1. Giới thiệu chung
Lingcor.net - nâng cao trình độ tiếng anh cho người Việt
Lingcor.net là một hệ thống học tiếng anh trực tuyến có đầy đủ tất cả những tính năng
cần thiết cho các học viên có nhu cầu tìm hiểu, học tập nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh
cho mình, lingcor.net giúp cho học viên của mình như đang sống trong một môi trường
tiếng Anh thật sự.
Với thực trạng hiện nay, trình độ sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, trong học tập của
người Việt còn hạn chế, Lingcor.net được ra đời nhằm giúp các học viên có điều kiện
được tiếp xúc và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhờ sự giúp đỡ của những giáo
viên bản địa dày dặn kinh nghiệm.
Lingcor.net là nơi tổng hợp hàng ngàn đoạn Video học tiếng Anh miễn phí sẵn có trên
mạng để người dùng không phải mất công tìm kiếm. Đây là các đoạn Video chuyên cho
việc học tiếng Anh do nhiều người dùng khác nhau chia sẻ.
Học viên còn có thể giải trí trên Lingcor.net bằng cách vừa học vừa chơi, giao lưu cùng
các bạn bè thông qua game đối kháng. Trò chơi này được phát triển nhằm mục đích cho
người học nhớ được nhiều từ vựng hơn, nhớ nhiều câu thoại hơn hay cách phát âm của
từ.
Bên cạnh đó, “chú vẹt thông minh” sẽ giúp bạn tương tác để hoàn thiện các kỹ năng yếu,
kém mà bạn chưa nắm chắc, luyện các câu đàm thoại với ngữ âm. Sau khi tương tác,
“chú vẹt thông minh” sẽ nhận định được trình độ tiếng anh của bạn và sẽ đưa ra một lộ
trình học tập phù hợp cho từng học viên.
Lingcor.net tạo ra một môi trường học tập thú vị, tại đây học viên được tiếp xúc trực tiếp
với các giáo viên người nước ngoài. Học từ vựng, luyện ngữ pháp, phản xạ giao tiếp hay
phát âm đều có sự hướng dẫn cụ thể từ các giáo viên bản địa. Qua đó, chẳng mấy chốc
trình độ của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.
Để chủ động cho học viên online mọi lúc mọi nơi, lingcor.net hỗ trợ cài đặt trên phiên
bản IOS và Android. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, chỉ cần một chiếc
smartphone là bạn có thể chinh phục kho ngôn ngữ khổng lồ cùng với Lingcor.net
Chuyên mục “cảm nhận của học viên” là nơi để Lingcor.net lắng nghe các chia sẻ của
học viên về mỗi bài học, qua đó để ngày càng hoàn thiện các tài liệu của mình hơn.
Những tính năng này là hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng. Với mục đích giúp cho các
học viên sau khi đến với Lingcor.net sẽ xoá bỏ rào cản ngôn ngữ, chúng tôi cam kết miễn
phí lâu dài và phát triển không ngừng để đồng hành sự phát triển của con người và đất
nước.
Các bộ từ vựng được phân chia theo từng cấp độ học (từ trung học phổ thông, trung học
cơ sở), theo mục đích học (ielts, toeic, sat, toefl), theo chủ đề hay bộ từ vựng thông dụng.
Qua cách sắp xếp như vậy, học viên nhanh chóng tìm kiếm được cho mình khối kiến thức
phù hợp để phục vụ cho mục đích của mình khi đến với Lingcor.net. Mức phí mà

Lingcor.net đưa ra để cung cấp cho bạn một lượng kiến thức hữu ích như vậy cũng rất
phù hợp.
Lingcor.net tham gia hỗ trợ học viên 24/7 thông qua các hình thức khác nhau: qua email,
hỗ trợ online 24/7, thông qua app và đặc biệt nhất là sự đôn đốc của “chú vẹt” thông
minh sẽ giúp cho học viên cảm thấy thú vị trong từng bài học. Lingcor.net cam kết đồng
hành cùng bạn trên chặng đường cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.
