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ماده  - 1تعاريف و اصطﻼحات
اصطﻼحاتى كه در اين شرايط و قوانين به كار رفته است دارای معانى مشروح زير است:
1.1شركت :شركت توسعه فناوری و دانش تغذيه مهر ،به آدرس :تهران ،خيابان شهيد محمود حافظى ،مركز رشد انستيتو تحقيقات
تغذيه ای و صنايع غذايى كشور و تلفن 02126350487 :كه نسبت به ارائه اپليكيشن آيديا اقدام مىكند.
 1.1.1محصوﻻت :شركت ﻃيف وسيعى از محصوﻻت )سخت افزاری و برنامه های نرمافزاری( و خدمات و همچنين تركيبى از اين
)بسته های نرم افزاری و سخت افزاری( را برای مديريت ديابت ارائه مى دهد .به خاﻃر سادگى  ،كليه برنامه ها  ،سرويﺲ ها و بسته
های كنونى و آينده )از جمله نسخه های جديد  ،به روزرسانى ها و ساير پيشرفت ها( كه شركت به هر ﻃريﻖ ارائه مى دهد  ،از اين
پﺲ به ﻃور مشترک به عنوان "محصوﻻت" يا به صورت جداگانه به عنوان "محصول" معرفى مى شوند .هر شخصى كه از يﮏ يا ﭼند
محصول شركت استفاده كند  ،به ﻃور مشترک به عنوان "كاربران" يا به صورت جداگانه به عنوان "كاربر" )بخش  (1.3معرفى مى
شود.
1.2آيديا :شركت يﮏ اپليكيشن تعاملى با نام آيديا را بر بستر تلفن همراه توسعه و راه اندازی كرده كه مختص استفاده برای مبتﻼيان
به ديابت مى باشد .شركت در زمينه بهداشت ديﺠيتال فعال است و مى خواهد به افراد ديابتى راه حلى جامع ارائه دهد تا موانع و
مشكﻼت درمان روزانه را به حداقل برساند .محصوﻻت و خدمات ما راه حلهايى هستند كه هدف آنها ساده سازی مديريت روزانه
ديابت است.
1.2.1آيديا اﻃﻼعات  ،مطاﻟﺐ و امكاناتى را ارائه مى دهد كه فقط برای ايﺠاد آگاهى و كاهش مشكﻼت روزانه بيماران ديابتى تهيه و
در اختيار كاربران قرار گرفته است و ﻟذا نمى تواند جايﮕزين مشاوره و تشخيص متخصصان و پزشكان شود.
 1.2.2آيديا تحت هيﭻ شرايطى توصيه های پزشكى درمانى يا مشاوره پزشكى ارائه و صادر نمى كند.
 1.2.3برای سوال در مورد بيماری و درمان  ،توصيه مى شود با يﮏ متخصص تماس بﮕيريد ،محصوﻻت شركت جايﮕزينى برای
پزشﮏ متخصص و تيم درمانى متخصص نمى باشد.
 1.2.4داده ها و محتوای ارائه شده )و به ﻃور كلى هيﭻ محتوا و داده ی ارائه شده( نمى تواند به عنوان مكمل و يا جايﮕزينى برای
اﻃﻼعات متخصصين و پزشكان درمان درک و مورد استفاده قرار گيرد و ﻟذا شركت هيﭻ گونه مسئوﻟيتى نسبت به عواقﺐ استفاده ی
نادرست و بدون نظارت متخصص از خدمات و محصوﻻت شركت توسط كاربر )بخش  (1.3را برعهده نخواهد داشت.
1.3كاربر)كاربران(  :شخصى حقيقى يا حقوقى است اعم از بيماران ديابتى ،نزديكان بيمار و يا متخصصين و مراكز درمانى كه از ﻃريﻖ
اينترنت به اپليكيشن متصل و از خدمات شركت بهرهمند مىشود.
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 1.4ما منحصراً تمام محصوﻻت شركت را بر اساس نسخه فعلى اين شرايط و قوانين استفاده ارائه مى دهيم.

