ข้อกำหนดและเงือ
่ นไข
หัวเว่ย ฟิลม
์ อะวอร์ด (“กำรประกวด”)
1.

คุณมีสิทธิ์เลือกว่ำจะเข้ำร่วมกำรประกวดนี้หรือไม่ กำรเข้ำร่วมประกวดครั้งนี้ ไม่ว่ำจะบำงส่วนหรือทั้งหมด
จะถือว่ำคุณได้อ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้อย่ำงเข้ำใจและยอมรับ
หำกคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ คุณจะต้องไม่เข้ำร่วมกำรประกวด

2.

กำรประกวดครั้งนี้จัดขึน
้ โดย บริษัท ซำทชิ แอนด์ ซำทซิ ประเทศสิงคโปร์ (“SAATCHI & SAATCHI”)
และได้รับกำรสนับสนุนจำก บริษัท หัวเว่ย ดีไวซ์ (ฮ่องกง) จำกัด หรือเรียกว่ำหัวเว่ย (“HUAWEI”)

3.

กำรประกวดครั้งนี้เปิดให้ทุกคนทีป
่ จ
ั จุบันพำนักอยู่ในภูมภ
ิ ำคเอเชียแปซิฟิก (“APAC”) โดยอยู่ในประเทศต่อไปนี้ : มำเลเซีย
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนำม ไทย นิวซีแลนด์ กัมพูชำ บังคลำเทศ ศรีลังกำ ลำว พม่ำ และเนปำล (แต่ละ "ดินแดน"
และเรียกรวมกันว่ำ "ดินแดน") โดยมีกำรบันทึกกำรพำนักตั้งแต่อำยุ 18 ปีขึ้นไป และยกเว้นสำหรับ : (ก) พนักงำนประจำและ/หรือพนักงำนชั่วครำวของบริษัท HUAWEI และ/หรือบริษัทในเครือ และสมำชิกใกล้ชิดในครอบครัว
(หมำยถึงบิดำมำรดำ พี่น้อง บุตร หรือหุ้นส่วนในประเทศ โดยไม่คำนึงว่ำพวกเขำอำศัยอยู่ที่ไหน)
หรือครอบครัวของพนักงำน ผู้บริหำร และตัวแทน
(ข) พันธมิตรทำงธุรกิจ (รวมถึงกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยและเอเจนซี่ประชำสัมพันธ์) ของ HUAWEI
และ/หรือสมำชิกใกล้ชิดในครอบครัว หมำยถึง บิดำมำรดำ พี่น้อง บุตร หรือหุ้นส่วนในประเทศ
โดยไม่คำนึงว่ำพวกเขำอำศัยอยู่ที่ไหน) หรือครอบครัวของพนักงำน ผู้บริหำร และตัวแทน

4.

กำรประกวดยังคงเปิดให้ผู้สมัครอำยุต่ำกว่ำ 18 ปีเข้ำร่วมประกวด อย่ำงไรก็ตำม
คุณจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำมำรดำ/ผู้ปกครอง หำกกำรสมัครของคุณได้รบ
ั กำรคัดเลือกในขัน
้ สุดท้ำย

5.

กำรประกวดจะเริม
่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 12.00 น. (GMT +8) และสิ้นสุดในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
เวลำ 23.59 น. (GMT + 8) (“ระยะเวลำกำรส่งประกวด”)
ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดหลังจำกช่วงเวลำที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

6. มีเพียง (1) รำงวัลใหญ่ที่จะได้รับจำกกำรประกวดครั้งนี้ ซึ่งจะมอบให้กับผู้ชนะในหมวด APAC Best Film
โดยผู้สมัครแต่ละคนสำมำรถชนะได้เพียงหนึ่งรำงวัลเท่ำนั้น รำยละเอียดรำงวัลมีดังนี้: 1.

