تعليمات االستخدام

شكرا لك على زيارة موقع ") upnomix.comالموقع") .ال يجوز استخدام جميع المحتويات والمعلومات
ً
والخدمات المقدمة على وعبر موقعنا إال بموجب الشروط واألحكام التالية  ،حيث يتم تعديلها من وقت آلخر
("الشروط") .كما هو مستخدم هنا  ،تشير المصطلحات "خاصتنا" و "نحن" إلى  Upnomixما لم ينص السياق
على خالف ذلك بوضوح.
يشكل استخدامك لموقعنا موافقتك على االلتزام بهذه الشروط .يرجى قراءتها بعناية قبل استخدام الموقع .إذا كنت ال
ً
مستقال لـ ، Upnomix
توافق على أي جزء من هذه الشروط  ،فال يجوز لك استخدام موقعنا .إذا كنت موزعًا
فأنت ملزم ببنود وشروط إضافية  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تلك الواردة في اتفاقية موزع
Upnomixوقواعد سلوك  Upnomixالمعمول بها في السوق (يُشار إليها إجماالً بـ "قواعد Upnomix
الخاصة بـ سلوك”(.

 .1استخدام الموقع بشكل عام
أ) ترخيص المستخدم الخاص بك
صا محدودًا وغير حصري وغير قابل للنقل للوصول إلى الموقع ومحتوياته وفقًا لهذه الشروط .إذا
يتم منحك ترخي ً
كان عمرك أقل من  18عا ًما  ،فال يجوز لك استخدام موقعنا إال بمشاركة أحد الوالدين أو الوصي .يتم استضافة
موقعنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويحتوي على معلومات مناسبة لالستخدام في البلدان التي تعمل بموجب
خطة أعمال  ") UPNOMIXاألسواق المعمول بها") .نحن ال نقدم أي تعهد بأن أي مواد على الموقع مناسبة أو
متاحة لالستخدام خارج األسواق المعمول بها  ،والوصول إليها من المناطق التي تكون محتوياتها فيها غير قانونية
محظور .أي إشارات على الموقع إلى خدمات معينة تنطبق فقط على تلك المتوفرة في األسواق المعمول بها  ،وأي
مطالبات ومقارنات بالخدمات األخرى على الموقع تنطبق فقط في األسواق المعمول بها .أولئك الذين يصلون إلى
هذا الموقع من مواقع أخرى يفعلون ذلك وفقًا لمبادرتهم الخاصة وهم مسؤولون عن االمتثال للقوانين المحلية.
نحن نحتفظ بالحق في رفض الخدمة و  /أو الوصول إلى الموقع وفقًا لتقديرنا الخاص ودون سابق إنذار .أنت وحدك
المسؤول عن استخدامك للموقع  ،وتوافق على تعويضنا  ،وعدم اإلضرار بنا  ،والدفاع عنا ضد أي مطالبات ،
وأضرار  ،وخسائر  ،ومسؤوليات  ،وتكاليف  ،ونفقات  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،أتعاب
المحاماة  ،الناتجة من استخدامك أو سوء استخدامك للموقع .نشر أو نقل أي مواد غير قانونية أو تنتهك أو تهدد أو
تشهيرية أ و تشهيرية أو فاحشة أو غير الئقة أو تحريضية أو إباحية أو مواد بذيئة  ،أو أي مادة يمكن أن تشكل أو
تشجع على سلوك يمكن اعتباره جريمة جنائية  ،أو يؤدي إلى مسؤولية مدنية  ،أو تنتهك أي قانون أو قواعد سلوك
 ،Upnomixممنوع منعا باتا.
ب) القيود على استخدامك
ال يجو ز نسخ أي مادة من موقعنا أو إعادة إنتاجها أو إعادة نشرها أو تنزيلها أو نشرها أو عرضها أو نقلها أو
توزيعها بأي شكل من األشكال دون إذن كتابي مسبق من  UPNOMIX.ال يجوز لك  ،بدون إذن كتابي مسبق من
 ،UPNOMIXتأطير أو نسخ أي مادة واردة في هذا الموقع على أي خادم أو موقع ويب آخر.
يحظر صراحة االستخدام غير المصرح به ألي من هذه المواد على أي موقع ويب أو بيئة كمبيوتر أخرى .جميع
حقوق الملكية الفكرية  ،بما في ذلك أي عالمات تجارية وعالمات خدمة وأسماء تجارية ومظهر تجاري ومواد
محمية بحقوق الطبع والنشر مملوكة لشركة  Upnomixأو المرخصين التابعين لها.
ج) الخصوصية ومعلوماتك الشخصية
يخضع استخدامك لموقعنا أيضًا لشروط سياسة خصوصية  UPNOMIX.أنت تقر بأنك قد قرأت وفهمت سياسة
الخصوصية الخاصة بنا  ،وتوافق على استخدام أي معلومات شخصية تقدمها وفقًا لشروط سياسة الخصوصية
الخاصة بنا وللغرض المنصوص عليه فيها.
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د) معرفات الموقع
تقع على عاتقك مسؤولية حماية كلمة المرور التي تستخدمها للوصول إلى الموقع وإبالغ  Upnomixعلى
الفور إذا كنت تشك في أن كلمة المرور الخاصة بك قد تم اختراقها .نحن نشجعك بشدة على تغيير كلمة
المرور الخاصة بك بانتظام وعدم مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص غير مصرح له بالتصرف
نظرا ألن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك خاصين بك ،
نيابة عنك لمنع الوصول غير المصرح به.
ً
فإنك تقر بالمسؤولية وحدك عن أي وكل استخدام لموقعنا يتم إجراؤه باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور
الخاصين بتعريفك.
هـ) روابط لمواقع أخرى
هذا الموقع والمواقع اإللكترونية المدعومة من  Upnomixوالتي قد تحتوي روابط هذا الموقع عليها على روابط
لمواقع أخرى لمعلوماتك ولراحتك  ،أو لتوفير تسوق إضافي لمختلف السلع والخدمات األخرى من خالل شركائنا
من التجار والخدمات .مواقع األطراف الثالثة هذه مسؤولة عن شروط استخدام الموقع الخاصة بها وتتعهد بالحفاظ
عليها .نقترح عليك مراجعة شروط استخدام كل موقع تختار الوصول إليه من مواقعنا بعناية.
و) حقوق الملكية الفكرية