ماده  - 2حفاظت از اﻃﻼعات و داده ها
ما از مسئوﻟيت خود در برابر استفاده شما از آيديا و اﻃﻼعاتى كه از اين ﻃريﻖ در اختيار ما قرار مى دهيد آگاه هستيم )از جمله
اﻃﻼعات شخصى و داده های مربوط به سﻼمتى كه در ﭼهارﭼوب استفاده از آيديا و محصوﻻت شركت به ما ارائه مى دهيد(.
در اﻃﻼعيه حفﻆ حريم خصوصى ما شما را در مورد استفاده و محافظت از داده های شما در ارتباط با استفاده از آيديا آگاه مى كنيم
و رضايت شما را برای اين كار در زمان ثبت نام و قبل از استفاده از آيديا جويا خواهيم شد.

ماده  - 3قرارداد و ثبت نام
 3.1خريد و پرداخت هزينه استفاده از محصوﻻت شركت
 3.1.1در حال حاضر آيديا به صورت رايﮕان و از ﻃريﻖ پلتفورم های رايج و قانونى عرضه ی اپليكيشن موبايل در ايران )گوگل پلى
 ،كافه بازار ( ،كه بنا به انتخاب شركت تعيين گرديده و همينطور از ﻃريﻖ وبسايت های شركت به آدرس  i-dia.irو diapedia.ir
در اختيار عموم قرار گرفته است بديهى است عواقﺐ و مشكﻼت احتماﻟى ناشى از نصﺐ و استفاده از اپليكيشن از محل هايى خارج از
موارد اعﻼمى از ﻃرف شركت بر عهده ی كاربر مى باشد.
) به ﻃور كلى شرايط و قوانين تﺠاری حاكم بر استفاده از بستر های ارائه نرمافزار های موبايل مانند گوگل پلى  ،كافه بازار ،و ساير
بستر های ارائه اين نوع خدمات بخشى از شرايط و قوانين استفاده از محصوﻻت شركت نبوده  ،شركت تاثيری در شرايط و قوانين
آنها نداشته و رابط ه ی قراردادی بين كاربران و شركت منحصرا مربوط به شرايط و قوانين ذكر شده در اين قرارداد و در ﭼهارﭼوب
ذكر شده در آن است .اين موارد همچنين در مورد شرايط و ضوابط تﺠاری گوشى های همراه يا تﺄمين كننده خدمات گوشى های
همراه و خدمات اينترنتى كاربران نيز صدق مى كند(.
ﻼ متوقف
 3.1.2شركت صريحاً اين حﻖ را برای خود محفوظ مى دارد كه محصوﻻت رايﮕان را در هر زمان محدود كرده  ،آنها را كام ً
نمايد و يا هزينه ای را برای آنها شارژ كند.
 3.1.3استفاده از آيديا در حال حاضر مختص كاربران ساكن داخل كشور )ايران( مى باشد.
.3.2ثبت نام و فعال سازی
 3.2.1برای استفاده از محصوﻻت شركت و آيديا ثبت نام شما در برنامه اﻟزامى مى باشد .به محض اينكه برای اوﻟين بار آيديا و يا
يكى از محصوﻻت شركت را فعال كرديد  ،بايد با استفاده از يﮏ شماره موبايل و كد تاييد )كه به شماره موبايل ثبتى شما ارسال مى
گردد( ثبت نام كنيد .هر كاربر فقط مى تواند يﮏ شناسه ايﺠاد كند و هر شناسه فقط توسط يﮏ كاربر قابل استفاده است.
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ثبت نام كاربر به منزﻟه قبول و انعقاد قرارداد در مورد استفاده از محصوﻻت شركت بر اساس همين نسخه شرايط و قوانين استفاده از
اپليكيشن و محصوﻻت شركت بوده .كاربر با فعال كردن شناسه خود صريحاً شرايط و قوانين استفاده را پذيرفته و از اين ﻃريﻖ آن را
اعﻼم مى نمايد.