Với tất cả các tính năng này, cộng đồng người Việt khắp nơi sẽ có được một công cụ cực
kỳ hiệu quả để học tập và sống trong môi trường tiếng Anh. Nếu chịu bỏ ra một khoản
phí nhỏ nữa, hẳn người dùng sẽ có được một công cụ hoàn thiện nhất.
2. Chính sách và quy định chung
1.1. Quy chế:
Bản quy chế này áp dụng cho lingcor.net và thành viên đăng ký sử dụng, tham gia học
và mua bộ từ vựng, khóa học tiếng anh tại website: lingcor.net
Lingcor.net do công ty cổ phần Lingcor là đơn vị chủ quản. Thành viên tham gia đặt
hàng trên lingcor.net là cá nhân có nhu cầu đặt mua các khóa học, bộ từ vựng được
quảng bá trên trang lingcor.net. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông
tin cá nhân có liên quan, được lingcor.net chính thức công nhận tài khoản hợp lệ.
Khi bạn đăng ký là thành viên của lingcor.net, thành viên hiểu rằng:
- Thành viên có thể đặt mua hàng hóa theo đúng giá
- Thành viên có thể đặt mua hàng trên trang web để sử dụng cho chính bạn hoặc làm
một món quà cho người khác
- Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng các tài khoản
của mình. Thành viên hiểu và đồng ý rằng thành viên chịu trách nhiệm mọi thông
tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình. Và thành viên phải
chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ ai được thành viên cho phép truy cập
vào trang web.
- Thành viên đại diện cho rằng bạn có quyền cung cấp bất kỳ và tất cả các thông tin
thành viên gửi đến tran web, thông tin đó chỉ là về bản thân, và rằng tất cả các
thông tin như vậy là chính xác, đúng sự thật và đầy đủ.
- Nội dung bản quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam.
Thành viên khi tham gia giao dịch trên lingcor.net phải tự tìm hiểu trách nhiệm
pháp lý của mình đối với pháp luật hiện hành của việt nam và cam kết thực hiện
đúng nhữn nội dung trong quy chế của lingcor.net.
1.2. Quy trình giao dịch
Lingcor.net sẽ đăng các chương trình khuyến mại lên website, người dùng nếu xét
thấy phù hợp với nhu cầu của mình, muốn đặt mua khóa học, bộ từ vựng thì đặt hàng
từ lingcor.net bằng hình thức đặt hàng trực tiếp trên website.
3. Quy định về hình thức thanh toán:

Sau khi đã đăng ký thành viên, bạn click chọn bộ từ vựng, khóa học mà bạn muốn mua,
sau đó click vào nút “học tiếp” sẽ được chuyển đến trang thanh toán phí.
Hình thức thanh toán: Thanh toán qua thẻ cào điện thoại:
Để thực hiện thanh toán bằng hình thức này, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới
đây:
Bước 1: Click chọn “Thanh toán theo thẻ cào”
Bước 2: Click chọn Loại thẻ thuộc nhà mạng nào
Bước 3: Cào lớp tráng bạc ở mặt sau của thẻ & điền số Serial
Bước 4: Cào lớp tráng bạc ở mặt sau của thẻ & điền Mã số thẻ cào
Bước 5: Click vào nút “Kích hoạt thẻ”.
Sau khi hoàn thành 5 bước trên, bạn đã nạp thành công số tiền tương ứng với mã thẻ.
4. Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt
Sau giao dịch thành công, bộ từ vựng, khóa học mà học viên mua được kích hoạt theo tài
khoản đăng ký, học viên có thể học bộ từ vựng hoặc khóa học đã mua ở trên máy tính cá
nhân.
5. Chính sách bảo hành/bảo trì: Lingcor.net không cung cấp nhóm hàng hóa/dịch
vụ có bảo hành nên không có quy định về chính sách bảo hành/bảo trì.
6. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền:
Chúng tôi cam kết hoàn trả lại tiền phí nếu quý khách hàng không hài lòng về tài liệu
lingcor.net cung cấp hoặc do lỗi phát sinh từ phía chúng tôi. Tùy vào mức độ lỗi hoặc
sự cam kết của hai bên mà mức tiền hoàn trả lại có thể là 100%. Chúng tôi cam kết hỗ
trợ học viên trong các trường hợp sau:
- Lý do hoàn trả tiền: do tài liệu mà lingcor.net cung cấp bị lỗi gây ảnh hưởng đến
học viên, chúng tôi cam kết hoàn trả 100% học phí nếu học viên không muốn tiếp
tục học tại lingcor.net theo tài liệu mới.
- Hình thức hoàn trả: trường hợp thuộc về lỗi của lingcor.net, chúng tôi cam kết
hoàn trả 100% phí mà học viên đã thanh toán cho chúng tôi thông qua hình thức
Tiền mặt hoặc chuyển khoản cho học viên.
- Trường hợp học viên nộp thừa tiền so với tài lại dự định mua, số tiền đó sẽ được
để lại trong tài khoản của học viên để trừ lại cho lần giao dịch sau.
7. Chính sách bảo mật thông tin:
a. Mục đích và phạm vi thu thập: việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website
lingcor.net gồm: Họ và tên, email, điện thoại. Đây là các thông tin bắt buộc mà
chúng tôi cần học viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để
lingcor.net liên hệ xác nhận khi học viên đăng ký lớp học do chúng tôi cung cấp
nhằm đảm bảo quyền lợi cho học viên.

Trong quá trình giao dịch, thanh toán tại lingcor.net, chúng tôi chỉ lưu giữ thông
tin cá nhân mà học viên đã đăng ký khi thiết lập tài khoản. Học viên sẽ tự chịu
trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên thông
tin đăng ký và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, học viên có trách nhiệm thông
báo kịp thời cho lingcor.net 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 sụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin học viên cung cấp để:
- Cung cấp thông tin các bài học, tính năng mới của Lingcor.net đến học viên
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa học viên và lingcor.net
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin người dùng hoặc các hoạt động giả
mạo học viên;
- Liên lạc và giải quyết với học viên trong những trường hợp đặc biệt
- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên
hệ có liên quan đến giao dịch tại lingcor.net
- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước: công ty có trách nhiệm hợp
tác cung cấp thông tin cá nhân học viên khi có yêu cầu tư cơ quan tư pháp: viện
kiểm sát, tòa án, công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó
của học viên.
- Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của học viên.
c. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của học viên: lingcor.net sẽ lưu trữ thông tin
học viên cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin
cá nhân học viên sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của lingcor.net
d. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
CÔNG TY CỔ PHẦN LINGCOR
Email: thangtd@lingcor.net
Điện thoại: 0977153954
e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sử dữ liệu cá nhân của
mình.
Học viên có quyền kiểm tra, cập nhât, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của
mình để tiến hành chỉnh sửa, hoặc yêu cầu lingcor.net thực hiện việc này.
Học viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân của mình, đề
nghị liên hệ ban quản trị của website lingcor.net. khi tiếp nhận phản hồi này, chúng
tôi sẽ xác nhận lại thông tin trường hợp đúng như phản ánh cua học viên, theo mức độ
hành vi, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
f. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin của học viên trên lingcor.net được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính
sách bảo vệ thông tin cá nhân của lingcor.net Việc thu thập và sử dụng thông tin của
mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những
trường hợp pháp luật có quy đinh khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông
tin cá nhân của học viên khi không có sự cho phép đồng ý từ học viên. Trong trường
hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của học
viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra
xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. Bảo mậ tuyệt đối mọi thông tin
giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ kế
toán số hóa trên lingcor.net/ ban quản lý lingcor.net yêu cầu các cá nhân khi đăng ký
mua hàng là khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan: họ và
tên, địa chỉ, điện thoại, ....và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin
trên, ban quản lý chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi
khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin của
học viên đăng ký với chúng tôi là không chính xác.
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