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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI INTEL 
THỢ SĂN QUÁI VẬT TRỖI DẬY 7/11 

 
KHÔNG CẦN THIẾT MUA HÀNG ĐỂ NHẬP HOẶC CHIẾN THẮNG. MUA HÀNG KHÔNG LÀM TĂNG 

TIỀN CHIẾN THẮNG. ÁP DỤNG LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG. BÀI DỰ THI ĐOẠT GIẢI CÓ THỂ 
ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÔNG KHAI QUẢNG CÁO. 

 
 

NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ CÔNG BỐ. BẰNG VIỆC THAM GIA, CỘNG TÁC VIÊN 
CHẤP NHẬN BẤT CÁC QUY TẮC VÀ QUYẾT ĐỊNH CHÍNH THỨC NÀY CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ (HOẶC 

ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA HỌ) LÀ CUỐI CÙNG VÀ RẮN RẮN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ 
LIÊN QUAN ĐẾN KHUYẾN MÃI NÀY. 

 
 
1. NHÀ TÀI TRỢ 
 
Nhà tài trợ và tổ chức Chương trình khuyến mãi này là Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa 
Clara, CA 95052-8119 (“Nhà tài trợ” bao gồm các Đại diện được ủy quyền của họ). 
 
Nhà tài trợ mang đến cho Người tham gia cơ hội giành được các giải thưởng như được nêu trong [phần 6] 
bên dưới (“GIẢI THƯỞNG”). Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện này và giữ lại một bản sao cho thông 
tin của bạn. Khi tham gia [theo phần 4 ], cung cấp tên, địa chỉ, quốc gia cư trú và chọn hộp kiểm “Tôi đã đọc 
và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này”, Người tham gia đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và 
Điều kiện này. 
 
 
2. ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
 

A. Có hai sự kiện (NGƯỜI SÁNG TẠO NỘI DUNG và NGƯỜI BÌNH CHỌN NỘI DUNG)  
 
a. NGƯỜI SÁNG TẠO NỘI DUNG  

Dành cho các thành viên của Chương Trình Truy Cập Trò Chơi Intel từ 18 tuổi trở lên, những 
người không yêu cầu sự đồng ý hoặc cho phép của người giám hộ hoặc người đại diện hợp 
pháp của họ bất cứ lúc nào trong chương trình khuyến mãi. Người tham gia phải cư trú hợp 
pháp tại Hoa Kỳ (50 Hoa Kỳ, Quận Columbia), Vương quốc Anh (Anh, xứ Wales, Scotland và 
Bắc Ireland),  Canada, Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Thụy Điển, Na Uy Đan 
Mạch, Thái Lan, Tây Ban Nha, Mexico, Peru, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Hà 
Lan, Áo, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Indonesia, Việt Nam và Ba Lan. 
 

b. NỘI DUNG CỬ TRI Dành cho các thành viên của Chương Trình Truy Cập Trò Chơi Intel từ 18 
tuổi trở lên, những người không yêu cầu sự đồng ý hoặc cho phép của người giám hộ hoặc 
người đại diện hợp pháp của họ bất cứ lúc nào trong chương trình khuyến mãi. Người tham gia 
phải cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ (50 Hoa Kỳ, Đặc Khu Columbia), Vương Quốc Anh (Anh, Xứ 
Wales, Scotland và Bắc Ireland), Canada, Úc,  Pháp, Đức, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Thụy 
Điển, Na Uy Đan Mạch, Thái Lan, Mexico, Peru, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Thụy Sĩ và 
Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Phần Lan, Indonesia, Việt Nam và Ba Lan. 

 
B. Nhân viên và gia đình trực hệ của Nhà tài trợ và các công ty mẹ, công ty liên kết, công ty con, nhà 

phân phối, đại lý quảng cáo và khuyến mại cũng như đại lý thực hiện không đủ điều kiện. Gia đình 
tức thời được định nghĩa là vợ / chồng, cha mẹ, anh chị em, con cái và / hoặc những người sống 
trong cùng một hộ gia đình. 