شركت صريحاً اين حﻖ را برای خود محفوظ مى دارد كه در هر زمان و برای تحقﻖ اﻟزامات قانونى  ،مطابقت با شرايط فنى و اقتصادی
 ،منافع شركت و منافع كاربران تغييرات ﻻزم را در شرايط و قوانين فعلى ايﺠاد نمايد .ﭼنين تغييراتى قبل از اجرايى شدن به شيوه
ای مناسﺐ و بنا به تصميم شركت منتشر خواهد شد.
 3.2.2فعال سازی حساب كاربری شما در زمان ثبت نام توسط يﮏ پيامﮏ كوتاه حاوی كد تاييد كه به صورت جداگانه به شماره
موبايل ثبتى شما ارسال شده و با ورود آن در اپليكيشن به انﺠام مى رسد.
شركت اين حﻖ را برای خود محفوظ مى دارد كه درخواست كاربران و يا پيشنهاد آنها برای انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات شركت
را بدون بيان دﻟيل رد نمايد.
3.2.3در هنﮕام ثبت نام  ،كاربر تﺄييد مى نمايد كه دارای سن قانونى تعريف شده در قانون برای عقد قرارداد را دارا مى باشد .فقط
افراد دارای ظرفيت قانونى مﺠاز به ثبت نام هستند .افراد زير سن قانونى فقط با توافﻖ صريﺢ واﻟدين  /سرپرست مﺠاز به ثبت نام بوده
هستند .با ثبت نام  ،واﻟدين  /سرپرست اعﻼم مى كنند كه آنها حﻖ دارند اظهارنامه های اﻟزام آور قانونى را به نام خردسال ارائه دهند.
)عواقﺐ استفاده نادرست و بدون كنترل افراد زير سن قانونى از اپليكيشن بر عهده ی واﻟدين  /سرپرست قانونى بوده و شركت هيﭻ
مسئوﻟيتى در اين زمينه نخواهد داشت(.
 3.2.4در هنﮕام ثبت نام  ،كاربر تمامى شرايط و قوانين مشخص شده در اين قرارداد را پذيرفته و تاييد مى نمايد كه كليه ی مطاﻟﺐ
و اﻃﻼعات را واقعى  ،صحيﺢ  ،به روز و كامل وارد نموده است .كاربران همچنين موظفند به ﻃور مرتﺐ اﻃﻼعات شخصى خود را به
روز نمايند .همچنين شركت اين حﻖ را برای خود محفوظ مى دارد كه در هر زمان با كاربران تماس گرفته تا داده های ثبت نام و
اﻃﻼعات استفاده را بررسى و مورد تاييد قرار دهد.
 3.2.5اگر كاربر اﻃﻼعات نادرست  ،قديمى يا ناقص ارائه دهد يا شركت به اين جمع بندی و باور برسد كه اﻃﻼعات نادرست و ناقص
بوده و يا بروز نبوده ،شركت حﻖ دارد شناسه كاربری مربوﻃه را بدون درنگ و اﻃﻼع قبلى مسدود كرده و از استفاده كاربر از محصوﻻت
شركت ممانعت بعمل آورد .همچنين شركت هيﭻ مسئوﻟيتى نسبت به عواقﺐ به وجود آمده ناشى از اﻃﻼعات ناقص  ،نادرست و يا
بروز نشده كاربر نخواهد داشت.
 3.2.6كاربر بايد اﻃﻼعات ثبت نام و كاربری خود را از دسترسى غيرقابل توجيه توسط اشخاص ثاﻟث  ،سوء استفاده يا استفاده از آنها
با قصد تقلﺐ محافظت كند .در صورتى كه كاربر در معرض ﭼنين خطری قرار گرفته است مى بايست اين موضوع را بدون تﺄخير به

P a g e 4 | 10

 info@i-dia.irاﻃﻼع رسانى نمايد .شركت اين حﻖ را دارد كه اگر از شناسه ی كاربری برای سوءاستفاده يا اهداف جعلى استفاده
شود  ،شناسه ی كاربری مذكور و يا شناسه ی كاربری هر كاربری را كه دارای شرايطى مشابه باشد مسدود نمايد.

