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Quy tắc sử dụng Hệ thống nâng cao ngành nghề xây dựng 

 

Điều khoản sử dụng này, các điều kiện cung cấp của Hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây dựng trực 

tuyến (sau đây gọi là Dịch vụ) được cung cấp bởi Tổ chức Xúc tiến xây dựng (sau đây gọi là Tổ chức), 

có các quyền và nghĩa vụ giữa Tổ chức và người dùng đã đăng ký. Trước khi sử dụng dịch vụ này, bạn 

hãy đọc đầy đủ các điều khoản dịch vụ sau đây (sau đây gọi là "Điều khoản sử dụng") và đồng ý với 

các điều khoản này. Chỉ những người đã đồng ý với các điều khoản này mới có thể đăng ký và sử 

dụng dịch vụ này. Tại thời điểm đăng ký dịch vụ này, người đăng ký được coi là đã đồng ý với thỏa 

thuận này. 

 

Điều 1  Áp dụng Điều khoản sử dụng 

1. Mục đích của điều khoản này là thiết lập các quyền và nghĩa vụ giữa Tổ chức và người sử dụng,  

áp dụng cho tất cả các mối quan hệ liên quan về điều kiện cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa tài 

khoản đăng ký và Tổ chức.  

2. Các quy tắc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ được đăng trên trang web của Tổ chức 

(http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/) sẽ tạo thành một phần của Điều khoản. 

3. Nếu nội dung trong điều khoản này khác với các quy tắc trong mục trước hoặc các điều khoản 

khác ngoài điều khoản về dịch vụ này, thì các quy định nằm trong điều khoản này sẽ được áp 

dụng. 

 

Điều 2  Định nghĩa 

Các thuật ngữ được sử dụng trong Điều khoản này được quy định nghĩa như dưới đây 

(1)  “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ” là thỏa thuận ký kết giữa Tổ chức và tải khoản đăng ký về 

việc sử dụng dịch vụ này. 

(2) "Quyền sở hữu trí tuệ" là bản quyền, bằng sáng chế, quyền mô hình tiện ích, quyền thiết kế, 

quyền thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác (để có được quyền đó phải đăng ký). 

(3)  “Tổ chức” là viết tắt của Tổ chức xúc tiến xây dựng. 

(4)  “Trang web của Tổ chức” là trang web được điều hành bởi Tổ chức có tên là 

kensetsu-kikin.or.jp (bất kể lý do nào, bao gồm cả nội dung trang và tên trang web thay đổi) 

(5)  “Tài khoản đăng ký” là một cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký sử dụng Dịch vụ này theo Điều 

5. 

(6) Trong số những “Tài khoản đăng ký”, “Kỹ thuật viên đăng ký” là người chủ yếu đăng ký và 

lưu trữ thông tin cá nhân của họ là kỹ thuật viên và thông tin lịch sử công việc. “Đăng ký 

đơn vị trực thuộc” là đăng ký, lưu trữ thông tin của công ty với tư cách là một công ty, đăng 

ký thông tin sử dụng lao động là các kỹ thuật viên ,hoặc thông tin liên quan đến công trường 

xây dựng, lịch sử làm việc của các kỹ thuật viên nhằm quản lý an toàn của công trường, chất 

lượng công việc . 

(7) Dịch vụ này có nghĩa là một dịch vụ do Tổ chức cung cấp có tên là “Hệ thống nâng cao nghề 

nghiệp xây dựng” (nếu tên hoặc nội dung của dịch vụ bị thay đổi vì bất kỳ lý do gì, điều này 

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/
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bao gồm cả sau khi thay đổi).  

