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  قرارداد استفاده از وب

  بينما 

Netzwerk Solidarität Friesenheim e.V. 

  خوانده می شود ـ “ارائه کننده سرويس”ـ که از اين پس

  و

Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Am Bahnhof 10, 77948 Friesenheim 

 

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

خط وب است. برای اينکه افراد ديگر نيز از خط وب استفاده کنند، در  صاحب کسی است کهارائه کننده سرويس در اينجا 
  نظر داشتن موارد زير ضروری است:

 صاحب يک خط وب مسئول قانون شکنی هايی است که از طريق آن خط صورت می پذيرند.در برابر قانون در آلمان، 
صاحب خط وب به طور حقوقی در برابر ی در وب وجود دارد و امکانات فنی خاصی برای پيگيری چنين قانون شکنی هاي

، ارائه کننده وب دسترسی به وب را مسئله خطيربا وجود اين  دادگاه به اشکال مختلفی نظير جريمه مالی جوابگو می باشد.
  در آلمان پايبند است.سازد و اعتماد دارد که کاربر به مقررات و قوانين استفاده از وب می ممکن  گرامی، کاربر شما، برای

کاربر اعالم می کند که از مقررات زير اطالع دارد، قوانين و مقررات مذکور در آلمان  طبق اين قرارداد، ين منظور،به هم
  را می پذيرد و از آنها تبعيت می کند:

ای امنی نگهداری . من اجازه ندارم رمز عبور وب خود را در اختيار فرد ديگری قرار دهم و موظف هستم آن را در ج١
  خواهم داد. ب وب اطالعکنم. در صورت گم کردن رمز عبور و يا دسترسی فرد ديگری به آن، در اسرع وقت به صاح

(تبادل موسيقی،  Filesharingاز اجازه ندارم به طور خاص، من  من آگاهی دارم که دانلود غير قانونی ممنوع است.. ٢
  شبکه های همتا به همتا) استفاده کنم.فيلم، عکس، ويديو و غيره از طريق 

، قمار و بازی های بخت آزمايی استفاده ن. من اجازه ندارم با استفاده از اين خط وب، از خدمات دارای هزينه، مثل آبونما٣
، بازی ebay اين خط وب قراردادهای منوط به پرداخت هزينه (سفارش های آنالين، از طريقنمايم. همچنين مجاز نيستم 

  های اينترنتی و غيره) را منعقد نمايم.

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

که متعلق به من نيستند،  یتوهين به افراد و تقبيح آنها، پخش عکس هاي (همانندغير قانونی ديگر  هرگونه فعاليت. انجام ۵
که اجازه نداده عکسش پخش شود، پخش متونی که خشونت را تاييد و تحسين می کنند و غيره) مجاز  یديگر فردعکس 
  .بگذارم احترامو به حقوق ديگران  از مقررات پيروی کنم من متعهد هستم که در اين زمينه نيست.

خود با دقت نگهداری می کنم و صورت استفاده از شبکه های اجتماعی (همانند فيسبوک و غيره)، از رمز عبور در .۶
  مواظب هستم، فرد ديگری به اين رمز دسترسی پيدا نکرده و از فضای مجازی با نام من سوء استفاده نکند.
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برابر ارائه کننده خط وب و ساير اشخاص حقوقی  . من آگاه هستم که در صورت نقض مقررات و تخطی از قوانين در٧
  مسئول هستم.

ط وب مذکور به طور رايگان و داوطلبانه در اختيار من قرار می گيرد. به همين دليل، ارائه کننده وب . من آگاه هستم که خ٨
مجاز است هر زمان ـ خصوصا در صورتی که احتمال بدهد من فعاليتی غير قانونی با استفاده از اين خط انجام داده يا می 

  دهم ـ دسترسی من را به اين سرويس خاتمه دهد.

شک ارائه کننده سرويس به نقض مقررات و انجام فعاليت های غير قانونی از سوی من، موظف هستم در صورت  .٩
  اطالعات درست در مورد نوع، زمان و طول مدت استفاده خود از وب را در اختيار وی قرار دهم.

استفاده از خط وب مذکور  با امضای طرفين، اين قرارداد قاطعيت حقوقی دارد و برای تمام دوره دسترسی من به وب با. ١٠
  معتبر می باشد.
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