ماده  - 4استفاده از اپليكيشن و محصوﻻت شركت
 4.1مدت استفاده و خاتمه
 4.1.1حﻖ شما برای استفاده از محصوﻻت شركت )اپليكيشن آيديا( با ثبت نام و فعال سازی اپليكيشن آغاز مى شود.
 4.1.2اپليكيشن آيديا با مشخصات و امكاناتى كه مد نظر شركت مى باشد و برای مدت زمانى كه مد نظر شركت است )شركت اين
حﻖ را برای خود محفوظ مى دارد كه در هر زمان و بنا به صﻼحديد شركت در مشخصات و نوع استفاده و هزينه ی استفاده از
محصوﻻت شركت و از جمله اپليكيشن آيديا بدون اﻃﻼع قبلى تغييرات مورد نظر را ايﺠاد نمايد ( ،به صورت رايﮕان در اختيار كاربران
قرار خواهد داشت .شركت اين حﻖ را برای خود محفوظ مى دارد كه محصوﻻت مبتنى بر هزينه را در قاﻟﺐ اشتراک ماهانه يا ساﻻنه
)از اين پﺲ به اختصار "دوره اشتراک"( در اختيار كاربران قرار دهد  ،و يا در برخى موارد محصوﻻتى را برای فروش از ﻃريﻖ وبسايت
و يا اپليكيشن در معرض فروش كاربران قرار دهد.
 4.1.3هر دو كاربر و شركت حﻖ دارند در هر زمان كه بخواهند قرارداد را فسخ نموده و حساب كاربری را ﻟغو نمايند .جهت انﺠام
اين كار مى توانيد با ارسال نامه درخواست به آدرس  info@i-dia.irدرخواست رسمى ﻟغو حساب كاربری را برای ما ارسال نموده
ﻼ برای خريد محصوﻻت شركت و يا خريد دوره
تا موارد بررسى و به انﺠام رسد ،دقت داشته باشيد در صورت وجود هزينه هايى كه قب ً
اشتراكى پرداخت شده باشد قابل باز پرداخت نخواهد بود.
 4.1.4در صورت وجود هرگونه سوال و يا ابهام در مورد حساب كاربری و شرايط و قوانين مى توانيد سواﻻت خود را با ما از ﻃريﻖ
 info@i-dia.irدر ميان گذاريد.
 4.2محروميت كاربران
 4.2.1شركت اين حﻖ را برای خود محفوظ مى دارد كه در هر زمان كاربر و يا كاربرانى را به ﻃور موقت ،در هر زمان و با دﻟيل
مشخص )و يا بدون دﻟيل و بنا به اختيار شركت( قفل نموده و يا آنها را به ﻃور دائم از استفاده از محصوﻻت شركت محروم نمايد .در
صورت خاتمه ﭼنين قراردادی و در صورت وجود پرداخت هزينه خريد محصوﻻت توسط ﭼنين كاربرانى  ،شركت تعهدی نسبت به
بازپرداخت هزينه های پرداختى توسط كاربر نخواهد داشت.
 4.2.2مى توان به برخى از مواردی كه ممكن است باعث قفل و محروميت كاربران گردد به موارد ذيل اشاره نمود )موارد محدود به
به مثال های زير نبوده و به ﻃور كلى تخطى از شرايط و قوانين استفاده از محصوﻻت شركت مى تواند باعث اين محروميت گردد(:
اﻃﻼعات و داده های ثبت نام )بخش  ، (3.2ﻟيسانﺲ استفاده از اپليكيشن )بخش  ،( 4.3و يا رفتار كاربران )بخش (.