 
C. Người tham gia phải có địa chỉ e-mail hợp lệ và có trách nhiệm cập nhật bất kỳ thay đổi nào trong 

địa chỉ e-mail. Người thắng cuộc có thể được yêu cầu ký và gửi lại Bản tuyên thệ đủ điều kiện, Bản 
phát hành trách nhiệm pháp lý và, nếu được pháp luật cho phép, Bản phát hành công khai trong 
vòng 10 ngày sau ngày thử thông báo đầu tiên. Nếu không tuân thủ thời hạn này có thể bị mất 
quyền nhận giải thưởng. Bằng cách đăng ký và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của 
Chương trình khuyến mãi này, người chiến thắng cấp quyền cho Nhà tài trợ và các đại lý của Nhà 
tài trợ sử dụng tên và / hoặc hình ảnh tương tự, tài liệu tiểu sử và / hoặc bài dự thi (bao gồm cả hình 
thức đã thay đổi của bài viết) để quảng cáo và khuyến mại mục đích trên bất kỳ phương tiện truyền 
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thông nào mà không bị giới hạn về địa lý hoặc thời gian, và không có bồi thường bổ sung, trong 
phạm vi luật pháp cho phép. Xem chính sách bảo mật của Nhà tài trợ tại Thông báo về quyền riêng 
tư của Intel để biết chi tiết về các phương pháp thu thập thông tin của Nhà tài trợ liên quan đến 
Chương trình khuyến mãi. 

D. Nhà tài trợ tuân thủ tất cả các luật, quy định, chính sách và quy tắc đạo đức hiện hành. Người tham 
gia đồng ý rằng việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng tiềm năng nào sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy 
định, chính sách hoặc quy tắc nào của quốc gia, tiểu bang hoặc cơ quan chính phủ của họ; và bất 
kỳ giải thưởng tiềm năng nào không phải để đổi lấy một thỏa thuận ảnh hưởng đến một hành động 
hoặc quyết định gần đây, đang chờ xử lý hoặc dự đoán có thể dẫn đến việc Nhà tài trợ có được 
hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc một lợi thế kinh doanh. 

 
 
3. GIAI ĐOẠN KHUYẾN MÃI: 
Đồng hồ tài trợ là đồng hồ chính thức của Chương trình khuyến mãi (giờ chuẩn Thái Bình Dương của Hoa 
Kỳ). Tất cả các bài dự thi phải được nhận trong Thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện.  Thời gian trong 
nước cho hai sự kiện được liệt kê dưới đây: 
 
NGƯỜI TẠO NỘI DUNG: Ngày 11 tháng 2022 năm 7, lúc 09:00 sáng theo giờ PST đến Tháng Tám 11, 
2022, lúc 11:59:XNUMX tối theo giờ PST (PST Hoa Kỳ) 
Trong thời báo quốc gia: 

• Tháng Bảy 11, 2022, tại 9: 00 AM PST đến Tháng Tám 11, 2022, tại 11: 59 PM PST (Hoa Kỳ) 

• Tháng Bảy 11, 2022, tại 11: 00 PM đến Tháng Tám 12, 2022, tại 1: 59 PM (Việt Nam) 
 
NỘI DUNG CỬ TRI: Tháng Bảy 18, 2022, lúc 9:00 AM PST đến August 18, 2022, at 11:59 PM PST (Hoa Kỳ 
PST) 
Trong thời báo quốc gia: 

• Tháng Bảy 18, 2022, tại 9: 00 AM PST đến tháng Tám 18, 2022, tại 11: 59 PM PST (Hoa Kỳ) 

• Tháng Bảy 18, 2022, tại 11: 00 PM đến Tháng Tám 19, 2022, tại 1: 59 PM (Việt Nam) 
 
 
4. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA 
 
THAM GIA CHUNG: 
Người tham gia phải gửi bài dự thi bằng cách cung cấp thông tin được xác định theo yêu cầu trong Thời 
gian Khuyến mại tại https://game.intel.com/giveaway/monster-hunter-rise-challenge/  Thông tin bắt buộc có 
thể bao gồm tên Người tham gia, số điện thoại, email, địa chỉ và / hoặc quốc gia cư trú. Tất cả các mục phải 
được nhận trong Thời gian Khuyến mại để đủ điều kiện. 
 
A. Mỗi người chỉ được chấp nhận một bài dự thi. Những người tham gia nhập bằng nhiều IP, nền tảng 

hoặc thiết bị sẽ bị loại và mọi giải thưởng sẽ vô hiệu. 
 