 

Điều 3  Cung cấp dịch vụ 

1.Cung cấp dịch vụ cho các kỹ thuật viên như dưới đây 

(1)  Cùng với thông tin nhận dạng của chính các kỹ thuật viên đã đăng ký, các hồ sơ kỹ thuật như 

bằng cấp và các khóa học tham gia, tình trạng đăng ký bảo hiểm xã hội, v.v được đăng ký và 

lưu trữ một cách xác thực. Ngoài ra, Hệ thống cung cấp chức năng đăng ký lịch sử công việc 

giúp quản lý việc các kỹ thuật viên làm việc khi nào và ở đâu, ở vị trí nào (quản đốc, v.v.), , 

hoặc nhằm cung cấp cho mục đích quản lý an toàn lao động và quản lý việc ra - vào công 

trường, ghi lại và tích lũy kết quả công việc hàng ngày trên hệ thống dưới dạng thông tin lịch 

sử công việc cho kỹ thuật viên thông qua chức năng liên kết với các hệ thống riêng hoặc nhập 

trực tiếp vào hệ thống 

(2)  Kỹ thuật viên đã đăng ký lúc nào cũng có thể xem hoặc sử dụng để chứng minh cho kỹ năng 

và kinh nghiệm v.v của mình dựa trên những thông tin cơ bản (chi tiết cụ thể có trong Chính 

sách bảo vệ thông tin cá nhân của hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây dựng 

(http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/) ) và thông tin lịch sử công việc của mình (chi tiết cụ 

thể có trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây 

dựng) mà họ đã lưu trữ trên Hệ thống. 

(3)  Với mục đích bảo đảm cơ hội việc làm v.v., thông tin cơ bản của kỹ thuật viên và thông tin 

lịch sử việc làm của kỹ thuật viên có thể được xem bởi các công ty khác trong phạm vi được 

kỹ thuật viên và công ty trực thuộc đồng ý. 

(4)  Sử dụng thông tin cơ bản và thông tin lịch sử công việc của kỹ thuật viên được lưu trữ trên 

Hệ thống nhằm phối hợp để đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của kỹ thuật viên, cải thiện sự 

ổn định việc làm và đối đãi với các kỹ thuật viên trong tương lai. 

(5)  Kỹ thuật viên đã đăng ký có thể duyệt thông tin và thông tin của công ty, tóm tắt số lượng 

nhân viên lành nghề của công ty, số lượng nhân viên có trình độ và bảo hiểm (sau đây gọi là 

Thông tin kỹ thuật viên trực thuộc). Kỹ thuật viên có thể kiểm tra xem công ty trực thuộc có 

sử dụng nhân viên đúng cách hay không và có cố gắng đào tạo kỹ thuật viên không. 

(6)  Kỹ thuật viên đang tham gia công trình có thể xem các thông tin cơ bản về kỹ thuật viên và 

lịch sử làm việc của kỹ thuật viên liên quan đến công trình do nhà thầu chính, nhà thầu phụ 

cấp cao hơn và doanh nghiệp đã đăng ký công ty trực thuộc liên kết duyệt (tuy nhiên, thông 

tin trong khoảng thời gian tại công trường, việc có được sự đồng ý của kỹ thuật viên hay 

công ty trực thuộc hay không không quan trọng). Bằng cách tạo một báo cáo chính xác và 

hiệu quả về hệ thống xây dựng và quản lý an toàn lao động tại công trường, kỹ thuật viên có 

thể xác nhận được việc tham gia bảo hiểm xã hội và giấy chứng nhận tham gia hệ thống trợ 

cấp hưu trí cho ngành xây dựng (sau đây gọi là Chứng nhận trợ cấp hưu trí xây dựng) 

2.Cung cấp các dịch vụ sau cho các công ty trực thuộc đã đăng ký  

(1)  Bằng cách sử dụng chức năng đăng ký lịch sử công việc do hệ thống cung cấp, chức năng 

liên kết với các hệ thống tư nhân hiện có cho mục đích quản lý an toàn lao động và quản lý 

ra / vào, hoặc chức năng nhập trực tiếp vào hệ thống , kỹ thuật viên có thể lưu lại thông tin 
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lịch sử công việc của mình vào hệ thống ngay cả khi họ đang ở công trường. 

(2)  Các công ty đã đăng ký có thể xem thông tin công ty của riêng họ, thông tin cơ bản của kỹ 

thuật viên của họ và thông tin lịch sử công việc của kỹ thuật viên bất cứ lúc nào và có thể 

nắm bắt và đánh giá một cách thích hợp kinh nghiệm và trình độ của kỹ thuật viên. Ngoài ra, 

cũng có thể được sử dụng khi nhận được Chứng nhận trợ cấp xây dựng. 