حقوق النشر .تصميم الموقع والنص والمحتوى واختيار العناصر وترتيبها والتنظيم والرسومات والتجميع والترجمة
المغناطيسية والتحويل الرقمي والمسائل األخرى المتعلقة بالموقع محمية بموجب قوانين حقوق النشر المعمول بها ،
جميع الحقوق محفوظة .تحتفظ  Upnomixبملكية حقوق النشر و  /أو لها الحق في استخدام ونشر كل المحتوى
الذي تنشره على الموقع  ،وال يشكل نشر أي من هذه العناصر على الموقع تنازالً عن أي حق في هذا المحتوى .أنت
ال تكتسب حقوق الملكية ألي من هذه العناصر التي يتم عرضها و  /أو تنزيلها من خالل الموقع .باستثناء ما هو
منصوص عليه في هذه الوثيقة  ،ال يجوز استخدام أي محتوى يمكن الوصول إليه على الموقع أو نسخه أو إعادة
إنتاجه أو تنزيله أو نشره أو عرضه أو نقله أو تعديله أو توزيعه بأي شكل أو بأي وسيلة  ،بما في ذلك  ،على سبيل
المثال ال الحصر  ،المحتوى اإللكتروني أو الميكانيكي .أو التصوير أو التسجيل أو غير ذلك  ،بدون إذن كتابي
مسبق منUPNOMIX.



عالمة تجارية .العالمة النصية لـ  Upnomixوشعار  UPNOMIXوجميع أسماء  UPNOMIXوأسماء
الشركات وجميع العالمات التجارية والشعارات األخرى  ،ما لم ي ُذكر خالف ذلك  ،هي عالمات تجارية و  /أو
مظهر تجاري لشركة  Upnomix Internationalفي كوستاريكا أو الشركات التابعة لها أو شركات أخرى
تحت ملكية مشتركة أو السيطرة أو المرخص لهم ("العالمات") .يحظر صراحة استخدام أو إساءة استخدام أي
عالمات أو أي مواد أخرى واردة في الموقع  ،دون إذن كتابي مسبق من مالكها.