APAC BEST FILM รำงวัลภำพยนตร์ยอดเยี่ยม : จำนวน 1 รำงวัล : รับเงินสดหรือเช็คมูลค่ำ 20,000
ดอลล่ำร์สหรัฐ และได้รับถ้วยรำงวัลพร้อมประกำศนียบัตร

7.

2.

APAC Best Director รำงวัลผู้กำกับดีเด่น (ชำยหรือหญิง) : ได้รับถ้วยรำงวัลพร้อมประกำศนียบัตร

3.

APAC Best Actor รำงวัลนักแสดงดีเด่น (ชำยหรือหญิง) : ได้รับถ้วยรำงวัลพร้อมประกำศนียบัตร

4.

APAC Best Cinematography รำงวัลกำรถ่ำยภำพยนตร์ดีเด่น : ได้รับถ้วยรำงวัลพร้อมประกำศนียบัตร

5.

Country Level Best Film ภำพยนตร์ดีเด่นระดับประเทศ : ได้รับถ้วยรำงวัลพร้อมประกำศนียบัตร

บริษัท HUAWEI เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดเรียงรำงวัลแก่ผู้ชนะกำรประกวดแต่เพียงผู้เดียว (เฉพำะรำงวัลทำงกำยภำพเท่ำนั้น)
โดยผู้ชนะกำรประกวดในพื้นที่นั้นๆ จะได้รับแจ้งจำกทำงบริษัท HUAWEI (และ/หรือบุคคลที่สำมทีไ
่ ด้รับอนุญำต)
ให้กับผู้ชนะกำรประกวด โดยผู้ชนะกำรประกวดได้รบ
ั ทรำบและยอมรับควำมเสี่ยงและชื่อบน Prize Vests
ของผู้ชนะกำรประกวดในคอลเลคชั่นของรำงวัล บริษัท HUAWEI
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดกำรกับรำงวัลโดยไม่มีกำรอ้ำงสิทธิ์ใดๆ อย่ำงเหมำะสม

8.

ในกรณีที่มรี ำงวัลใดๆ ที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ด้วยเหตุผลใดก็ตำม บริษัท HUAWEI
มีสิทธิ์ทจ
ี่ ะทดแทนรำงวัลด้วยผลิตภัณฑ์อื่นที่มม
ี ูลค่ำใกล้เคียงกัน รำงวัลทั้งหมดไม่สำมำรถถ่ำยโอน ไม่สำมำรถขอคืน

และไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรำงวัลอื่นๆ ได้ โดยรำงวัลทั้งหมดมอบให้ตำม “สภำพควำมเป็นจริง”
ผลงำนที่ได้เข้ำร่วมกำรประกวดจะได้รับกำรยอมรับก็ต่อเมื่อกำรยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในกระบวนกำรสมัคร
9.

ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดทั้งหมดจะเป็นภำพยนตร์สั้น (“วิดีโอ”) ทีถ
่ ่ำยโดยสมำร์ทโฟนหัวเว่ยโดยไม่จำกัดรุ่น
เมื่อคุณถ่ำยวิดีโอด้วยสมำร์ทโฟนหัวเว่ยรุ่นใด
คุณรับประกันว่ำคุณมีลิขสิทธิ์ที่เป็นอิสระครบถ้วนชัดเจนและไม่มีข้อโต้แย้งของผลงำนของคุณ
และกำรส่งดังกล่ำวไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สำมใดๆ รวมถึงไม่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ footage เพลง และสิทธิ์ของวิดีโอเพลง
เกียรติยศ และควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใด กำรเข้ำร่วมในกำรประกวดครั้งนี้จะถือว่ำคุณได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้ว
กำรรับผิดทำงกฎหมำยทั้งหมดสำหรับข้อพิพำทใดๆ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรฝ่ำฝืนกำรรับประกันดังกล่ำวจะตกอยู่ในควำมรับผิดชอบของคุณ บริษัท HUAWEI จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ
ในเรื่องดังกล่ำว

10. กฎเกณฑ์กำรรับสมัคร :
ก.