(3)  Các công ty đã đăng ký có thể duyệt thông tin công ty kinh doanh khác và thông tin kỹ thuật 

viên trực thuộc, đảm nhận năng lực xây dựng dựa trên số lượng kỹ thuật viên trực thuộc, số 

lượng nhân viên có bằng cấp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm và việc sử dụng lao động có phù hợp 

không. 

(4)  Trong phạm vi đồng ý của công ty trực thuộc đã đăng ký và kỹ thuật viên, thông tin cơ bản 

của kỹ thuật viên và thông tin lịch sử làm việc của kỹ thuật viên có thể được sử dụng để các 

công ty kinh doanh khác có thể khai thác và có thể cho thấy khả năng xây dựng của họ. Dựa 

vào đó, có thể nắm bắt và đánh giá đúng các doanh nghiệp có các kỹ thuật viên xuất sắc.  

(5)  Các công ty đã đăng ký là nhà thầu, nhà thầu phụ cấp cao hơn và công ty trực thuộc, có thể 

duyệt thông tin cơ bản của kỹ thuật viên và thông tin lịch sử công việc của kỹ thuật viên liên 

quan đến công trường mà các kỹ thuật viên đang tham gia công tác (tuy nhiên, thông tin 

trong khoảng thời gian tại công trường, việc có được sự đồng ý của kỹ thuật viên hay công 

ty trực thuộc hay không không quan trọng). Chuẩn bị các biểu mẫu cần thiết cho việc xây 

dựng công trường và quản lý an toàn lao động, xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội, phát 

hành Chứng nhận trợ cấp hưu trí xây dựng, v.v, để quản lý tại chỗ thích hợp, hiệu quả hoạt 

động và cải thiện chất lượng xây dựng 

3. Tổ chức sẽ cung cấp cho các kỹ thuật viên đã đăng ký và các doanh nghiệp đã đăng ký thông báo từ 

đơn vị vận hành, mẫu đơn, hỏi đáp, bảng câu hỏi, v.v. trên màn hình cổng thông tin của người dùng 

đã đăng ký. Các dịch vụ bổ sung sẽ được đăng trên trang web của tổ chức. 

(Http: //www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/) 

 

Điều 4  Phương thức chi trả phí đăng ký và phí sử dụng 

1. Tài khoản đăng ký sẽ thanh toán cho Tổ chức để sử dụng Dịch vụ, phí đang ký và phí sử dụng 

được Tổ chức quy định riêng, phương thức thanh toán được Tổ chức chỉ định. 

2. Kỹ thuật viên đã đăng ký phải trả phí đăng ký tại thời điểm đăng ký và gia hạn. 

3. Công ty đăng ký sẽ trả các khoản phí quy định trong (1) và (2) dưới đây. 

(1) Phí đăng ký 

Thanh toán được thực hiện dựa trên vốn điều lệ tại thời điểm áp dụng và gia hạn. 

(2) Phí sử dụng 

    Phí sử dụng sẽ được thanh toán trong hợp đồng sử dụng dịch vụ dưới đây. 

ア Phí sử dụng ID quản trị viên 

Tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký sẽ thanh toán theo số ID quản trị viên được sử dụng. 

イ Phí sử dụng công trường 

Nhà thầu chính đã đăng ký dịch vụ sẽ thanh toán theo số lượng đăng ký của thông tin 

lịch sử công việc kỹ thuật viên tại công trường. Doanh nghiệp đăng ký chịu phí sử dụng 
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công trường sẽ không phải trả phí sử dụng ID quản trị viên . 

4. Nếu tài khoản đăng ký không trả phí đăng ký, Tổ chức sẽ không đồng ý cho đăng ký Dịch vụ. 

5. Nếu doanh nghiệp đã đăng ký không trả phí sử dụng, Tổ chức có thể tạm dừng sử dụng Dịch vụ. 

6. Phí đăng ký và phí sử dụng được trả bởi tài khoản đăng ký sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do 

nào. 

 

Điều 5  Đăng ký sử dụng (Đăng ký) 

1. Những người muốn sử dụng Dịch vụ (sau đây gọi là Người có nguyện vọng đăng ký) đồng ý tuân 

thủ các Điều khoản và tuân theo một số thông tin nhất định do Tổ chức cung cấp (sau đây gọi là 

Mục đăng ký ) và quy định, người đó có thể đăng ký để sử dụng Dịch vụ. 

