
Biểu mẫu Thông báo phản đối Khiếu nại hành vi 
xâm phạm bản quyền 

Vui lòng sử dụng biểu mẫu này nếu bạn cho rằng tài liệu bị báo cáo trong Biểu mẫu Khiếu nại về 
bản quyền mà mình nhận được đã bị xác định sai/xóa do nhầm lẫn hoặc nếu bạn cho rằng mình 
có quyền sử dụng tài liệu đó. 

Thông tin liên hệ của Người phản đối Khiếu nại hành vi xâm phạm bản quyền 

Tên: 

Địa chỉ:   

Quốc gia/Vùng: 

Số điện thoại: 

Địa chỉ email: 
 

Xác định tài liệu bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa 

Vui lòng cho biết loại tài liệu: 

□Văn bản   □ Ảnh chụp   □Hình ảnh   □ Khác _______________________________ 

Mô tả Tài liệu và cho chúng tôi biết địa chỉ trang web hoặc URL có Tài liệu bị xóa hoặc bị vô hiệu 
hóa quyền truy cập do nhầm lẫn/xác định sai: 

http_: //www._____________________________________ 

Giải thích lý do bạn cho rằng Tài liệu bị xóa do 
nhầm lẫn/xác định sai hoặc lý do bạn cho rằng 
mình có quyền sử dụng Tài liệu đó: 
 

 

  



Vui lòng chọn các ô sau để xác nhận Tuyên bố: 

□Thông tin trong Thông báo phản đối này là chính xác.  

□ Tôi tuyên bố và sẽ chịu hình phạt nếu khai man rằng mình có cơ sở để cho là tài liệu nêu 

trên đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn/xác định sai. 

□ Qua đây, tôi đồng ý sẽ tuân theo phán quyết của Tòa án Khu vực Liên bang đối với khu vực 

thuộc thẩm quyền xét xử theo địa chỉ của tôi hoặc đối với bất kỳ khu vực nào thuộc thẩm quyền 
xét xử mà Expedia, Inc. có thể hoạt động tại đó nếu tôi cư trú ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, đồng thời 
xác nhận rằng tôi sẽ chấp nhận tống đạt trát tòa từ người đã cung cấp Khiếu nại về bản quyền 
ban đầu hoặc đại diện của người đó.   

 

 Chữ ký: _______________________________ 

Ngày: ___________________________________ 
(Ký tên và ghi ngày gửi Thông báo hoặc cung cấp Chữ ký điện tử bằng cách nhập 
tên của bạn giữa các dòng //) 

 

Quét và Gửi bản sao của biểu mẫu này cùng tài liệu đính kèm tới: 

CopyrightComplaints@expediagroup.com 

Hoặc: 

Gửi biểu mẫu này và tài liệu đính kèm qua bưu điện tới: 
Expedia Group Copyright Agent 
c/o Bộ phận Pháp chế 
Expedia, Inc. 
1111 Expedia Group Way W 
Seattle, Washington 98119 
Mỹ 
Fax: +1 425 679-7251 

mailto:CopyrightComplaints@expediagroup.com