 .2محتوى أرسله المستخدمون
أ) المحتوى
.1

.2

جميع المعلومات والبيانات والنصوص والبرامج والموسيقى والصوت والصور الفوتوغرافية والرسومات والفيديو
والرسائل والخدمات والمواد األخرى المنشورة على الموقع من قبل المستخدمين  ،بما في ذلك أنت ("المحتوى") ،
هي مسؤولية الشخص وحده من الذي تم نشر المحتوى .هذا يعني أنك  ،وليس نحن  ،المسؤول الوحيد عن جميع
المحتويات التي تقوم بتحميلها أو نشرها أو نقلها أو إتاحتها بطريقة أخرى من خالل أو على الموقع .أنت أيضًا
المسؤول الوحيد عن كل المحتوى المنشور تحت حساب المستخدم الخاص بك .أنت تقر وتضمن أنك ( )1تمتلك أو
تتحكم بطريقة أخرى في جميع الحقوق في المحتوى الذي تنشره ؛ ( )2أن المحتوى دقيق ؛ ( )3استخدام المحتوى
الذي تقدمه ال ينتهك هذه الشروط ؛ ( )4ال ينتهك المحتوى أو ينتهك أو يتدخل في أي ملكية فكرية أو حقوق أخرى
ألي طرف ثالث وال ينتهك أي قانون أو الئحة معمول بها ؛ و ( )5لن يتسبب المحتوى في أي ضرر من أي نوع
ألي شخص أو كيان.
إ ذا تم اعتبار المحتوى غير قانوني  ،فسوف نتعاون مع السلطات المختصة  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر تقديم جميع المعلومات الالزمة لهم.
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.3

.4
.5
.6
.7

.8

.9

إذا قررنا  ،وفقًا لتقديرنا الخاص  ،أن أي محتوى تقدمه هو مسيء أو غير مناسب  ،فيجوز لنا إزالته على الفور أو
نطلب منك التراجع عن المحتوى المعني أو تعديله .إذا فشلت في تلبية طلبنا في غضون الوقت المحدد  ،فيجوز لنا و
 /أو من نعينهم  ،وفقًا لتقديرنا الخاص  ،إزالة المحتوى من الموقع .ومع ذلك  ،ليس لدينا أي التزام بتقييد المحتوى
أو مراقبته بأي شكل من األشكال.
قد ترى أو تقرأ أشيا ء ال تعجبك أو ال توافق عليها على موقعنا .أنت تدرك أنه باستخدام موقعنا  ،قد تتعرض
لمحتوى مسيء أو غير الئق أو مرفوض.
لن نكون تحت أي ظرف من الظروف مسؤولين بأي شكل من األشكال عن أي محتوى  ،بما في ذلك  ،على سبيل
المثال ال الحصر  ،أي أخطاء أو سهو في أي محتوى  ،أو عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع يحدث نتيجة
الستخدام أي محتوى تم نشرها أو نقلها أو إتاحتها بطريقة أخرى من خالل الموقع.
نحن ال نتحكم في المحتوى المنشور على أو من خالل الموقع  ،وبالتالي  ،فإننا ال نضمن دقة أو سالمة أو جودة هذا
المحتوى .أنت وحدك المسؤول عن أي استخدام أو اعتماد على المحتوى  ،بما في ذلك دقته أو اكتماله أو فائدته.
أنت تقر بأننا لسنا ملزمين بفحص المحتوى مسبقًا  ،ولكن يحق لنا والمصممين لدينا (ولكن ليس االلتزام) وفقًا
لتقديرنا الخاص برفض أو إزالة أي محتوى متاح من خالل موقعنا .دون تقييد ما سبق  ،يحق لنا والمصممين
لدينا إزالة أي محتوى ينتهك هذه الشروط أو أي سياسة أخرى مطبقة لـ  ، UPNOMIXبما في ذلك قواعد
السلوك الخاصة بـ  ، UPNOMIXأو غير ذلك  ،وفقًا لتقديرنا الخاص.
يجوز لنا نشر أو استخدام أي مواد أو معلومات أو فكرة تقدمها إلينا أو إلى الموقع بأي وسيلة دون تعويض أو
مسؤولية تجاهك ألي غرض كان  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،خدمات التطوير والتسويق .ليس
لدينا أي التزام بالحفاظ على سرية أي عمليات إرسال  ،أو إعادة أي مواد ترسلها إلينا  ،أو تعويضك عن استخدام
أي من هذه المواد تحت أي ظرف من الظروف .أنت تتنازل بموجب هذا بشكل نهائي عن أي وجميع المطالبات
القائمة على استخدامنا ألي مواد أو أفكار أو معلومات ترسلها إلينا.
نحتفظ بالحق في مراقبة بعض أو كل أو ال شيء من مناطق الموقع لاللتزام بهذه الشروط .أنت تقر بأنه من خالل
تزويدك بالقدرة على نشر المعلومات على الموقع  ،فإننا نعمل كقناة سلبية للتوزيع وال نتحمل أي التزام أو مسؤولية
تتعلق بأي منشورات أو أنشطة على الموقع.