B. Bằng chứng về việc đăng hoặc bình luận sẽ không được chấp nhận làm bằng chứng tham gia. Các mục 

không đầy đủ, bất hợp pháp, chuyển hướng sai hoặc nhận được ngoài Thời gian Khuyến mại sẽ không 
được chấp nhận. 

 
C. Các bài dự thi sử dụng macro, rô bốt, tập lệnh hoặc các hình thức nhập tự động khác sẽ bị loại. Bài dự 

thi trở thành tài sản của Nhà tài trợ và sẽ không được trả lại. Không cho phép mục nhập sao chép một 
cách máy móc. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm đối với các mục bị thất lạc, trễ hạn, cắt xén, chuyển 
hướng sai, không đầy đủ, không chính xác hoặc bưu phí đến hạn. Nếu có tranh chấp về danh tính của 
Người tham gia, giải thưởng sẽ được trao cho 'chủ tài khoản được ủy quyền' của tài khoản phương tiện, 
được định nghĩa là thể nhân được nhà cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ trực tuyến chỉ định địa chỉ 
phương tiện nhà cung cấp hoặc tổ chức khác (ví dụ: doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, v.v.). 

 
D. Người tham gia sẽ không bị tính thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài việc sử dụng kết nối internet tiêu 

chuẩn của họ. 
 

 

 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://game.intel.com/giveaway/monster-hunter-rise-challenge/
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HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI TẠO NỘI DUNG: Ghi lại những khoảnh khắc hoành tráng nhất của 
bạn khi bạn chơi Monster Hunter Rise Sunbreak khi bạn bắt tay vào nhiệm vụ và chạm trán với những 
con quái vật và địa phương săn bắn mới độc đáo. Hãy sáng tạo và vượt qua các giới hạn trong Monster 
Hunter Rise Sunbreak "Ultimate Hunter Challenge". Chúng tôi muốn thấy bạn ghi lại những khoảnh khắc 
hoành tráng nhất của mình khi bạn đi qua những vùng xa xôi của Elgado và khám phá tiền đồn gần 
Vương quốc trong vòng 30-60 giây. Làm cho khoảnh khắc hoặc chiến đấu của bạn trở nên ấn tượng để 
người xem sẽ bình chọn cho nội dung của bạn! 
QUY TẮC DÀNH CHO NGƯỜI SÁNG TẠO NỘI DUNG: Bạn có thể gửi khoảnh khắc từ một buổi phát 
trực tiếp hoặc video trên YouTube đã tải lên, nhưng nội dung đó phải có sẵn trong suốt thời gian diễn ra 
chương trình khuyến mãi. Bạn có thể gửi bao nhiêu video khác nhau tùy thích. Bạn chỉ có thể giành 
chiến thắng một lần trong quảng cáo dành cho người sáng tạo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng 
liên hệ với creators@vetch.tv 
 
Các bài dự thi sẽ được kiểm tra bởi Nhóm Kiểm duyệt Nhà tài trợ và phải đáp ứng các tiêu chí sau để 
được phê duyệt:   
 
Nội dung người sáng tạo gửi phải:  

• dài dưới 60 giây. 

• tuân thủ Điều khoản dịch vụ và Nguyên tắc cộng đồng có liên quan của nền tảng. 

• có sự cho phép của tất cả các cá nhân xuất hiện trong video hoặc ảnh có trong tài liệu gửi (nếu 
có) để sử dụng tên và chân dung của họ và cấp các quyền được nêu trong tài liệu này. 

• thuộc sở hữu của người tham gia hoặc có tất cả các quyền cần thiết để cung cấp Tài liệu gửi 
của bạn và cấp các quyền được mô tả trong các Quy tắc chính thức này. (không có bản quyền 
nhạc nền hoặc nội dung lớp phủ, v.v.) 

• công khai, chỉ người đăng ký VOD sẽ không được phê duyệt. 
 
Nội dung mà người sáng tạo gửi KHÔNG ĐƯỢC: 

•      bạo lực không cần thiết. Trọng tâm của chương trình khuyến mãi là kỹ năng ấn tượng, không 
phải máu me dữ dội. 