ภำพยนตร์ทุกเรื่องจะต้องถ่ำยทำจำกสมำร์ทโฟนหัวเว่ย
โดยภำพยนตร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของภำพยนตร์ที่ถ่ำยด้วยกล้อง DLSR, GoPro
และกล้องวิดีโอที่ไม่ใช่สมำร์ทโฟนหัวเว่ยจะไม่ได้รบ
ั กำรยอมรับและอำจถูกตัดสิทธิใ
์ นกำรประกวด
อย่ำงไรก็ตำม อนุญำตให้ใช้อุปกรณ์ในกำรถ่ำยทำเพิ่มเติมได้ อำทิ ไฟ ขำตั้ง โดรน
บูมและอุปกรณ์เครื่องเสียง

ข.

วิดีโอที่คุณส่งประกวดนั้นสำมำรถดำเนินกำรได้บนสมำร์ทโฟนหัวเว่ยเท่ำนั้น
(ยอมรับกำรใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สำมบนสมำร์ทโฟนหัวเว่ยเช่นกัน)
ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอสำมำรถใช้สำหรับขั้นตอนหลังกำรถ่ำยทำ รวมถึงเอฟเฟกต์เสียงและภำพ

ค.

สำมำรถใช้เลนส์อื่นๆ เพิม
่ เติมได้

ง.

รำยกำรที่สมัครทั้งหมดที่ส่งมำจะต้องเป็นกำรถ่ำยทำแบบดั้งเดิม
และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมำยกำรค้ำหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลใด

จ.

ควำมยำวของวิดีโอผลงำนต่อไม่เกิน 10 นำที

ฉ.

เรำยินดีพิจำรณำวิดีโอทุกภำษำ แต่วิดีโอที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ ต้องมีกำรแปลซับไตเติ้ลภำษำอังกฤษด้วย

ช.

ผลงำนที่ส่งจะต้องมีกำรเคลียร์เต็มรูปแบบสำหรับเนื้อหำทั้งหมดก่อนที่จะส่ง ปัญหำใดๆ
ที่อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสมัครเอง
ผู้จัดงำนเทศกำลรำงวัลภำพยนตร์หัวเว่ยและสมำชิกจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อกำรละเมิดลิขสิทธิ์

11. ในกรณีที่วิดีโอของคุณได้รบ
ั กำรคัดเลือก คุณจะต้องส่งวิดีโอฟุตเทจดั้งเดิม (Raw Footage) ที่มีควำมยำว 30
วินำทีจำกวิดีโอของคุณ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำคุณใช้สมำร์ทโฟนหัวเว่ยในกำรถ่ำยทำจริงๆ
12. คุณจะต้องไม่นำรูปภำพวิดีโอหรือสื่อประกอบอื่นๆ
ที่เป็นของผู้อื่นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดมำใช้ในกำรผลงำนกำรสมัครประกวดของคุณ
ควำมรับผิดทำงกฎหมำยทั้งหมดสำหรับข้อพิพำทใดๆ ทีเ่ กิดขึ้นจำกกำรที่คุณฝ่ำฝืนเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น
จะอยู่ในควำมรับผิดชอบของคุณ
13. บริษัท HUAWEI จะไม่จ่ำยค่ำธรรมเนียมหรือส่งคืนผลงำนกำรสมัครใดๆ
และยอมรับเฉพำะกำรส่งผลงำนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น หำกนอกเหนือจำกที่ระบุไว้
คุณจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำร่วมในกำรประกวดครั้งนี้
14. คุณตกลงที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค (APAC) ที่ครอบคลุมประเทศต่อไปนี้ ได้แก่
ประเทศมำเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนำม ไทย นิวซีแลนด์ กัมพูชำ บังคลำเทศ ศรีลังกำ ลำว พม่ำ และเนปำล