ب) ترخيص المحتوى.
نحن ال ندعي ملكية المحتوى الذي تح ّمله أو تضعه أو تنشره عبر الموقع .أنت مسؤول عن حماية حقوقك في هذا
المحتوى وال يحق لك الحصول على مساعدتنا في حماية هذا المحتوى .من خالل تحميل المحتوى أو وضعه أو
صا دائ ًما وغير قابل لإللغاء وعالميًا وخاليًا من حقوق الملكية وغير حصري
نشره عبر الموقع  ،فإنك تمنحنا ترخي ً
وقابل للترخيص الكامل من الباطن  ،بموجب جميع حقوق الملكية الفكرية والحقوق األخرى  ،بما في ذلك  ،على
سبيل المثال ال الحصر  ،الخصوصية و الدعاية  ،الستخدام  ،وتوزيع  ،وإعادة إنتاج  ،وتعديل  ،وتكييف  ،وترجمة
 ،وأداء علني  ،وعرض علني  ،ونقل  ،واستغالل  ،وإنشاء أعمال مشتقة من المحتوى (كليًا أو جزئيًا)  ،ودمج هذا
المحتوى في أعمال أخرى بأي تنسيق أو وسيط معروف اآلن أو تم تطويره الحقًا ألي غرض مرتبط بالموقع .أنت
تمنحنا وللمرخص لهم من الباطن الحق في استخدام االسم الذي ترسله فيما يتعلق بهذا المحتوى إذا اخترنا ذلك .أنت
بموجب هذا تتنازل بشكل نهائي عن أي مطالبات تستند إلى "الحقوق المعنوية" والنظريات المماثلة  ،إن وجدت.
يرجى مالحظة  ،مع ذلك  ،أن بعض األنشطة (على سبيل المثال  ،المسابقات) التي تتضمن تقديم المحتوى
بواسطتك قد يكون لها شروط تنطبق على المحتوى الخاص بك والتي تختلف عن تلك المذكورة أعاله .في حالة
اختالف هذه الشروط مع هذه الشروط  ،ستحكم هذه الشروط وتكون لها األسبقية على هذه الشروط فيما يتعلق
بالمحتوى الخاص بك.

3.سلوكك
أ) تفويضك الستخدام الموقع.
يعتمد تفويضك الستخدام الموقع والمساهمة فيه على امتثالك لمعايير المجتمع وإرشادات السلوك الموضحة
أدناه .إذا فشلت في التصرف بشكل مناسب  ،فقد نقوم بإلغاء امتيازاتك الستخدام كل أو جزء من الموقع و  /أو
اتخاذ تدابير مناسبة أخرى لفرض هذه الشروط ومعايير المجتمع وإرشادات السلوك.
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ب) إرشادات السلوك  /معايير المجتمع.
فيما يلي قائمة غير شاملة بالسلوكيات غير المسموح بها على الموقع .أثناء استخدامك للموقع  ،فإنك توافق بموجب
هذا على عدم:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