• chứa tài liệu vi phạm hoặc vi phạm quyền của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
quyền riêng tư, công khai hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

• chứa ngôn ngữ khóa học (bao gồm đối thoại trong trò chơi), hành vi thù địch hoặc kích động 
(bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhận xét phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc hoặc 
chính trị), ảnh khoả thân, hành vi tự hủy hoại bản thân hoặc tham chiếu đến tên thương hiệu 
khác ngoài Intel. 

• chứa bất kỳ vi-rút, sâu, phần mềm gián điệp hoặc các thành phần hoặc hướng dẫn khác độc 
hại, lừa đảo hoặc được thiết kế để hạn chế hoặc làm hại chức năng của máy tính.  

• phỉ báng, đại diện hoặc chứa các nhận xét miệt thị về Quản trị viên, Nhà tài trợ hoặc các sản 
phẩm hoặc dịch vụ của Nhà tài trợ, hoặc những người, sản phẩm hoặc công ty khác. 

• theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của liên bang, tiểu bang 
hoặc địa phương. 

• chứa tài liệu không phù hợp, không đứng đắn, tục tĩu, thù hận, có hại, phỉ báng, vu khống hoặc 
bôi nhọ.  

• khiêu dâm hoặc khêu gợi, tục tĩu hoặc khiêu dâm. 

• quảng bá rượu, ma túy bất hợp pháp, thuốc lá, súng/vũ khí (hoặc sử dụng bất kỳ điều nào nêu 
trên), bất kỳ hoạt động nào có vẻ không an toàn hoặc nguy hiểm hoặc bất kỳ chương trình nghị 
sự hoặc thông điệp chính trị nào. 

• chứa tài liệu khuyến khích sự cố chấp, phân biệt chủng tộc, hận thù hoặc gây tổn hại cho bất kỳ 
nhóm hoặc cá nhân nào hoặc khuyến khích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn 
giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác. 

• truyền đạt thông điệp hoặc hình ảnh không phù hợp với các thông điệp tích cực và thiện chí mà 
Nhà tài trợ muốn liên kết 

NỘI DUNG CỬ TRI THAM GIA: Những người tham gia sẽ được hiển thị một lưới nội dung có sẵn để xem 
và bỏ phiếu. Người tham gia có thể bỏ phiếu bao nhiêu lần tùy thích, tuy nhiên, chỉ 5 phiếu bầu đầu tiên sẽ 
được gửi. 
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5. LỰA CHỌN VÀ THÔNG BÁO CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG 
 
Người chiến thắng sẽ được trao giải theo địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư được cung cấp khi nhập cảnh 
hoặc thời điểm nhận giải. Người tham gia có trách nhiệm thông báo cho Nhà tài trợ về việc thay đổi địa chỉ 
email trong Thời gian khuyến mại. Việc trả lại bất kỳ thông báo giải thưởng nào vì không gửi được có thể 
dẫn đến việc bị loại hoặc mất quyền đối với giải thưởng và lựa chọn người chiến thắng thay thế.  
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo, người thắng cuộc có thể được yêu cầu cung cấp số điện thoại, 
địa chỉ giao hàng, quốc gia, tuổi và / hoặc bằng chứng về tính đủ điều kiện. Nếu Nhà tài trợ không nhận 
được thông tin cần thiết trong khoảng thời gian này, Nhà tài trợ có quyền hủy bỏ quyền nhận giải thưởng. 
Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm nếu thông tin người chiến thắng như được cung cấp không khớp với 
nhận dạng người nhận thực tế, vì các mặt hàng có thể bị từ chối hoặc trì hoãn trong vận chuyển hoặc hải 
quan. 
 
Công dân Hoa Kỳ được chọn là người chiến thắng có thể có trách nhiệm cung cấp W-9 cho mục đích báo 
cáo thuế. Báo cáo thuế sẽ được yêu cầu nếu giá trị tích lũy của các giải thưởng nhận được trong bất kỳ năm 
dương lịch nào vượt quá $ 599,00 USD. Thông tin sẽ được lưu giữ an toàn theo quy tắc bảo mật tại Nhà tài 
trợ và chỉ được sử dụng cho mục đích báo cáo thuế theo quy định của pháp luật. 
 
NGƯỜI SÁNG TẠO NỘI DUNG: Người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên tổng số phiếu bầu cao nhất và 
được thông báo qua email vào hoặc sau ngày 10 tháng 2022 năm 9. 
 