โดยไม่เผยแพร่หรืออัพโหลดข้อมูลรูปแบบใดๆ ทีม
่ ีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรโค่นล้ม ลำมกอนำจำร ควำมรุนแรง
กำรก่อกำรร้ำยหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมำยและ/หรืออื่นๆ ที่ไม่เหมำะสม ผลงำนกำรสมัครที่ละเมิดกฎหมำยและข้อบังคับใดๆ
ที่ถือเป็นกำรรบกวนควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชนจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติจำกกำรประกวด
15. ผลงำนกำรสมัครที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์จำกกำรประกวดนี้โดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ผลงำนกำรสมัครได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ำงต้น บริษัท HUAWEI มีสิทธิ์เรียกคืนรำงวัลที่ได้รับ
16. คุณอนุญำตให้บริษัทใช้ข้อมูลกำรสมัครของคุณสำหรับแคมเปญ ผลิตภัณฑ์และแบรนด์มำร์เก็ตติ้ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรใช้ผลงำนที่สมัครเข้ำมำในสื่อเครือข่ำยโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ภำพถ่ำย
หรืองำนนิทรรศกำรภำพถ่ำยและวิดีโอ สื่อร้ำนค้ำปลีก โรดโชว์ เนื้อหำดิจิทัล สื่อในบ้ำนและกิจกรรมทำงกำรตลำดอื่นๆ
โดยไม่มก
ี ำรอ้ำงอิงและ/หรือชำระเงินให้กับคุณ
17. ข้อมูลกำรประกวดทั้งหมดในเว็บไซต์ได้รับกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ตำมกฎหมำย และคุณถูกห้ำมไม่ให้ใช้เนื้อหำใดๆ ที่อยู่ในนั้น
(รวมถึงกำรทำซ้ำ กำรดัดแปลง กำรอัปโหลด กำรนำเสนอ กำรส่ง กำรแจกจ่ำยใบอนุญำต กำรขำย และกำรเผยแพร่ )
เว้นแต่เป็นกำรอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงบริษัท HUAWEI
18. ในขณะที่บริษัท HUAWEI จะใช้ควำมพยำยำมตำมควำมเหมำะสมในกำรรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
และกำรอัพเดทในเว็บไซต์ของกำรประกวด บริษัทหัวเว่ยไม่รบ
ั ประกันหรือรับรองควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือหรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่ำวและไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดชอบใดๆ หรือข้อผิดพลำดในเนื้อหำ
(รวมถึงแต่ไม่จำกัดข้อผิดพลำดในกำรพิมพ์และข้อผิดพลำดทำงเทคนิค)
19. กำรใช้และเรียกดูเว็บไซต์ของกำรประกวดนั้นเป็นควำมเสี่ยงของคุณเอง ทั้ง HUAWEI
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกำรสร้ำงผลิตหรือส่งเว็บไซต์ของกำรประกวดหรือผู้ สนับสนุนด้ำนกำรตัง้ ชื่อผู้สนับสนุนกิจกรรมแ
ละบุคคลที่สำมที่เป็นพันธมิตรกับ HUAWEI และ/หรือพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
หรือควำมเสียหำยเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจำกกำรที่คณ
ุ เข้ำถึงหรือใช้งำนหรือเรียกดูเว็บไซต์ของกำรประกวดหรือกำรดำวน์โหลดเ
นื้อหำข้อมูลข้อควำม รูปภำพ วิดีโอ หรือเสียงใดๆ จำกเว็บไซต์ของกำรประกวดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงควำมเสียหำย
หรือไวรัสที่อำจติดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่นๆ ทุกสิ่งในเว็บไซต์ของกำรประกวดนั้นให้ไว้กบ
ั คุณ
"ตำมสภำพ" โดยไม่มก
ี ำรรับประกันใดๆ ไม่ว่ำจะโดยชัดเจนหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียงกำรรับประกันโดยนัยของควำมสำมำรถในเชิงพำณิชย์ควำมเหมำะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะหรือไม่ – กำรละเมิด