2. Tổ chức xác định liệu người có nguyện vọng đăng ký có đăng ký hay không (sau đây gọi là 

Người đăng ký) dựa trên các tiêu chuẩn do tổ chức thiết lập,và các điều khoản nêu ở trên, sẽ chấp 

nhận đăng ký. Tổ chức sẽ thông báo cho người đăng ký quyết định đó. Thủ tục đăng ký của người 

có nguyện vọng đăng ký sẽ được hoàn thành sau khi có thông báo này của tổ chức. 

3. Sau khi hoàn thành đăng ký được nêu trong mục trước, thỏa thuận sử dụng dịch vụ sẽ được thiết 

lập giữa người dùng đã đăng ký và Tổ chức và tài khoản đăng ký sẽ có thể sử dụng Dịch vụ theo 

Điều khoản của tổ chức. 

4. Tổ chức có thể từ chối đăng ký và đăng ký lại nếu người nộp đơn đăng ký thuộc bất kỳ mục nào 

sau đây và không có nghĩa vụ pháp lý phải tiết lộ lý do. 

(1)  Khi tất cả hoặc một phần của các mục đăng ký cung cấp cho Tổ chức là sai, hoặc đánh máy 

thiếu sót. 

(2)  Trường hợp là trẻ vị thành niên chưa có được sự đồng ý từ người giám hộ về mặt pháp lý, 

người giám hộ, người giám hộ , người quản lý, hoặc người bảo hộ. 

(3)  Khi tổ chức xác định được người có nguyện vọng đăng ký tham gia vào Các lực lượng chống 

đối xã hội (các băng đảng, thành viên băng đảng, lực lượng chống đối xã hội, v.v.), duy trì, 

quản lý hoặc quản lý các lực lượng chống xã hội thông qua tài trợ,hợp tác v.v.  

(4)  Khi Tổ chức xác định rằng người nộp đơn đăng ký là người đã vi phạm hợp đồng với Tổ 

chức trong quá khứ hoặc có liên quan. 

(5)  Đã chịu các biện pháp quy định tại Điều 12 

(6)  Các trường hợp khác mà Tổ chức thấy người đăng ký không phù hợp theo quan điểm vận 

hành hệ thống. 

 

Điều 6  Các điều cần tuân thủ khi sử dụng 

1. Tài khoản đăng ký sẽ nhanh chóng thông báo cho Tổ chức về bất kỳ thay đổi nào đối với các vấn 

đề đã đăng ký bằng phương pháp do Tổ chức quy định. 

2. Tải khoản đăng ký tự chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ đúng cách ID liên quan đến dịch vụ (ký 

tự, số, ký hiệu và các mã khác do Tổ chức cấp cho tài khoản đăng ký để xác định người dùng 

hoặc tổ chức nội bộ của họ), mật khẩu và mã bảo mật (sau đây được gọi là ID) , không được sử 

dụng bởi bên thứ ba, không được cho mượn, chuyển nhượng, đổi tên, giao dịch, v.v.  

3. Chủ sở hữu ID phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra do không quản lý chặt chẽ ID, 
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lỗi sử dụng, sử dụng bởi bên thứ ba, v.v. và tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu tổ chức bồi 

thường thiệt hại vì bất kỳ lý do gì, tài khoản đăng ký có thể yêu cầu bồi thường. 

 

Điều 7  Các điều bị cấm 

Tài khoản đăng ký không được thực hiện bất kỳ hành vi nào thuộc bất kỳ mục nào sau đây hoặc Tổ 

chức cho là phù hợp khi sử dụng dịch vụ này. 