NỘI DUNG CỬ TRI: Người chiến thắng sẽ được chọn bằng cách rút thăm ngẫu nhiên, được thực hiện bởi 
một hệ thống ngẫu nhiên và được tiến hành tại địa điểm của Nhà tài trợ. Người chiến thắng sẽ được thông 
báo qua email vào hoặc sau ngày 18 tháng 2022 năm 9. Nội dung Cử tri chỉ có thể giành chiến thắng một 
lần trong Thời gian Khuyến mãi.  
Nội dung Cử tri ở Ba Lan sẽ được chọn bằng cách nộp sớm nhất, dựa trên dấu thời gian/ngày tháng khi 
nhận được cho Nhà Tài Trợ. 20 bài dự thi duy nhất của cử tri tham gia đầu tiên của mỗi giai đoạn bình chọn 
sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng 
 
 

6. CÁC GIẢI THƯỞNG: ARV là Giá trị bán lẻ xấp xỉ bằng đô la Mỹ tại thời điểm kích hoạt chương trình khuyến 
mãi. 
 
NGƯỜI TẠO NỘI DUNG: sẽ có ba người chiến thắng dựa trên tổng số phiếu bầu cao nhất. 
Các giải thưởng bao gồm: 
(1) 1st Place (nhiều phiếu bầu nhất) MSI Raider GE77 HX Intel® Core™ i9-12900HX (ARV $3,499 USD) 
(2) (Phiếu bầu thứ 2 và thứ 3) MSI Katana GF76 12th Gen Intel® Core™ (ARV $2,000 USD) 
 
NỘI DUNG CỬ TRI:  
Các giải thưởng bao gồm: 
(1) MSI Raider GE77 HX Intel® Core™ i9-12900HX (ARV $3,499 USD) 

Không khả dụng ở Ba Lan 
(100) Green Man Thẻ quà tặng chơi game (ARV $10 USD)  

Chỉ có ở Ba Lan  
 
A. Tất cả các giải thưởng đều không thể quy đổi, không thể chuyển nhượng và không quy đổi thành tiền 

mặt hay bất kỳ giải thưởng nào khác. 
 
B. Giá trị giải thưởng được chỉ định là số tiền tối đa. Nếu giá trị thị trường hoặc giá trị thương mại của giải 

thưởng khác với số tiền tối đa này, người thắng cuộc sẽ không phải bồi thường thêm phần chênh lệch. 
 
C. Giải thưởng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Nhà tài trợ có quyền thay thế giải thưởng bằng một giải 

thưởng thay thế có giá trị tương đương hoặc cao hơn trong trường hợp không có khả năng giải thưởng 
ban đầu được cung cấp không còn nữa. 

 
D. Giải thưởng chỉ bao gồm những hạng mục được liệt kê cụ thể. 
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E. Nhà tài trợ sẽ chỉ công bố tên và quốc gia của những người chiến thắng. Người tham gia có thể yêu cầu 
tên và quốc gia của họ không được công bố trong trường hợp họ giành chiến thắng bằng cách liên hệ 
với @intelgaming tại https://game.info.intel.com/winner-request-page trong Thời gian khuyến mại, nếu 
được pháp luật cho phép. 

 
 
7. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
 
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Nhà tài trợ và các công ty liên kết, nhân viên, cán bộ, giám 
đốc, đại lý và đại diện, trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không chịu trách nhiệm với người thắng cuộc hoặc 
chịu trách nhiệm về mất mát, thiệt hại, thương tật hoặc tử vong liên quan đến việc này Tham gia khuyến mãi 
(bao gồm cả việc nhận hoặc sử dụng giải thưởng). 
 
Các quyền theo luật định của người tham gia không bị ảnh hưởng. Không có quy định nào trong các Điều 
khoản và Điều kiện này sẽ giới hạn trách nhiệm của Nhà tài trợ đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật 
của người tham gia gây ra do sơ suất của họ hoặc đối với bất kỳ vấn đề nào khác trong đó trách nhiệm 
pháp lý có thể không bị loại trừ hoặc giới hạn bởi luật pháp. 
 
 
8. CHUNG 
 
A. Các quyết định của Nhà tài trợ trong tất cả các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại là quyết 

định cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý và sẽ không có bất kỳ thư từ bổ sung nào được đã đính 
hôn. 
 

