ngoài kiểm soát của Pierre-cardin, Pierre-cardin sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền 
lợi cho người mua hàng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành 
viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn qua 
địa chỉ email info@pierre-cardin.vn, Pierre-cardin.vn sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các 
thành viên tham gia Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn. Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết 
trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, 
phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra. 
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VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ SÀN TMĐT PIERRE-
CARDIN.VN 
 

1. Quyền 
- Tiến hàng cung cấp các dịch vụ cho những thành viên sau khi đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục mà sàn TMĐT 
Pierre-cardin.vn nêu ra; 
- Có quyền kiểm tra thông tin của các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn, đặc biệt là thông tin 
về giá cả và chất lượng sản phẩm; 
- Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh 
thành viên cung cấp thông tin cho Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp 
luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; 
- Chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành 
viên vi phạm các Quy chế của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh trên Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn; 
- Xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham 
gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn liên tục trong ba (03) tháng. Để 
tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục 
của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn; 
- Có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn TMĐT Pierre-
cardin.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên 
tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, 
giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn, 
hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử 
dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt; 
- Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn 
theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Pierre-cardin.vn” và 
tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn TMĐT Pierre-
cardin.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên; 
- Giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho 
thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn; 
- Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa 
hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
- Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
- Yêu cầu Nhà Bán hàng bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 
theo quy định của pháp luật phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó. 
 
2. Nghĩa vụ và trách nhiệm 
 
- Có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán 
trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định của pháp luật; 
- Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn TMĐT, bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các 
thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn TMĐT Pierre-
cardin.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. 
- 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 giao dịch của các thành viên tham gia và Khách hàng trên Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn; 
- Có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. 
Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét 
thấy những phản ánh đó là đúng, Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức 
độ sai phạm Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn sẽ có phương án yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài 
khoàn thành viên người bán; 
- Chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại 
điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức 
có liên quan đến hoạt động của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn; 
- Tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn ra thị trường trong phạm vi và điều 
kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường của các 
thành viên tham gia Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn; 
- Cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn TMĐT 
Pierre-cardin.vn 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, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức 
liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát mà gây thiệt hại cho 
thành viên thì Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn không phải chịu trách nhiệm. 
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IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN LÀ KHÁCH HÀNG 
 

1. Quyền 
- Khi đăng ký trở thành thành viên của Pierre-cardin.vn và được Pierre-cardin.vn đồng ý, thành viên sẽ được 
mua hàng hóa bán tại Pierre-cardin.vn. 
- Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý đơn hàng tại 
Pierre-cardin.vn. 
- Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính 
năng phục vụ cho việc mua hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn. 
- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị 
được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn. 
 
2. Nghĩa vụ 
- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, 
mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 
- Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn 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. 
- Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn là chính xác. 
- Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, sản phẩm hỗ trợ Sàn TMĐT 
Pierre-cardin.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn. 
- Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn 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 Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn hay sử dụng dịch vụ của mình 
vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị 
trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật. 
- Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công 
cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý 
của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn trong Quy định này. 
- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn 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 Sàn TMĐT Pierre-cardin.vn. 
 

X. Điều khoản áp dụng 

Quy chế của Website Pierre-cardin.vn chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website Pierre-cardin.vn. Pierre-
cardin.vn có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo 
lên Pierre-cardin.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi.Việc thành 
viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy 
chế sửa đổi này. 
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