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  اإلنترنتعقد استخدام 

  ينب

Netzwerk Solidarität Friesenheim e.V.9   

 - فيما يلي بمزود الخدمة اويشار إليه-
  و

Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Am Bahnhof 10, 77948 Friesenheim 

  
  - ويشار إليه فيما يلي بالمستخدم-

  

مزود الخدمة هو مالك وصلة اإلنترنت، ولكي يتمكن األفراد اآلخرون من استخدام وصلة اإلنترنت 
  البد من اإلشارة إلى ما يلي: 

ولية القانونية في ألمانيا عن أي انتهاك ألي حقوق عبر وصلة ؤقد يتحمل مالك وصلة اإلنترنت المس
مالك الوصلة  ومطالبةتعقب انتهاكات الحقوق عبر اإلنترنت  تتيح اإلنترنت، إذ أن هناك إمكانية تقنية

أن  في يرغب مزود الخدمة ،وبالرغم من هذه الخطورة .بتعويض عن الضرر ضمن أشياء أخرى
  الوصلة ويثق في أن المستخدم سيراعي القواعد والقوانين المعمول بها في ألمانيا.يتيح للمستخدم 

تم إعالمه بالقواعد التالية وأنه يقبل هذه القواعد وكذلك القوانين  يؤكد المستخدم أنه قد ،لهذا السبب
  األلمانية وسيقوم بتنفيذها:

أن أكشف كلمة السر الخاصة بوصلة اإلنترنت الممنوحة لي إلى أي طرف ثالث، بل  ي. ال يجوز ل1
سأقوم  وإذا فقدت كلمة السر أو استطاع أي طرف ثالث الوصول إليها ،إنني سأحرص على حمايتها

  على الفور بإبالغ مزود الخدمة. 
. تم إعالمي أنه ال يجوز لي أن أقوم بأي تنزيالت غير قانونية عبر وصلة اإلنترنت، وأنه ال يجوز 2

 ،الموسيقى أو األفالم أو الصور أو الفيديوهات ةاركة الملفات" (مشاركشلي على األخص أن أقوم بم
  ).Peer-to-Peerإلخ المملوكة ألطراف أخرى عبر شبكات 

 وألعاب الحظ وألعاب القمار، تأن أعرض أي خدمات برسوم إلزامية مثل االشتراكا لي . ال يجوز3
ال يجوز لي أن أعقد عبر وصلة اإلنترنت هذه أي عقود أو خدمات أو أشياء  ،عالوة على ذلك .إلخ

  إلخ). نترنت،اإلألعاب و eBayبرسوم إلزامية (عمل طلبيات من مواقع التسوق على اإلنترنت وموقع 

  العنف. على أو المواقع التي تشجع اإلباحيةمواقع ال. ال يجوز لي أن أزور 4
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 ،أخرى غير قانونية (على سبيل المثال: سب األشخاص أو التشهير بهم. ال يجوز لي أن أقوم بأي تصرفات 5

، نشر نشر الصور التي تعرض أشخاص آخرين دون إذن منهم ،عرض الصور التي ال تخصني على اإلنترنت
  إلخ)، وأنني سأتعامل مع األشخاص اآلخرين بكل احترام. النصوص المشجعة على العنف،

سأحرص على  ،)ل فيسبوك على سبيل المثال، وغيرهجتماعي (مثستخدم شبكات التواصل االأ. طالما أنني 6
  بإساءة استخدام حسابي. أخرىي أطراف ح ألسمأتأمين كلمة السر الخاصة بي ولن 

 وأمامولية أمام مزود الخدمة ؤ. أنا أدرك أنه في حالة انتهاكي ألي حقوق أو مخالفتي للقواعد سأتحمل المس7
  صاحب الحق.

 يسيما إذا شك ف عني ال قطعهاا، وأن مزود الخدمه له الحق في . أعرف أن وصلة اإلنترنت متاحة لي مجانً 8
  انين أو هذه القواعد.مخالفتي للقو

سأكون ف ،. إذا كان هناك شك في أني قد استخدمت وصلة اإلنترنت بما يخالف القانون أو يعارض هذه القواعد9
  ملزًما بأن أخبر مزود الخدمة بنوع ووقت ومدة استخدامي لإلنترنت.

  . يسري هذا العقد بمجرد توقيعه وتستمر مدته طوال فترة إتاحة وصلة اإلنترنت.10
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