20. ผู้ชนะจะได้รบั แจ้งทำงอีเมล 1 ครั้ง และทำงโทรศัพท์ 2 ครั้งภำยในระยะเวลำ 7 วันนับตั้งแต่วันประกำศรำงวัล
หำกผู้ชนะไม่ติดต่อกลับมำภำยในวันที่ระบุ จะมีกำรมอบตำแหน่งจองเขำ/เธอให้แก่ผู้เข้ำร่วมประกวดทีช
่ นะลำดับถัดไปทันที
21. กำรดูแลและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณควรเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของกำรป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล:
ก)

วัตถุประสงค์: ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ทีค
่ ุณส่งเข้ำร่วมกำรประกวดจะเป็นของ SAATCHI &
SAATCHI และ HUAWEI และคุณยินยอม และอนุญำตให้ SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือรูปภำพของคุณ (ซึ่งอำจรวมถึงชื่อของคุณ
พร้อมข้อควำมทีเ่ กี่ยวกับกำรประกวดหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง)หรือค่ำตอบแทนสำหรับกำรประชำสัมพันธ์
กำรโฆษณำหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ ก็ตำมของสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และ/
หรือสื่อส่งเสริมกำรขำยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกวดครั้งนี้

ข)

เรำจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินกว่ำควำมจำเป็นเพือ
่ วัตถุประสงค์ตำมกิจกรรม เป็นระยะเวลำ 101
วัน (ตั้งแต่วันที่เริ่มกิจกรรมจนถึงวันที่ 15 ธันวำคม 2562 – 25 มีนำคม 2563) เมื่อระยะเวลำเก็บรักษำสิ้นสุดลง
เรำจะลบหรือปรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้ เว้นแต่ว่ำกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ
ได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น

ค)

กำรถ่ำยโอนข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นควำมลับโดย SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI
โดยคุณได้ยอมรับกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้ำงต้นนี้แล้ว SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI
อำจถ่ำยโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปยังบุคคลต่อไปนี้
-

พันธมิตรอื่นๆ หรือพันธมิตรที่เข้ำร่วมโครงกำรซึ่งมีหน้ำที่รก
ั ษำควำมลับของ SAATCHI & SAATCHI
และ HUAWEI;

-

ตัวแทนหรือผู้รับเหมำของ SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI ภำยใต้กำรรักษำควำมลับของ
SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI พร้อมด้วยในส่วนของกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำร
โทรคมนำคม กำรประมวลผลข้อมูล หรือกำรบริกำรอื่นๆ กับ SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI
เกี่ยวกับกำรประกวด (เช่นไม่จำกัดเฉพำะที่ปรึกษำมืออำชีพ) ผู้ให้บริกำรศูนย์บริกำรลูกค้ำ
ศูนย์แลกของขวัญ หรือบริษัทที่จัดกำรด้ำนข้อมูล)

-

บริษัทในเครือใดๆ ที่มีหน้ำที่ดแ
ู ล SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI

-

หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยและ/หรือหน่วยงำนกำกับดูแลใดๆ ทีป
่ ฏิบต
ั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ รหัสและ/หรือแนวทำงและ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ SAATCHI & SAATCHI และ
HUAWEI อยู่ภำยใต้ภำระผูกพันทีจ
่ ะเปิดเผยข้อมูลภำยใต้ข้อกำหนดของกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
รหัสและ/หรือแนวทำงและ/หรือคำสั่งของศำลที่มีอำนำจหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยและ/หรือหน่วยงำ
นกำกับดูแล

ง) กำรเข้ำถึงข้อมูล: คุณมีสิทธิขอเข้ำถึง ขอรับ คัดค้ำน ลบ ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ HUAWEI
และขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ โดยทั้งหมดนี้อยู่ภำยใต้สิทธิ์พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จ)

