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Sửa đ i ngày 1 tháng ４ năm 2021 
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Chính sách hoạt động này dựa trên tài khoản LINE chính thức do Fussa 
City đi u hành (sau đây gọi là "tài khoản chính thức"). những v n đ  

c n thi t. 

 

１ Mục tiêu. 
Mục đích của chương trình này là cung c p thông tin ph  bi n hiệu 

quả và dịch vụ quản trị thuận tiện b ng cách vận hành một tài khoản 
chính thức. 

 

２ Thông tin tài khoản chính thức 
Tên tài khoản ＩＤ ＵＲＬ tài khoản 

Fussa City @fussacityhall https://lin.ee/gRCB5sW 

 

３ Quản lý và hoạt động 
（１） Quản trị viên 

Quản trị viên có th m quy n và trách nhiệm phát tri n, thay đ i 

cài đặt, vận hành, Cập Nhật, vv với một tài khoản chính thức, và 
sẽ được chı̉ định bởi giám đ c sở k  hoạch và tài chính của thành 
ph  Fussa. 

（２） Nhân viên 

Người phụ trách tài khoản chính thức, phù hợp với các hướng d n 

của quản trị viên, vv, thực hiện công việc như phát tri n, thay 

đ i cài đặt, hoạt động, Cập Nhật, vv, và được giao với các nhân 
viên của phòng quản lý hành chính của Fussa thành ph  k  hoạch và 
tài chính phòng và nhân viên khác được công nhận là c n thi t của 
quản trị. 

 

４ Ph  bi n thông tin và cung c p dic̣h vụ hành chính 
（１） Thử nghiệm trình di n trong kinh doanh sử dụng đa ngôn ngữ AI. 
（２） Thông tin v  sự lây nhi m gây mới. 
（３） Những thứ khác mà quản trị viên cho là thích hợp. 

 



 

５ Thư từ cho bài vi t, vv 

V  nguyên t c, phản ứng cá nhân cho bài vi t, vv trên các tài khoản 
chính thức, ngoại trừ các phản ứng b ng tự động phản ứng, không được 
cung c p. C n lưu ý r ng câu trả lời b ng phản h i tự động sẽ được 
thực hiện 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. 
Ngoài ra, các câu hỏi và ý ki n liên quan đ n tài khoản chính thức 

sẽ được ch p nhận tại "Opinion Box to the City" trên trang web của 
thành ph  Fussa và tại cuộc đi u tra được mô tả trong đoạn 12. 

 

 

６ Hành vi bị C m 

Trong tài khoản chính thức, người dùng (sau đây gọi là "người dùng") 
Nghiêm c m các hành vi thuộc các mục sau đây. N u người dùng xác định 
r ng họ đã cam k t hoặc có th  đã cam k t một hành động bi ̣c m, thực 
hiện các biện pháp c n thi t, ch ng hạn như xóa bài vi t mà không c n 

thông báo trước. Người dùng không th  thực hiện b t kỳ câu hỏi hoặc 
khi u nại nào liên quan đ n các biện pháp này. 
（１） Slandering một cá nhân cụ th , t  chức, vv. 
（２） Xác định, ti t lộ hoặc rò rı ̉thông tin cá nhân mà không có sự 

đ ng ý của người trong câu hỏi. 
（３） Vi phạm quy n sở hữu trí tuệ của thành ph  Fussa hoặc bên thứ 

ba. 

（４） Quảng cáo, quảng cáo, chào mời, hoạt động bán hàng hoặc các 
mục đích thương mại khác. 

（５） Với mục đích của các hoạt động chính trị và tôn giáo. 
（６） Đ  phân biệt đ i xử với chủng tộc, tư tưởng, tín ngưỡng, vv, 

hoặc đ  thúc đ y sự kỳ thi.̣ 
（７） Hành động như một người dùng khác hoặc bên thứ ba. 
（８） B t cứ đi u gì vi phạm pháp luật và quy điṇh và trật tự công 

cộng và đạo Đức. 
（９） Sử dụng hoặc cung c p các chương trình độc hại. 
（10） Trái với đi u khoản sử dụng của LINE. 
（11） Nội dung khác với sai l m hoặc sự thật, và quảng bá tin đ n 

chı̉ hoặc tin đ n. 

（12） Nội dung không phù hợp, bao g m bi u thức khiêu dâm. 
（13） B t kỳ thông tin nào khác mà người quản trị đã phán đoán không 

phù hợp. 
 



７ Quy n sở hữu trí tuệ 
Quy n sở hữu trí tuệ (quy n thương hiệu, bản quy n, và t t cả các 

quy n khác) liên quan đ n thông tin (nội dung, hình ảnh, hình minh họa, 
vv) được đăng trên tài khoản chính thức thuộc v  các chủ sở hữu quy n 

ban đ u khác ngoài thành ph  Fussa hoặc thành ph  Fussa. Ngoài ra, 

thông tin được đăng trên tài khoản chính thức có th  không được sao 
chép hoặc tái sử dụng mà không có sự cho phép, trừ khi luật bản quy n 

cho phép, ch ng hạn như "sinh sản đ  sử dụng riêng" hoặc "báo". 
 