تحميل أو نشر أو نقل أو إتاحة أي محتوى غير قانوني أو ضار أو مهدد أو مسيء أو مضايق أو مؤ ٍذ أو
تشهيري أو مبتذل أو فاحش أو تشهيري أو ينتهك خصوصية اآلخرين (حتى  ،ولكن ال يستبعد أي عنوان ،
البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف أو أي معلومات اتصال أخرى دون الحصول على موافقة خطية من مالك هذه
المعلومات) أو بغيضة أو عنصرية أو عرقية أو مرفوضة بأي شكل آخر ؛
إيذاء القاصرين بأي شكل من األشكال ؛
انتحال صفة أي شخص أو كيان  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،أي من أعضائنا أو مسؤولي الشركة
أو المديرين أو المساهمين أو الوكالء أو الممثلين أو المستخدمين  ،أو بيان كاذب أو تحريف االنتماء إلى شخص أو
كيان ؛
تزوير العناوين أو التالعب بالمعرفات من أجل إخفاء أصل أي محتوى يتم نشره أو نقله أو إتاحته من خالل
الموقع ؛
تحميل أو نشر أو نقل أي محتوى ال يحق لك تحميله أو نشره أو نقله بأي طريقة أخرى بموجب أي قانون أو
بموجب عالقات تعاقدية أو ائتمانية (مثل المعلومات الداخلية والمعلومات السرية والملكية التي تم التعرف عليها أو
الكشف عنها كجزء من عالقات العمل أو بموجب اتفاقيات عدم إفشاء) ؛
تحميل أو نشر أو نقل أي محتوى أو االنخراط في أي نشاط ينتهك أو ينتهك أو يتعارض مع أي براءة اختراع أو
عالمة تجارية أو سر تجاري أو حقوق نشر أو حقوق الخصوصية أو الدعاية أو أي حقوق ملكية أخرى ألي طرف
؛
تحميل أو نشر أو نقل بريد إلكتروني تجاري غير مرغوب فيه أو "بريد عشوائي" .وهذا يشمل التسويق غير
األخالقي أو اإلعالن أو "الرسائل المتسلسلة" أو أي ممارسة أخرى يمكن بأي حال تفسيرها على أنها "بريد
عشوائي"  ،مثل  ،على سبيل المثال ال الحصر ( ،أ) إرسال بريد إلكتروني جماعي إلى المستلمين الذين لم يطلبوا
بريدًا إلكترونيًا من أنت أو باستخدام عنوان إرجاع مزيف ( ،ب) الترويج لموقع يحتوي على روابط أو عناوين أو
أوصاف غير مناسبة  ،أو (ج) الترويج لموقعك عن طريق نشر إرساالت متعددة في المنتديات العامة متطابقة ؛
تحميل أو نشر أو نقل أي مادة تحتوي على فيروسات برامج أو فيروسات أحصنة طروادة أو برامج ضارة أو أي
كود كمبيوتر آخر أو ملفا ت أو برامج مصممة لمقاطعة أو تدمير أو تقييد وظائف أي برنامج كمبيوتر أو جهاز أو
معدات اتصاالت  ،أو اعتراض الرسائل المرسلة من جهاز كمبيوتر أو جهاز اتصاالت ؛
التدخل في أو تعطيل الموقع أو الخوادم أو الشبكات المتصلة بالموقع  ،أو عصيان أي متطلبات أو إجراءات أو
سياسات أو لوائح الشبكات المتصلة بالموقع ؛
انتهاك عمدا ً أو عن غير قصد أي قانون محلي أو وطني أو دولي معمول به ؛
"مطاردة" أو مضايقة شخص آخر ؛
ترويج أو توفير معلومات إرشادية حول أنشطة غير قانونية  ،أو تشجيع األذى الجسدي أو اإلصابة ضد أي
مجموعة أو فرد  ،أو الترويج ألي فعل من أفعال القسوة ضد الحيوانات .قد يشمل ذلك  ،على سبيل المثال ال
الحصر  ،تقديم إرشادات حول كيفية تجميع القنابل اليدوية وغيرها من األسلحة أو األجهزة الحارقة ؛
عرض بيع أو بيع أي سلعة أو سلعة أو خدمة من خالل الموقع.
استخدام الموقع كخدمة إعادة توجيه إلى موقع ويب آخر ؛
السماح باستخدام اآلخرين بطريقة تنتهك هذه الشروط أو أي سياسة  Upnomixسارية أخرى ؛
اتخاذ أي خطوات للتدخل أو المساس بأي شكل من اإلجراءات األمنية لدينا ؛
استخدام الموقع ألغراض احتيالية.
حصاد أو جمع أي معلومات حول أو فيما يتعلق بأصحاب الحسابات اآلخرين  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال
الحصر  ،أي بيانات أو معلومات شخصية ؛
بيع أو إقراض أو تأجير أو المتاجرة أو اإليجار أو المقايضة أو الترخيص من الباطن أو التنازل أو التنازل أو منح
الحقوق بأي طريقة إلى حسابك أو كلمة المرور  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،على أو من خالل
استخدام أي موقع ويب تابع لجهة خارجية أو الخدمات؛
نسخ الموقع أو أي جزء منه ؛
إزالة أي إشعارات الملكية من الموقع ؛
التسبب في تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة أو ترجمة الموقع أو السماح به دون إذن صريح منا ؛
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 .23بيع أو تعيين أو تأجير أو تأجير أو العمل كمكتب خدمات أو منح حقوق في الموقع بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال
الحصر  ،من خالل ترخيص فرعي إلى أي شخص أو كيان آخر ؛
 .24محاولة فك أو عكس هندسة أو تفكيك أو تعديل أو اختراق الموقع أو هزيمة أو التغلب على أي تشفير و  /أو
تقنية إلدارة الحقوق الرقمية ننفذها فيما يتعلق بالموقع و  /أو البيانات المنقولة والمعالجة أو المخزنة بواسطة
نحن أو الموقع ؛
 .25استخدام الموقع بأي طريقة ال تسمح بها هذه السياسة  ،أو تتجاوز نطاق خدماتنا التي قمت بالتسجيل فيها (أي عن
طريق الوصول إلى األدوات التي ال يحق لك استخدامها واستخدامها(.