(1)  Hành vi vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến hành vi phạm tội 

(2)  Hành vi gian lận hoặc đe dọa đối với Tổ chức, người dùng dịch vụ hoặc các bên thứ ba khác 

(3)  Hành vi trái với đạo đức và trật tự công cộng 

(4)  Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, danh dự, quyền khác hoặc lợi ích 

khác của Tổ chức, người dùng dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác 

(5)  Hành vi gây quá tải trên mạng hoặc hệ thống của dịch vụ này 

(6)  Các hành vi can thiệp vào hoạt động của dịch vụ này 

(7)  Truy cập trái phép vào mạng hoặc hệ thống của Tổ chức hoặc cố gắng truy cập trái phép 

(8)  Hành vi đăng ký thông tin sai lệch 

(9)  Mạo danh bên thứ ba 

(10) Sử dụng ID của dịch vụ này mà không có quyền sử dụng 

(11) Các hành vi khuyến mãi, quảng cáo, thu hút các hoạt động bán hàng trên dịch vụ mà không 

được phép của tổ chức 

(12) Trái với mục đích của dịch vụ này tại Điều 3, hành động thu thập, sử dụng và cung cấp thông 

tin của người dùng khác cho bên thứ ba 

(13) Dựa trên thông tin có được từ dịch vụ này, tạo và sử dụng mã nhận dạng mới được quy định 

trong Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (đáp ứng đủ các điều kiện cho phép bởi tổ chức (bao 

gồm cả sự đồng ý của cá nhân), điều này không áp dụng nếu tổ chức cấp phép và người đó 

đồng ý.) 

(14) Hành vi lấy thông tin trên thẻ do Tổ chức cung cấp trong dịch vụ này mà không được sự 

đồng ý của chủ thẻ 

(15) Hành vi gây bất lợi, thiệt hại hoặc khó chịu cho Tổ chức, những người dùng dịch vụ khác 

hoặc các bên thứ ba khác 

(16) Hành vi vi phạm các quy tắc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được đăng trên trang web  

(http: // www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/) 

(17) Cung cấp lợi ích cho các lực lượng chống đối xã hội 

(18) Trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hành vi hoặc tạo điều kiện cho các hành vi của các mục trước 

(19) Các hành vi khác mà Tổ chức cho là không phù hợp với quan điểm vận hành hệ thống  

 

Điều 8  Gián đoạn hoặc đình chỉ sử dụng dịch vụ 

1. Tổ chức có thể đình chỉ hoặc tạm dừng cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ mà không cần 

thông báo trước cho tài khoản đăng ký trong các trường hợp sau: 

(1)  Khi kiểm tra hoặc bảo trì khẩn cấp các hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ này 

(2)  Khi máy tính, đường dây liên lạc, v.v bị dừng lại do hỏng hóc 
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(3)  Khi dịch vụ này không thể hoạt động do trường hợp bất khả kháng như động đất, sét, hỏa 

hoạn, bão và lũ lụt, mất điện, thiên tai 

(4)  Ngoài ra, khi tổ chức xác định rằng việc tạm dừng hoặc đình chỉ là cần thiết từ quan điểm 

vận hành hệ thống 

2. Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do người dùng gây ra. 

 

Điều 9  Chuyển nhượng hợp đồng sử dụng dịch vụ v.v. 

1. Tài khoản đăng ký không được chuyển nhượng, đặt tài sản thế chấp hoặc giao cho bên thứ ba liên 

quan đến hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc các quyền và nghĩa vụ dựa trên các Điều khoản này mà 

không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tổ chức 

2. Nếu Tổ chức chuyển giao doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ này cho người khác, thì hợp đồng 

sử dụng dịch vụ, các quyền và nghĩa vụ dựa trên thỏa thuận này, các mục đã đăng ký của tài 

khoản sử dụng và thông tin khách hàng khác sẽ được chuyển cho doanh nghiệp. Nó có thể được 

chuyển nhượng cho doanh nghiệp và tài khoản đăng ký đã đồng ý trước với việc chuyển nhượng 

này. Chuyển nhượng kinh doanh được quy định trong phần này sẽ bao gồm không chỉ chuyển 

nhượng kinh doanh thông thường mà còn bất kỳ sự chia tách công ty hoặc bất kỳ chuyển nhượng 

kinh doanh nào khác 

 

ĐIều 10  Từ chối bảo đảm và từ chối trách nhiệm 

1. Tổ chức cam kết tuân thủ mục đích sử dụng của tài khoản đăng ký, có chức năng, giá trị sản 

phẩm, độ chính xác và tính hữu dụng, cũng như áp dụng các luật và quy định cho tài khoản đăng 

ký về việc sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ này sẽ không có 

lỗi và phù hợp với các quy tắc nội bộ của các nhóm ngành. 