คลิกที่นี่ https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/ เพื่อดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับเต็มของ
HUAWEI หำกคุณไม่ต้องกำรรับข้อมูลล่ำสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อัพเดตข่ำวสำรและกิจกรรม รำงวัลพร้อมโปรโมชั่น
สิทธิพิเศษ และแนวคิดใหม่ๆ จำก STAR กรุณำติดต่อ filmawards@huawei.com

22. ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผู้เข้ำร่วมประกวดรับทรำบและตกลงว่ำลิขสิทธิ์และสิทธิใ
์ นทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งหมดของ HUAWEI รวมถึงภำพ ภำพถ่ำย
ชื่อและอุปมำของตัวละครของโปรแกรมและ/หรือนักแสดงที่ปรำกฏในกำรประกวดและ/หรือบนเว็บไซต์ของ HUAWEI
(รวมเรียกว่ำ“ทรัพย์สินของ HUAWEI”) บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกีย
่ วข้อง (เรียกรวมกันว่ำ
"บริษัทในเครือ" และ "บริษัทในเครือ" แต่ละแห่ง) ผู้เข้ำร่วมประกวดจะต้องไม่ใช้และไม่มีสท
ิ ธิ์ในกำรใช้ทรัพย์สินของ HUAWEI
ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
23. กำรไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืน
กำรไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของกำรประกวดใดๆ เหล่ำนี้และ/หรือกฎใดๆ หรือเกิดควำมไม่ซื่อสัตย์
กำรฉ้อโกง หรือเกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมำยอื่นๆ จะทำให้ผู้เข้ำร่วมประกวดถูกตัดสิทธิ์ทันทีไม่ว่ำจำกในขั้นตอนใดๆ
ของกำรประกวด และรำงวัลของผู้ชนะจะถูกริบ ระงับหรือเพิกถอน
24. กำรแก้ไข/กำรเปลี่ยนแปลง