B. Các yêu cầu tham gia được cung cấp sẽ kết hợp với các Điều khoản và Điều kiện hiện có này như đã 
nêu. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào (bao gồm cả tài liệu quảng cáo hoặc 
khuyến mại), các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều 
khoản và Điều kiện (hoặc Khuyến mại) bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành trong một thủ tục 
tố tụng, điều khoản đó sẽ bị cắt bỏ và sẽ không còn hiệu lực, và phần còn lại của Điều khoản và Điều 
kiện (hoặc Khuyến mại) sẽ vẫn có hiệu lực và sự ràng buộc . 
 

C. Nhà tài trợ có quyền loại bỏ hoặc loại bỏ các mục nhập hoặc Người tham gia mà họ cho là vi phạm các 
Điều khoản và Điều kiện này hoặc tinh thần của Chương trình khuyến mãi. Bất kỳ Người tham gia nào 
cố gắng vượt qua sẽ bị loại và bất kỳ giải thưởng nào sẽ vô hiệu. Những người tham gia bị ảnh hưởng 
theo điều khoản này sẽ được thông báo. 

 
D. Nhà tài trợ sẽ loại và không cho phép các bài đăng của Người tham gia thông qua bất kỳ kênh truyền 

thông nào trong Thời gian khuyến mại thể hiện sự bắt nạt, cay nghiệt hoặc gây khó chịu cho những 
người tham gia và người theo dõi khác của Intel hoặc nhắm trực tiếp vào Nhà tài trợ hoặc các chi 
nhánh. 

 
E. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà các Chương trình khuyến mãi này không thể được thực hiện theo kế hoạch, 

bao gồm nhưng không giới hạn ở lý do lây nhiễm vi rút máy tính, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận 
hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà tài trợ làm hỏng hoặc ảnh 
hưởng đến việc quản lý, bảo mật, tính công bằng, tính toàn vẹn hoặc hành vi đúng đắn của Chương 
trình khuyến mãi, Nhà tài trợ có quyền hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm dừng Chương trình khuyến 
mãi và chọn người thắng giải như đã nêu ở trên cho đến ngày hủy / tạm dừng. Thông báo về hành động 
đó sẽ được cung cấp trên Trang web Khuyến mại. 
 

F. Nhà tài trợ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp không tuân thủ các nghĩa vụ của mình 
liên quan đến Chương trình khuyến mại này khi lỗi xảy ra do điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý 
của mình. Những trường hợp như vậy sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, Đại dịch COVID-19, điều 
kiện thời tiết, các vấn đề cơ học, chuyển hướng máy bay hoặc các sự cố hoạt động khác, hỏa hoạn, lũ 
lụt, bão, đình công, tranh chấp công nghiệp, chiến tranh, thù địch, bất ổn chính trị, bạo loạn, hỗn loạn 
dân sự, tai nạn không thể tránh khỏi, pháp luật cấp trên hoặc bất kỳ trường hợp nào khác có thể xảy ra 
bất khả kháng. 

 
 

https://game.info.intel.com/winner-request-page
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G. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm cho các bài dự thi bị trì hoãn, không đầy đủ hoặc bị mất vì lý do kỹ 
thuật hoặc các lý do khác. Nhà tài trợ cũng không chịu trách nhiệm về các lỗi hệ thống hoặc các vấn đề 
khác có thể dẫn đến gián đoạn thông báo hoặc giải thưởng của người chiến thắng trong phạm vi pháp 
luật cho phép. 

 
H. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm về các lỗi truyền điện tử dẫn đến bỏ sót, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm trễ 

trong hoạt động hoặc truyền tải, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi các tài liệu 
nhập cảnh, hoặc đối với kỹ thuật, mạng, thiết bị điện thoại, điện tử, máy tính, trục trặc hoặc giới hạn 
phần cứng hoặc phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc việc truyền tải không chính xác hoặc không 
nhận được thông tin nhập cảnh của Nhà tài trợ hoặc người trình bày do các vấn đề kỹ thuật hoặc tắc 
nghẽn lưu lượng truy cập trên Internet hoặc tại bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của 
chúng. Nhà tài trợ có quyền chọn người chiến thắng từ các mục đủ điều kiện nhận được kể từ ngày kết 
thúc nếu chương trình khuyến mãi bị chấm dứt sớm theo các điều trên. Các nhà tài trợ cũng có quyền 
loại bất kỳ cá nhân nào can thiệp vào quá trình đăng ký. Thận trọng: Mọi nỗ lực cố tình làm hỏng bất kỳ 
trang web nào hoặc phá hoại hoạt động hợp pháp của Khuyến mãi là vi phạm luật hình sự và dân sự. 
Nhà tài trợ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong phạm vi tối đa của pháp luật, nếu có nỗ lực như 
vậy. 

