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 قرارداد استفاده از وب

 بینما 

 را وارد کنید( خدمات اجتماعییا موسسه مرکز )نام 

 خوانده می شود ـ “ارائه کننده سرویس”ـ که از این پس

 و

 )نام کاربر را وارد کنید(

 خوانده می شود ـ “کاربر”ـ که از این پس

افراد دیگر نیز از خط وب استفاده کنند، در  خط وب است. برای اینکه صاحب ارائه کننده سرویس در اینجا کسی است که

 نظر داشتن موارد زیر ضروری است:

 صاحب یک خط وب مسئول قانون شکنی هایی است که از طریق آن خط صورت می پذیرند.در برابر قانون در آلمان، 

حقوقی در برابر  صاحب خط وب به طورامکانات فنی خاصی برای پیگیری چنین قانون شکنی هایی در وب وجود دارد و 

، ارائه کننده وب دسترسی به وب را مسئله خطیربا وجود این  دادگاه به اشکال مختلفی نظیر جریمه مالی جوابگو می باشد.

 سازد و اعتماد دارد که کاربر به مقررات و قوانین استفاده از وب در آلمان پایبند است.می ممکن  گرامی، کاربر شما، برای

کاربر اعالم می کند که از مقررات زیر اطالع دارد، قوانین و مقررات مذکور در آلمان  ق این قرارداد،طب ین منظور،به هم

 را می پذیرد و از آنها تبعیت می کند:

. من اجازه ندارم رمز عبور وب خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهم و موظف هستم آن را در جای امنی نگهداری ۱

 خواهم داد. ب وب اطالعمز عبور و یا دسترسی فرد دیگری به آن، در اسرع وقت به صاحکنم. در صورت گم کردن ر

)تبادل موسیقی،  glirahseliFاز اجازه ندارم به طور خاص، من  من آگاهی دارم که دانلود غیر قانونی ممنوع است.. ۲

 فیلم، عکس، ویدیو و غیره از طریق شبکه های همتا به همتا( استفاده کنم.

، قمار و بازی های بخت آزمایی استفاده ناجازه ندارم با استفاده از این خط وب، از خدمات دارای هزینه، مثل آبونما . من۳

، بازی rase این خط وب قراردادهای منوط به پرداخت هزینه )سفارش های آنالین، از طریقنمایم. همچنین مجاز نیستم 

 های اینترنتی و غیره( را منعقد نمایم.

 دارای محتوای جنسی و یا خشونت ممنوع است.. من آگاهی کامل دارم که بازکردن و دسترسی به صفحات اینترنتی ۴

ند، که متعلق به من نیست یتوهین به افراد و تقبیح آنها، پخش عکس های )همانندغیر قانونی دیگر  هرگونه فعالیت. انجام ۵

خش متونی که خشونت را تایید و تحسین می کنند و غیره( مجاز که اجازه نداده عکسش پخش شود، پ یدیگرفرد عکس 

 .بگذارم احترامو به حقوق دیگران  از مقررات پیروی کنم من متعهد هستم که در این زمینه نیست.

صورت استفاده از شبکه های اجتماعی )همانند فیسبوک و غیره(، از رمز عبور خود با دقت نگهداری می کنم و در .۶

 هستم، فرد دیگری به این رمز دسترسی پیدا نکرده و از فضای مجازی با نام من سوء استفاده نکند.مواظب 
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برابر ارائه کننده خط وب و سایر اشخاص حقوقی  . من آگاه هستم که در صورت نقض مقررات و تخطی از قوانین در۷

 مسئول هستم.

نه در اختیار من قرار می گیرد. به همین دلیل، ارائه کننده وب . من آگاه هستم که خط وب مذکور به طور رایگان و داوطلبا۸

مجاز است هر زمان ـ خصوصا در صورتی که احتمال بدهد من فعالیتی غیر قانونی با استفاده از این خط انجام داده یا می 

 دهم ـ دسترسی من را به این سرویس خاتمه دهد.

و انجام فعالیت های غیر قانونی از سوی من، موظف هستم  در صورت شک ارائه کننده سرویس به نقض مقررات .۹

 اطالعات درست در مورد نوع، زمان و طول مدت استفاده خود از وب را در اختیار وی قرار دهم.

با امضای طرفین، این قرارداد قاطعیت حقوقی دارد و برای تمام دوره دسترسی من به وب با استفاده از خط وب مذکور . ۱۰

 باشد.معتبر می 
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