(ก) HUAWEI ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรประกวดและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ
โดยกำรโพสต์กำรแก้ไขในหน้ำกำรประกวด
(ข) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย HUAWEI ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรำยละเอียด (เช่น วันที่ เวลำ)
ของกำรประกวดและ/หรือรำงวัลในเวลำใดก็ได้ภำยในพื้นที่เฉพำะ
ในกรณีดังกล่ำวให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิม
่ เติมทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประกวดและ/หรือรำงวัล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่ำวจะต้องแจ้งให้ผู้เข้ำร่วมและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบทรำบตำมนัน
้
25. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย
โดยกำรเข้ำร่วมประกวดและ/หรือกำรรับรำงวัล ผู้เข้ำร่วมประกวด / ผู้ชนะจะต้องสละสิทธิ์ ปล่อยระวำง
และชดใช้ค่ำเสียหำยและรักษำ HUAWEI บริษัทในเครือและตัวแทนได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยกับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ
กำรไร้ควำมสำมำรถ กำรโจรกรรม หรือกำรสูญเสีย (รวมถึงกำรโจรกรรมหรือกำรสูญเสียทรัพย์สิน), ควำมเสียหำย
กำรเรียกร้อง และค่ำใช้จ่ำยหนี้สินภำษีในลักษณะใดๆ ที่ได้รับควำมเดือดร้อนและ/หรือเกิดขึ้นโดย (ก) HUAWEI,
บริษัทในเครือและ/หรือผู้แทนอันเป็นผลมำจำกกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนด เงื่อนไข และกฎและ (ข) ผู้เข้ำร่วม /
ผู้ชนะและ/หรือบุคคลใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขำอันเป็นผลมำจำกกำรเข้ำร่วมในกำรประกวดครั้งนี้และ/หรือกำรใช้ประโยชน์/iรับของรำงวัลและ/หรือกำร
กระทำหรือกำรละเว้นใดๆ
26. กำรสละสิทธิ์
นอกจำกนี้ ในกำรเข้ำร่วมกำรประกวด ผู้เข้ำร่วม / ผู้ชนะที่จะสละสิทธิ์ของเขำ/เธอ
ต้องยื่นควำมประสงค์ด้วยตนเองและ/หรือผ่ำนสมำชิกในครอบครัวและ/หรือบุคคลที่สำมใดๆ กำรใช้งำนใดๆ
ทำงอำญำและ/หรือกำรดำเนินคดีทำงแพ่ง HUAWEI
บริษัทในเครือและ/หรือตัวแทนหรือเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือกำรบรรเทำทุกข์หรืออื่นๆ
27. ภำษี
ถ้ำผู้เข้ำร่วม / ผู้ชนะจะต้องจ่ำยภำษีทุกชนิด ในทีน
่ ี้จะรวมถึงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ภำษีของขวัญ
ค่ำธรรมเนียม กำรเรียกเก็บที่เกี่ยวข้องกับรำงวัลตำมที่กำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยทีบ
่ ังคับใช้ใดๆ โดยผู้เข้ำร่วม / ผู้ชนะ
28. กำรยกเลิกรำงวัล
ในกรณีที่ HUAWEI ตรวจพบหรือทรำบในภำยหลังว่ำคุณไม่ปฏิบัติตำมกติกำ เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีกำรแอบอ้ำง
ลอกเลียนแบบผลงำนของผู้บุคคลที่สำม คณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำตัดสิทธิ์ให้เป็นโมฆะและยกเลิกรำงวัลได้ทันที
และคุณตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น HUAWEI สำมำรถฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย เรียกคืนรำงวัล
และดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับคุณได้ทันที
29. ข้อควรรับทรำบ
กำรส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดผู้เข้ำร่วมรับทรำบว่ำเขำ/เธอ:
(ก) ได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อตกลงและเงื่อนไขกำรประกวดเหล่ำนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธก
ี ำรเข้ำร่วม
วิธีกำรตัดสินผู้ชนะรำงวัล และวิธีกำรที่จะเก็บรวบรวมใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
(ข) ตกลงอย่ำงชัดเจนที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรประกวดเหล่ำนี้
รวมถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวม กำรเก็บรักษำ กำรใช้ และกำรแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล; และ
(ค)
ยืนยันว่ำเขำ/เธอไม่ได้ละเมิดกฎหมำยในประเทศที่พำนักอำศัยเกี่ยวกับควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของกำรเข้ำร่วมกำรประกวด
30. กำรแปล