2. Tổ chức có thể tạm ngừng sử dụng, đình chỉ, chấm dứt, thay đổi, xóa bỏ các tin nhắn hoặc thông 

tin được gửi bởi tài khoản sử dụng đến Dịch vụ hoặc xóa bỏ đăng ký của tài khoản sử dụng . Tổ 

chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào về dữ liệu đã đăng ký, lỗi thiết bị, hư 

hỏng hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác (sau đây gọi là thiệt hại của người dùng) do tài khoản sử dụng 

gây ra. 

3. Ngay cả khi Tổ chức chịu trách nhiệm cho bất kỳ lý do nào, Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm 

cho bất kỳ thiệt hại nào vượt quá số tiền mà tài khoản sử dụng trả cho Quỹ trong 12 tháng qua. 

Ngoài ra, đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại trong 

tương lai và lợi nhuận bị mất, Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường. 

4. Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch, liên lạc, tranh chấp, v.v. xảy ra giữa tài 

khoản sử dụng và tài khoản đăng ký khác hoặc bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ hoặc trang web 

của Tổ chức. 

 

Điều 11  Liên lạc / Thông báo 

Các chi tiết liên quan đến dịch vụ này cũng như các thông báo khác từ tài khoản đăng ký tới Tổ 

chức, thông báo về các thay đổi các Điều khoản này ,các thông báo từ Tổ chức tới tài khoản đăng ký 
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sẽ được thực hiện theo quy tắc do Tổ chức quy định. 

 

Điều 12  Hủy sử dụng 

1. Nếu tài khoản sử dụng vi phạm bất kỳ mục nào sau đây,tổ chức sẽ tạm thời dừng dịch vụ tạm thời 

mà không thông báo trước cho tài khoản sử dụng. Ngoài ra tài khoản sử dụng có thể bị hủy đăng 

kí hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ của mình. 

(1)  Vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy tắc này 

(2)  Khi đơn vị trực thuộc đã đăng ký đình chỉ thanh toán hoặc không thể thanh toán, hoặc đã nộp 

đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục phá sản, thủ tục cải tạo dân sự, thủ tục tái tổ chức công ty, thanh 

lý đặc biệt hoặc các thủ tục tương tự 

(3)  Không sử dụng hệ thống trên 12 tháng 

(4)  Không có phản hồi trong vòng hơn 14 ngày các câu hỏi từ Tổ chức hoặc các yêu cầu khác 

(5)  Vi phạm vào từng mục của Điều 5 Khoản 4 

(6)  Ngoài ra, căn cứ vào quan điểm vận hành hệ thống phù hợp, nếu Tổ chức xác định rằng 

không phù hợp để sử dụng dịch vụ, hoặc tiếp tục hợp đồng sử dụng dịch vụ. 

 

2. Nếu vi phạm bất kỳ mục nào được liệt kê trong khoản trước, tài khoản đăng ký gây thiệt hại, ảnh 

hưởng tới lợi nhuận của Tổ chức, thì ngay lập tức tài khoản đăng ký phải có nghĩa vụ thanh toán 

toàn bộ những tổn thất cho Tổ chức. 

 

3. Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do người dùng gây ra. 

 

Điều 13  Rời khỏi Hệ thống 

1. Tài khoản đăng ký có thể rút khỏi Dịch vụ và hủy đăng ký với tư cách là tài khoản đã đăng ký 

bằng cách thông báo cho Tổ chức bằng cách sử dụng phương pháp do Tổ chức quy định. 

2. Trong trường hợp rời khỏi Hệ thống, nếu có bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến Tổ chức, tài khoản 

đã đăng ký đương nhiên sẽ mất các lợi ích có thời hạn của Tổ chức và có nghĩa vụ thanh toán 

ngay lập tức mọi thiệt hại gây ra cho Tổ chức. 

3. Đối với tài khoản đã rút khỏi Hệ thống, thông tin lưu trữ trong thời gian đăng ký sẽ tiếp tục được 

xử lý theo Điều 17 sau khi đã rời khỏi Hệ thống. 