 .4إخالء المسؤولية عن ضمان الموقع
يتم توفير موقعنا ومحتوياته "كما هي" و "كما هي متوفرة"  ،دون أي ضمان من أي نوع .إلى أقصى حد مسموح
به بموجب القانون المعمول به  ،نحن نخلي مسؤوليتنا صراحة عن جميع الضمانات  ،الصريحة أو الضمنية  ،بما
في ذلك على س بيل المثال ال الحصر ضمانات القابلية للتسويق والمالءمة لغرض معين وعدم االنتهاك  ،وتلك التي
تنشأ بموجب القانون أو غير ذلك في القانون أو من مسار التعامل أو استخدام التجارة .نحن ال نقدم أي تعهد أو
ضمان على اإلطالق فيما يتعلق باالكتمال أو الدقة أو الصحة أو النزاهة أو الموثوقية أو العملة أو المالءمة أو
المالءمة أو الوظيفة أو توفر أو تشغيل هذا الموقع أو المحتوى أو الخدمات المقدمة على هذا الموقع أو التي يمكن
الوصول إليها .نحن ال نضمن أن تشغيل هذا الموقع سيكون دون انقطاع أو خالي من األخطاء  ،أو أن هذا الموقع
خالي من الفيروسات والمكونات الضارة األخرى للمعدات أو البرامج.

 .5تحديد المسؤولية
لن نتحمل بأي حال من األحوال المسؤولية  ،وال نتحمل المسؤولية  ،عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو
خاصة أو عرضية أو تبعية تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا الموقع (أو المحتوى أو
الخدمات المقدمة على  ،أو يمكن الوصول إليه من هذا الموقع)  ،أو غير ذلك  ،حتى لو تم إخطارنا بإمكانية حدوث
مثل هذه األضرار.

 .6التعويض
يجب عليك تعويضنا والدفاع عننا واحتجازنا نحن والشركات التابعة لنا والمرخصين والمالكين والمسؤولين
والمديرين والموظفين والمقاولين من الباطن ومقدمي المعلومات والموردين والمحامين والوكالء واآلباء والشركات
الفرعية والكيانات التابعة والمالكين والمسؤولين والمديرين  ،الموظفون والمقاولون من الباطن والمحامون والوكالء
واآلباء والشركات التابعة والكيانات التابعة لكل منهم (يشار إليها مجتمعة بـ "األطراف التابعة لنا") غير مؤذيين من
أي مسؤولية أو خسارة أو مطالبة أو تعويضات أو دعوى أو حكم أو تكلفة أو مصاريف  ،بما في ذلك  ،على سبيل
المثال ال الحصر يقتصر على أتعاب المحاماة المعقولة المتعلقة بـ (أ) عدم امتثالك ألي من هذه الشروط أو (ب)
استخدام الموقع أو المحتوى .ليس علينا واجب تعويضك أو الدفاع عنك أو تعويضك نتيجة أو متعلقة أو ناشئة عن
هذه الشروط أو الموقع أو وصولك إلى الموقع أو المحتوى أو استخدامه.

