M For HER
Điều khoản & Điều lệ chính thức
1.

Đơn vị tài trợ: Chương trình được tài trợ bởi công ty Merck Việt Nam (“Nhà

tài trợ”). Chương trình được bắt đầu từ ngày 07 tháng 02 năm 2022 và kết thúc vào
ngày 18 tháng 02 năm 2022.
2.

Điều kiện tham dự: Đối tượng tham gia phải từ 18 tuổi trở lên (tính tại thời
điểm bắt đầu chương trình). Những đối tượng sau không đạt điều kiện tham dự:
-

Nhân viên, đối tác chính thức, thực tập sinh, nhân viên hợp đồng và các chi
nhánh của nhà tài trợ; giám đốc, nhân viên, cán bộ, cơ quan truyền thông và
quảng cáo, cơ quan đại diện, đại lý và gia đình (bố mẹ, anh chị em, con cái,
vợ/chồng), thành viên trong hộ gia đình (có quan hệ họ hàng hay không) của
cán bộ, nhân viên, và giám đốc.

-

Các quan chức và nhân viên thuộc cơ quan chính phủ, địa phương.

-

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhân viên các tổ chức chăm sóc sức
khỏe Hoa Kỳ.
Nhà tài trợ có quyền xác minh tính đủ điều kiện và phân xử bất kỳ tranh chấp
nào.

3.

Cách thức tham gia:
Hoàn toàn miễn phí. Để tham gia, hãy thực hiện các bước sau:
-

Truy cập vào website: https://www.sigmaaldrich.com/campaigns/womenin-science để hoàn thành và gửi form có thông tin bản thân (a) và người được
đề cử (b) (một người phụ nữ trong ngành nghiên cứu mà bạn thấy xứng đáng
được tôn vinh). Tất cả các lượt tham gia phải thực hiện online, thông qua hệ
thống trực tuyến, trong hoặc trước khi kết thúc chương trình.

-

Người được đề cử phải là một phụ nữ đang hoạt động tích cực, theo đuổi sự
nghiệp trong lĩnh vực Khoa học Sự sống.

-

Người tham gia không nên/không được đề cử đồng nghiệp cùng phòng thí
nghiệm, một cấp dưới hoặc một cấp trên trực tiếp.
Tất cả các thông tin tham dự sẽ được xem như là được tạo ra bởi người giữ tài
khoản ủy quyền của tài khoản e-mail đã sử dụng đăng ký, và Người tham gia
có thể được yêu cầu trình bằng chứng là người giữ tài khoản ủy quyền cho tài
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khoản e-mail đó. “Người giữ tài khoản ủy quyền” có thể là người được chỉ định
cho tài khoản e-mail thông qua quản trị viên e-mail tại thời điểm tạo tài khoản.
MỖI ĐỊA CHỈ EMAIL CHỈ ĐƯỢC THAM DỰ 1 LẦN. Các lượt đăng ký sau đó
sẽ không được công nhận. Bài dự thi sẽ trở thành tài sản của Nhà tài trợ. Mục
đăng nhập sẽ bị vô hiệu nếu toàn bộ hoặc một phần không thể hiểu được,
không hoàn chỉnh, bị hư hại, bị thay đổi, có được do gian lận, hoặc trễ hạn.
4.

Điều kiện: Các thông tin đăng ký tham dự chương trình phải là bản gốc của
người tham dự và không được vi phạm bất kỳ quyền sở hữu, quyền sở hữu trí
tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, quyền nhân thân, hoặc nhân thân của bên thứ
ba hoặc bất kỳ quyền nào khác, nhưng không giới hạn nghĩa vụ về bản quyền,
nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, hoặc bảo mật, hoặc vi phạm luật
hiện hành. Không được phép thể hiện nhãn hiệu, biểu tượng, tên công ty hoặc
quảng cáo của bên thứ ba trừ khi được Nhà tài trợ đồng ý. Nội dung không được
xúc phạm hoặc phỉ báng, do Nhà tài trợ quyết định. Nhà tài trợ có quyền, theo
quyết định riêng, từ chối hoặc/và loại bất kỳ bài dự thi nào (toàn bộ hoặc một
phần) mà Nhà tài trợ cho là, theo quyết định riêng, mang tính phỉ báng, dung
tục, bôi nhọ, phân biệt đối xử, sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo, hoặc cổ
vũ cho bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào, hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn
biên tập hoặc lợi ích thanh danh, hoặc Nhà tài trợ cho rằng có thể vi phạm quy
định và pháp luật hiện hành,m hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

5.

Phần thưởng: Tất cả người đề cử và người được đề cử đều sẽ nhận một phần
quà đặc biệt #merckforHER (và một thư dành riêng cho người được đề cử)
(“Giveaway”). NHÀ TÀI TRỢ VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TỚI KHÔNG ĐẢM BẢO
HOẶC TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, SỰ PHÙ HỢP,
HOẶC KHẢ NĂNG TIÊU THỤ CỦA BẤT KỲ MÓN QUÀ GIVEAWAY NÀO. Người tham
gia hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thuế phí, và các khoản phí khác phát
sinh từ việc chấp nhận hoặc sử dụng tặng phẩm Giveaway. Nhà tài trợ sẽ chịu
trách nhiệm vận chuyển và trao tặng phần quà Giveaway cho Người tham gia.
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6.

Quyền sở hữu trí tuệ/đại chúng: Như điều kiện tham dự, Người tham gia cấp
cho Nhà tài trợ và các chi nhánh, đại lý, người cấp phép và chuyển nhượng
quyền không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền và miễn phí bản quyền để
sử dụng, tái xuất bản, chỉnh sửa, hiển thị, truyền tải, chuẩn bị các tác phẩm
phái sinh, sửa đổi, hay nói cách khác là sử dụng các bài dự thi và bất kỳ tên,
hình ảnh, chân dung nào của Người tham gia hoặc thông tin khác trên bất kỳ và
tất cả các phương tiện truyền thông, cho dù đã được biết đến hoặc được tạo ra
về sau, trên toàn thế giới và cho bất kỳ mục đích nào và từ bỏ mọi quyền nhân
thân cho bất kỳ tác phẩm nào đã nộp. Ngoài ra, các quyền được cấp cho Nhà
tài trợ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở quyền thay đổi kích thước, cắt bớt,
kiểm duyệt, nén, chỉnh sửa, làm nổi bật, chú thích, gắn biểu trưng và để thay
đổi hoặc sử dụng các bài đã nộp. Người tham dự thừa nhận và đồng ý rằng Nhà
tài trợ sẽ không có nghĩa vụ đăng, hiển thị hoặc công bố công khai bất kỳ mục
nhập nào do Người tham gia gửi. Người tham gia đồng ý cho phép Nhà tài trợ
và các chi nhánh của họ hiển thi các bài dự thi trên bất kỳ trang web nào và/hoặc
các trang truyền thông xã hội cho các mục đích quảng cáo. Người tham gia đồng
ý được Nhà tài trợ hoặc một trong những đại diện của Nhà tài trợ liên hệ cho
các hoạt động tiếp thị tiếp theo liên quan đến Tặng phẩm.
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