８ Tuyên b  

（１） Chúng tôi sẽ chú ý tới việc ph  bi n thông tin thông qua tài 

khoản chính thức của thành ph  Fussa. Nó không đảm bảo tính 
chính xác, đ y đủ, hoặc hữu ích của thông tin. 

（２） Thành ph  Fussa sẽ không chiụ trách nhiệm đ i với b t kỳ thiệt 
hại nào do bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tài khoản 
chính thức của bạn. 

（３） Thành ph  Fussa sẽ không chịu trách nhiệm đ i với b t kỳ r c 

r i hoặc tranh ch p giữa người sử dụng hoặc giữa người sử dụng 
và cóng thứ ba liên quan đ n tài khoản chính thức. 

（４） Thành ph  Fussa có th  thay đ i chính sách hoạt động của mình, 
đánh giá các phương pháp hoạt động, ngừng hoạt động, vv mà không 
c n thông báo trước. 

 

９ Thông tin cá nhân 

Thông tin cá nhân được thu thập trên tài khoản chính thức là s c 

lệnh bảo vệ thông tin cá nhân của thành ph  Fussa (s c lệnh s  41 của 
1994). Sau đây được gọi là "pháp lệnh". Dựa trên, xử lý một cách thích 
hợp. 
（１） Thông tin cá nhân đ  cập đ n thông tin có th  xác điṇh một cá 

nhân cụ th , ch ng hạn như điạ chı,̉ tên, s  điện thoại, e-mail, 
vv, được cung c p bởi Fussa City thông qua một tài khoản chính 
thức. 

（２） Khi thu thập thông tin cá nhân, v  nguyên t c, đó là ý điṇh của 
người sử dụng đ  cung c p thông tin. Khi thu thập thông tin cá 
nhân, mục đích sử dụng sẽ được xác điṇh và nêu rõ. Ngoài ra, 
việc thu thập thông tin cá nhân được thực hiện trong phạm vi 
c n thi t đ  đạt được mục đích sử dụng quy điṇh. 

（３） Thông tin cá nhân cung c p sẽ được sử dụng trong phạm vi của 
mục đích sử dụng quy điṇh trước. Thông tin cá nhân sẽ không được 



sử dụng hoặc cung c p cho b t kỳ mục đích nào khác ngoài mục 
đích sử dụng được chı̉ định, ngoại trừ trong các trường hợp theo 
quy định tại đi u 9, đoạn 3 của Pháp lệnh. Tuy nhiên, ý nghĩa 
thu thập được trên ti n đ  của thông tin xử lý th ng kê và công 

b  có th  ti t lộ ngoại trừ thông tin cá nhân. 
（４） Thông tin cá nhân thu thập sẽ được quản lý chặt chẽ bởi Fussa 

City và các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện đ  ngăn chặn 
sự rò rı̉, chi m đoạt, giả mạo, vv Ngoài ra, thông tin cá nhân 
không còn c n phải được lưu trữ cho mục đích sử dụng sẽ bi ̣xóa 
tin cậy và kịp thời. 

（５） Thông tin cá nhân được đăng đơn phương của người sử dụng mà 
không có ý định được thu thập bởi Fussa City sẽ bi ̣xóa đáng tin 
cậy và kịp thời. 

 

10  Bảo mật thông tin. 
Hoạt động của tài khoản chính thức được thực hiện phù hợp với quy 

định an ninh thông tin thành ph  Fussa (quy điṇh s  33 của 2006) và các 
tiêu chu n đo lường an ninh thông tin thành ph  Fussa (2015 s c lệnh 
s  10). 

 

11 Khác 

（１） Chính sách hoạt động này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, 
2020. 

（２） Đ i với một tài khoản chính thức hoặc một vụ kiện liên quan 
đ n chính sách hoạt động này, tòa án của Nhật Bản n m ở thành 
ph  Fussa sẽ có th m quy n độc quy n theo thỏa thuận. 

（３） Chính sách hoạt động này sẽ được đi u chın̉h bởi pháp luật và 
quy định của Nhật bản. 

（４） Các v n đ  không được quy định trong chính sách hoạt động này 
sẽ do người quản trị phán xét. 

 

12  Th c m c v  tài khoản LINE chính thức tại thành ph  Fussa 

Tòa thị chính Fussa, Bộ Kinh t  và Tài chính, Ban Chínhsách Thông tin, 

BanChính sách Thông tin 

Điện thoại 042-551-1554  Fax 042-551-2515 

Từ 8:30 sáng đ n 5:15 chi u vào một ngày b ng ph ng (trừ trưa đ n  

1:00 chi u). 

 