 .7الترقيات
قد يحتوي هذا الموقع على مسابقات يانصيب أو عروض ترويجية أخرى تتطلب منك إرسال مواد أو معلومات
عنك .يرجى مالحظة أن اليانصيب أو المسابقات أو العروض الترويجية المقدمة عبر الموقع قد تكون  ،وغالبًا ما
تكون  ،محكومة بمجموعة منفصلة من القواعد التي  ،باإلضافة إلى وصف مثل هذه اليانصيب أو المسابقة أو
الترويج  ،قد يكون لها متطلبات األ هلية  ،مثل عمر معين أو جغرافي معين قيود المنطقة  ،والشروط واألحكام التي
تحكم استخدام المواد التي ترسلها  ،واإلفصاحات حول كيفية استخدام معلوماتك الشخصية .تقع على عاتقك مسؤولية
قراءة هذه القواعد لتحديد ما إذا كنت ترغب في المشاركة و  /أو التسجيل و  /أو االشتراك أم ال .من خالل الدخول
في أي مسابقات يانصيب أو مسابقة أو عرض ترويجي آخر  ،فإنك توافق على االمتثال لهذه القواعد وقرارات
الراعي (الراعين) المحددة فيها  ،والتي ستكون نهائية وملزمة من جميع النواحي.
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 .8السرية
المعرفات ذات األعمال التي تدعمها  ، Upnomixيتضمن ترخيص المستخدم الخاص بك حقًا قابالً
بالنسبة إلى
ّ
لإللغاء للوصول إلى معلومات تجارية سرية وسرية وملكية معينة واستخدامها  ،والتي تتضمن  ،على سبيل المثال
ال الحصر  ،معلومات خط الرعاية  ،أي المعلومات المجمعة من قبل  Upnomixالتي تكشف عن أو تتعلق بكل أو
جزء من الترتيب المحدد للرعاية ضمن خطة أعمال  ، UPNOMIXبما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر ،
قوائم  UPNOMIXوأشجار الرعاية وجميع معلومات جهات االتصال وأداء األعمال التي تم إنشاؤها منها
(معلومات الملكية)  ،والتي قد أن تكون متاحة لك على الموقع .أنت تقر بأن  Upnomixهو المالك الحصري
لجميع معلومات الملكية وتوافق على الحفاظ على جميع معلومات الملكية بسرية تامة واستخدامها فقط وفقًا لما تسمح
به  Upnomix.أنت توافق على عدم تجميع وتنظيم الوصول أو إنشاء قوائم أو استخدام معلومات الملكية بطريقة
أخرى باستثناء ما تسمح به  Upnomixبموجب
قواعد سلوك  Upnomixواللوائح واإلجراءات الموضحة في السياسات واإلجراءات  ،بصيغتها المعدلة.

 .9اإلنهاء

تحتفظ  Upnomixبالحق غير المقيد  ،وفقًا لتقديرها الخاص  ،في تقييد أو تعليق أو إنهاء وصولك إلى الموقع أو
استخدامه و  /أو إنهاء التراخيص الممنوحة هنا في أي وقت وألي سبب .أنت تدرك وتوافق على أن أي إنهاء
لوصولك أو استخدامك للموقع قد يتم دون إشعار مسبق لك وأن هذا اإلنهاء قد يؤدي إلى مصادرة وتدمير جميع
المعلومات والمحتوى المرتبط بك وبأنشطتك على الموقع.