 

Điều 14  Thay đổi và chấm dứt nội dung của dịch vụ này 

1. Tổ chức có thể thay đổi nội dung của Dịch vụ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ. Nếu Tổ chức 

chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ, Tổ chức sẽ thông báo trước cho tài khoản sử dụng. 

2. Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho tài khoản đã đăng ký dựa 

trên các điều khoản màTổ chức quy định trong điều này. 

 

Điều 15  Thay đổi điề khoản sử dụng 

Tổ chức có thể thay đổi các Điều khoản này. Tổ chức sẽ thông báo cho tài khoản đăng ký về nội 
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dung thay đổi khi Điều khoản được thay đổi. Sau khi thông báo thay đổi, tài khoản đăng ký sẽ sử dụng 

Dịch vụ hoặc chưa hoàn thành xong thủ tục hủy bỏ tài khoản đăng ký trong khoảng thời gian do Tổ 

chức quy định, thì tài khoản đăng ký sẽ được coi là đã đồng ý với sự thay đổi của điều khoản này. 

 

Điều 16  Bảo đảm bí mật 

Tài khoản đăng ký sẽ xử lý thông tin bí mật được tiết lộ bởi Tổ chức liên quan đến Dịch vụ một 

cách bảo mật, khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tổ chức. 

 

Điều 17  Bảo vệ và mục đích sử dụng thông tin cá nhân 

１．Việc xử lý thông tin của tài khoản đăng ký , Tổ chức sẽ tuân theo các quy định của Chính sách bảo 

vệ thông tin cá nhân của hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây dựng 

(http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/). Tài khoản đăng ký phải đồng ý với việc xử lý thông tin 

theo Chính sách quyền riêng tư của Tổ chức. 

２．Tổ chức có thể sử dụng và công khai thông tin, dữ liệu, v.v. do tài khoản đăng ký cung cấp cho Tổ 

chức dưới dạng thông tin thống kê , không thể nhận dạng cá nhân, theo quy định của Tổ chức. 

Tôi sẽ không phản đối điều này 

 

Điều 18  Công khai thông tin đăng kí kinh doanh 

 

Tổ chức có thể công bố thông tin về công ty đã đăng kí trong hệ thống như ID công ty, tên 

thương mại hoặc tên công ty và địa điểm đã đăng kí trong dịch vụ này 

 

ĐIều 19  Khả năng bị phân ly 

Ngay cả khi bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này hoặc một phần của thỏa thuận được xác định 

là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được theo Luật hợp đồng tiêu dùng hoặc các luật và quy định 

khác, thì phần còn lại của các điều khoản được xác định sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. 

 

Điều 20  Quyền sở hữu 

1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web và Dịch vụ của Tổ chức, hoặc cơ quan – 

cá nhân đã cấp phép cho Tổ chức, không có nghĩa là các quyền sở hữu trí tuệ của Tổ chức hoặc 

những người đã cấp phép cho Quỹ liên quan đến Trang web và Dịch vụ được sử dụng.  

2. Tài khoản đăng ký đồng ý không thực hiện các hoạt động liên quan tới quyền đạo đức của tác giả 

đối với những người đã thành công hoặc đã được Tổ chức hoặc Tổ chức cấp quyền. 
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Điều 21  Chân thành và tín nghĩa 

Các vấn đề không được quy định trong Điều khoản này và các vấn đề nghi ngờ xảy ra sẽ được giải 

quyết thông qua việc tham khảo ý kiến giữa tài khoản đăng ký và Tổ chức theo các nguyên tắc thiện 

chí. 

Điều 22  Luật điều chỉnh và thẩm quyền tài phán 

1. Các điều khoản sử dụng Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh theo pháp luật của Nhật Bản. Ngoài ra, 

chúng tôi đồng ý loại trừ việc áp dụng Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng 

hóa Quốc tế, ngay cả khi việc bán hàng hóa xảy ra trong dịch vụ này. 

2. Tòa án quận Tokyo sẽ là tòa án độc quyền có thẩm quyền xét xử sơ thẩm cho bất kỳ tranh chấp 

nào phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này. 


