
CAM KẾT ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠI SÀN TMĐT SDCONNECT.VN

Bằng việc đăng ký tài khoản, sử dụng Các Dịch Vụ tại Sàn TMĐT SDConnect.vn,

Người dùng/ Thành viên xác nhận và cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh, cung

cấp sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu, kết nối tại Sàn SDConnect theo quy định pháp luật và

những quy định tại Đề án, Quy chế hoạt động của SDConnect, cụ thể bao gồm:

1. Cam kết mọi thông tin, tài liệu cung cấp khi đăng ký tài khoản và tham gia hoạt động tại

Sàn là trung thực đồng thời những sản phẩm, dịch vụ giới thiệu, kết nối thông qua Sàn

SDConnect là hợp pháp, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật;

2. Đối với những ngành nghề có điều kiện, trong thời gian hoạt động, Thành Viên cam kết

luôn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và cung cấp tài liệu, hồ sơ chứng

minh theo yêu cầu của SDConnect.vn. Trường hợp có bất kỳ sự thay đổi về điều kiện

theo quy định pháp luật và/ hoặc phạm vi hoạt động, sản phẩm, dịch vụ Thành Viên

cung cấp và giới thiệu trên Sàn, Thành Viên có trách nhiệm kịp thời cập nhật thông tin

với Sàn;

3. Cam kết mọi thông tin cung cấp, giới thiệu, quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ của Thành

Viên là chính xác, trung thực và đảm bảo các quy định của pháp luật về hoạt động

quảng cáo và cạnh tranh lành mạnh;

4. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ luôn được giữ vững và cải thiện, không vi phạm

các quy định về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

5. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có

thẩm quyền liên quan.

Trong trường hợp Thành Viên không thực hiện và/ hoặc không đáp ứng đầy đủ các điều

kiện nêu trên thì SDConnect có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc hủy tư cách thành

viên tại Sàn TMĐT SDConnect.vn.
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