 .11الشروط العامة
أ) األخطاء والتصحيحات
بينما نبذل جهودًا معقولة لتضمين معلومات دقيقة وحديثة على موقعنا  ،فإننا ال نضمن أو نؤكد أن الموقع
سيكون خاليًا من األخطاء .قد تؤدي أخطاء إدخال البيانات أو المشكالت الفنية األخرى في بعض األحيان إلى
عرض معلومات غير دقيقة .نحتفظ بالحق في تصحيح أي معلومات غير دقيقة أو أخطاء مطبعية على موقعنا
 ،بما في ذلك األسعار وتوافر الخدمات  ،وال نتحمل أية مسؤولية عن مثل هذه األخطاء .يجوز لنا أيضًا إجراء
تحسينات و  /أو تغييرات على ميزات الموقع أو وظائفه أو محتواه في أي وقت .إذا رأيت أي معلومات أو
وصف تعتقد أنه غير صحيح  ،فيرجى االتصال بنا كما هو موضح في قسم "اتصل بنا" أدناه  ،وسنتحقق من
ذلك نيابة عنك.
ب) التنازل
فشل  UPNOMIXفي تأكيد أو تطبيق أي حق أو شرط بموجب هذه الشروط ؛ ال يشكل تنازالً عن هذا الحق أو
المصطلح أو يؤثر بأي شكل من األشكال على حقه في وقت الحق في إنفاذ هذا الحق أو المصطلح .ال يعتبر أي
تنازل عن أي حق أو شرط تنازالً مستمرا ً عن هذا الحق أو المصطلح أو أي حق أو شرط آخر.
ج) البقاء
حتى بعد إنهاء حسابك أو هذه الشروط ألي سبب من األسباب  ،فإن جميع الحقوق وااللتزامات والشروط بموجب
هذه الشروط والتي يجب أن تظل بطبيعتها سارية ستظل سارية  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،إخالء
المسؤولية عن الضمان  ،والتزامات التعويض  ،وأحكام تسوية المنازعات  ،وقيود مسؤولية.
د) االتفاقية الكاملة
تحكم هذه الشروط استخدامك للموقع  ،بما في ذلك تقديم جميع البيانات والمعلومات والمواد األخرى (سواء كانت
ملم وسة أو غير ملموسة بما في ذلك الطلبات والدفع والمعلومات الشخصية) من خالل الموقع .تشكل هذه الشروط
االتفاقية الكاملة بينك وبين  Upnomixمع فيما يتعلق باستخدامك لـلموقع وجميع األمور التي تم تناولها هنا وتحل
محل جميع االتفاقيات أو التفاهمات المكتوبة أو الشفوية السابقة الموجودة مسبقًا بينك وبين  Upnomix.لن تشكل
أي شروط أو شروط معتمدة أو متضمنة أو متضمنة في أي مما سبق ذكره جز ًءا من الشروط.
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ه) القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين كوستاريكا  ،دون تفعيل تعارض مبادئ القانون .أنت توافق على أن جميع
المطالبات واالختالفات والنزاعات الناشئة بموجب أو فيما يتعلق أو فيما يتعلق بالموقع أو أي معامالت يتم الدخول
فيها أو من خالله أو من خالل هذه الشروط أو العالقة بينك وبين  Upnomixستخضع لالختصاص القضائي
الحصري لـ المحاكم في سان خوسيه وأنت بموجب هذا تنضم وتقبل اختصاص هذه المحاكم .إذا تبين أن أي بند من
هذه الشروط غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ ألي سبب من األسباب  ،فسيتم اعتبار هذا البند محذوفًا ولن
يؤثر على صالحية وقابلية تنفيذ أي أحكام متبقية.
و) التغييرات على هذه الشروط
نحتفظ بالحق  ،وفقًا لتقديرنا الخاص  ،في تغيير هذه الشروط في أي وقت .سيتم نشر اإلصدارات المحدثة من
الشروط هنا على موقعنا وستصبح سارية المفعول على الفور .يتم نشر تاريخ اإلصدار األحدث أدناه .يرجى إعادة
التحقق بشكل متكرر  ،خاصة قبل استخدام موقعنا  ،لمعرفة ما إذا كانت هذه الشروط قد تغيرت .يشكل استمرار
استخدام الموقع بعد أي تغييرات على الشروط موافقتك على هذه التغييرات.
ز) اتصل بنا
إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن الموقع أو هذه الشروط  ،فيرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني على
االمتثال @upnomix.com.سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة مخاوفك ومعالجة أي مشاكل تلفت انتباهنا إليها.
ح) إشعار وإجراءات تقديم دعاوى التعدي على الملكية الفكرية
تحترم  Upnomixحقوق الملكية الفكرية لآلخرين وتتوقع من مستخدميها أن يفعلوا الشيء نفسه .قد يزيل
Upnomixالمحتوى الذي يبدو  ،وفقًا لتقديره الخاص  ،أنه ينتهك حقوق اآلخرين.
إذا كنت تعتقد أن أي محتوى منشور على الموقع ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك  ،فيرجى إخطارنا عبر
البريد اإللكترونيcompliance@upnomix.com
لكي يكون اإلشعار ساريًا  ،يجب أن يتضمن ما يلي:
.1
 .2تحديد الحق المزعوم انتهاكه  ،أو إذا كانت الحقوق المتعددة في موقع واحد على اإلنترنت مشمولة بإشعار
توقيع مادي أو إلكتروني لمالك حقوق الملكية الفكرية أو مخول بالتصرف نيابة عنه ؛

.3
.4
.5
.6

واحد  ،قائمة بالحقوق المتعددة التي تم انتهاكها في ذلك الموقع ؛
تحديد المواد التي يُزعم أنها تنتهك أو تخضع لنشاط االنتهاك والتي يجب إزالتها أو تعطيل الوصول إليها ،
ومعلومات كافية بشكل معقول للسماح لـ  Upnomixبتحديد موقع المادة وإزالتها ؛
المعلومات التي تمكن  Upnomixمن االتصال بالطرف المشتكي  ،مثل العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد
اإللكتروني الذي يمكن االتصال بالطرف المشتكي من خالله ؛
ب يان بأن الطرف المشتكي لديه اعتقاد حسن النية بأن استخدام المواد بالطريقة المشكو منها غير مصرح به من قبل
مالك الحقوق أو وكيله أو القانون ؛ و
بيان بأن المعلومات الواردة في اإلخطار دقيقة  ،وبموجب عقوبة الحنث باليمين  ،أن الطرف المشتكي مخول
بالتصرف نيابة عن مالك الحق المزعوم انتهاكه.
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