ในกรณีที่มก
ี ำรตีควำมทีข
่ ัดแย้งกันระหว่ำงข้อตกลงและเงื่อนไขกำรประกวดฉบับแปลใดๆ
กับฉบับภำษำอังกฤษให้ถือเอำฉบับภำษำอังกฤษเป็นหลัก
31. คุณตกลงและรับทรำบว่ำคุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริงและครบถ้วน เช่น ชื่อของคุณ หมำยเลขติดต่อ ที่อยู่ อีเมล
และที่อยู่ทำงไปรษณีย์ เพื่อจุดประสงค์ของกำรประกวดและกำรแจกรำงวัล SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI
จะติดต่อคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียนของคุณหลังจำกประกำศผู้ชนะ
หำกไม่สำมำรถแจกจ่ำยรำงวัลให้คุณได้เนื่องจำกข้อมูลส่วนบุคคลทีไ
่ ม่สมบูรณ์จะถือว่ำคุณสละสิทธิใ
์ นกำรรับรำงวัลและจะไม่มี
กำรมอบรำงวัลให้กับคุณ
32. กรณีไม่สำมำรถแจกรำงวัลที่คณ
ุ ได้รับอันเนื่องมำจำกเป็นควำมผิดพลำดที่เกิดจำกตัวคุณเอง (ทั้งนี้
รวมไปถึงกำรติดต่อกลับของคุณภำยในระยเวลำทีก
่ ำหนด และกำรให้ข้อมูลกำรติดต่อของคุณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
อันเป็นเหตุให้ทำง SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI ไม่สำมำรถติดต่อคุณได้) จะถือว่ำคุณได้สละสิทธิ์ในกำรรับรำงวัล
และทำง SAATCHI & SAATCHI และ HUAWEI จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดนี้และไม่มีกำรมอบรำงวัลใดๆ ให้กับคุณ
33. ภำพทั้งหมดของรำงวัลมีไว้สำหรับกำรอ้ำงอิงเท่ำนั้น รำงวัลที่ได้รับจริงอำจแตกต่ำงกันไป ในกรณีทม
ี่ ีปญ
ั หำด้ำนคุณภำพ
คุณจะต้องติดต่อผู้ผลิตรำงวัลหรือผู้จัดจำหน่ำยที่ได้รบ
ั มอบหมำยโดยตรงและปฏิบัติตำมกฎ/นโยบำยกำรคืนสินค้ำทดแทนและก
ำรซ่อมแซม ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันนี้คุณรับทรำบและยอมรับว่ำ HUAWEI
ไม่รวมกำรรับประกันและ/หรือควำมรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรำงวัลที่ได้รับและ/หรือกำรแข่งขัน
คุณจะต้องรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่และควำมรับผิดชอบในกรณีที่มก
ี ำรบำดเจ็บ กำรสูญเสีย ควำมเสียหำย กำรเรียกร้อง
หรืออุบัติเหตุ (รวมถึงกำรบำดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือกำรเสียชีวิต)
จำกกำรเข้ำร่วมในกำรแข่งขันกำรแลกรำงวัลและ/หรือกำรใช้รำงวัล HUAWEI จะไม่รับผิดชอบต่อควำมรับผิดใดๆ กำรสูญเสีย
ควำมเสียหำย กำรเรียกร้อง หรืออุบัติเหตุ (รวมถึงกำรบำดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือกำรเสียชีวิต) ในลักษณะใดๆ
ที่คุณได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรเข้ำร่วมในกำรประกวดและ/หรือกำรใช้รำงวัล
34. ผู้จัดงำนจะรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศเพื่อจัดส่งของรำงวัล
35. HUAWEI ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ได้ตลอดเวลำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของกำรประกวด
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกำรประกวดเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ำคุณทรำบถึงกำรแก้ไขใดๆ ที่ทำโดย HUAWEI
กำรใช้งำนเว็บไซต์ของกำรประกวดอย่ำงต่อเนื่องและ/หรือกำรเข้ำร่วมในกำรประกวดหลังจำกมีกำรโพสต์กำรแก้ไขลงในเว็บไ
ซต์ของกำรประกวดหมำยควำมว่ำคุณยอมรับที่จะผูกพันตำมกฎหมำยตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ซึ่งแก้ไขเพิม
่ เติม
36. หำกกำรประกวดครั้งนี้ถูกแทรกแซงด้วยวิธีใดๆ
หรือไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมที่คำดกำรณ์ไว้อย่ำงสมเหตุสมผลเนื่องจำกเหตุผลใดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมที่เหมำะสมข
อง HUAWEI ทำง HUAWEI ขอสงวนสิทธิ์ตำมดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
ในกำรแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกำรประกวดนี้ กำรแก้ไขกำรประกวดจะระงับ ยุติ
หรือยกเลิกกำรประกวดตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
37. กำรตัดสินใจของ HUAWEI ถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีกำรอุทธรณ์ทใ
ี่ ห้ควำมบันเทิงและ/หรือได้รบ
ั อนุญำต
ผู้เข้ำร่วมทุกคนจะไม่หน
ั ไปใช้กระบวนกำรพิจำรณำของศำลเพื่อทบทวนกำรตัดสินใจของ HUAWEI
38. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลคำถำมไปที่

คุณ Louie Hu
ที่อยู่: The Icon, 1/68f, Jalan Tun Razak, Taman U Thant, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Malaysia
อีเมล: louie.hu@huawei.com
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