 
I. Khuyến mãi này có thể được chia sẻ trên nhiều trang web truyền thông, trang mạng xã hội và liên lạc 

qua email, nhưng chỉ có một nhóm giải thưởng. 
 

J. Người tham gia có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân chính xác, hiện tại của mình khi tham gia 
Chương trình khuyến mãi và / hoặc nhận bất kỳ giải thưởng nào. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm về 
việc Người tham gia hoặc người chiến thắng không cung cấp thông tin chính xác ảnh hưởng đến việc 
chấp nhận và / hoặc chuyển giao bất kỳ giải thưởng nào. 

 
K. Người thắng cuộc có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế liên quan của Chính phủ nếu Pháp luật 

yêu cầu. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Nhà tài trợ và các công ty con không chịu trách nhiệm về 
thuế hoặc bất kỳ chi phí nào khác phát sinh liên quan đến các giải thưởng nhận được trong Chương 
trình khuyến mãi này. 

 

L. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, việc áp dụng và giải thích Khuyến mại cũng như các 
Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ và Người tham gia sẽ phải 
tuân theo các khu vực pháp lý của Tiểu bang và Liên bang thích hợp của tòa án Hoa Kỳ. Các Điều 
khoản và Điều kiện (hoặc Khuyến mãi) này và bất kỳ thông tin hoặc thông báo nào do nhà tài trợ cung 
cấp đều bằng tiếng Anh. Bất kỳ bản dịch nào của các Điều khoản và Điều kiện (hoặc Khuyến mãi) này 
hoặc thông tin hoặc thông báo khác chỉ được cung cấp cho sự thuận tiện của bạn và có thể không trình 
bày chính xác thông tin bằng tiếng Anh gốc. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, ngoại trừ 
trường hợp bị pháp luật cấm, phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và Điều kiện (hoặc Khuyến mại) 
này hoặc thông tin hoặc thông báo khác sẽ được ưu tiên áp dụng 

 
 

9. BẢO VỆ DỮ LIỆU 
 
Dữ liệu của người tham gia được cung cấp trong Thời gian khuyến mại (tên, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ 
email hoặc phương tiện truyền thông xã hội cho mục đích tham gia) và các thông tin khác được coi là cụ thể 
cho Khuyến mại này để thực hiện và quản lý sẽ được xử lý theo các Điều khoản và Điều kiện này và Chính 
sách Bảo mật của Nhà tài trợ và chỉ có thể được chuyển cho các nhà cung cấp bên thứ ba để thực hiện và 
trao giải thưởng. Chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ: Thông báo về quyền riêng tư của Intel 
 
Nhà tài trợ sẽ là người kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cùng với việc tham gia Chương 
trình khuyến mãi. Đối với việc thực hiện Chương trình khuyến mại, dữ liệu sau đây về những người chiến 
thắng sẽ chỉ được thu thập và xử lý: tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại (“Dữ liệu Cá nhân 
của Người tham gia”). Dữ liệu Cá nhân của Người tham gia sẽ được lưu giữ tại Hoa Kỳ và sẽ chỉ được sử 
dụng cho các mục đích quản lý Chương trình khuyến mãi. 
 
Nếu có thắc mắc về Chương trình khuyến mại, hãy liên hệ với Intel @intelgaming hoặc tham khảo trang 
Khuyến mại tại https://game.intel.com/giveaway/monster-hunter-rise-challenge/   
© Tập đoàn Intel. Intel, logo Intel và các nhãn hiệu khác của Intel là nhãn hiệu của Intel Corporation hoặc 
các công ty con của Intel. Các tên và thương hiệu khác có thể được coi là tài sản của người khác. 
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