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 4.3مﺠوز و ﻟيسانﺲ استفاده از اپليكيشن
 4.3.1با ثبت نام و فعال سازی حساب كاربری خود  ،حﻖ انحصاری  ،غيرقابل انتقال در محدوده جغرافيايى ايران را بدون محدوديت
برای استفاده از يﮏ نسخه از برنامه شركت و در ﭼارﭼوب شرايط و قوانين اين قرارداد به دست مى آوريد .برای محصوﻻت مبتنى بر
هزينه  ،اين مﺠوز به مدت دوره مشخص اشتراک شما محدود مى شود.
 4.3.2نرم افزار ،كدهای نرمافزاری ،اپليكيشن ،روش ها ،سيستم ها و همچنين محتوای محصوﻻت شركت توسط شامل قانون كپى
رايت و ماﻟكيت معنوی محافظت مى شوند و به ﻃور انحصاری توسط شركت مورد استفاده و بهره برداری قرار مى گيرند.
به همين جهت كپى ،اصﻼح ،بازتوﻟيد ،انتشار ،ارسال ،انتقال ،فروش ،فروش مﺠدد و يا استفاده از محصوﻻت به روش ديﮕری از آن
ﭼه در اين قرارداد قيد شده است برای هيﭻ شخص  ،گروه و شركتى بدون رضايت كتبى شركت امكانپذير نمى باشد .همچنين كاربران
مﺠاز به استفاده از مارک ها  ،آرم ها  ،ﻟوگوها و يا ساير مواردی كه شامل حقوق ماﻟكيت تﺠاری و يا حقوق عﻼئم تﺠاری شركت مى
باشد نيستند .كليه حقوق استفاده و بهره برداری محصوﻻت منحصراً متعلﻖ به شركت است و هيﭻ گونه مﺠوزی برای بهره برداری و
استفاده ای خارج از حيطه ی مشخص شده در اين قرارداد برای كاربران محصوﻻت شركت وجود ندارد.
 4.3.3ﭼنانچه شركت به دﻻيل علمى ،فنى ،تغييرات و ايﺠاد بهبود در محصوﻻت نياز به دسترسى به محتوای توﻟيد شده توسط
كاربران را داشته باشد  ،هر كاربر اجازه دسترسى آزاد  ،قابل انتقال و بدون محدوديت از نظر زمان ،مكان و محتوای توﻟيد شده در
محيط محصوﻻت را به شركت اعطا مى كند ،همچنين اين مﺠوز به شركت داده مى شود تا محتوای مورد نظر را در صورت نياز
ذخيره نمايد .مواردی كه مى تواند بر حقوق حريم خصوصى كاربر تﺄثير بﮕذارد از اين امر مستثنى است.
در صورت استفاده از محتوايى كه در خارج از محصوﻻت ما ايﺠاد شده است ،در صورت ﻟزوم  ،ما نشان خواهيم داد كه محتوا از ﻃرف
كاربر آمده است و شركت هيﭻ ادعای ماﻟكيتى و يا عملكرد نظارتى نسبت به ﭼنين محتوای ايﺠاد شده توسط كاربران نخواهد داشت.
 4.4در دسترس بودن محصوﻻت شركت
 4.4.1ارائه محصوﻻت شركت در هر زمان و در هر مورد مطابﻖ با امكانات فنى ،اقتصادی ،عملياتى ،و سازمانى موجود انﺠام خواهد
شد.
شركت نمى تواند به ﻃور كامل از بروز مشكﻼت احتماﻟى از جمله وقفه  ،اختﻼل  ،تاخير در خدمات ،حذف  ،انتقال نادرست يا خرابى
در ذخيره سازی و يا در ارتباط با استفاده از محصوﻻت يا در ارتباط با كاربران به ﻃور كامل جلوگيری نمايد .اين بدان دﻟيل است كه
شركت تا حدودی محصوﻻت خود را با همكاری تامين كنندگان شخص ثاﻟث عرضه مى كند و ﻟذا وابسته به ارائه خدمات اين تامين
كنندگان مى باشد .بنابراين شركت هيﭻ مسئوﻟيت  ،ضمانت و يا تعهدی در ارائه محصوﻻت به صورت آنﻼين و بدون وقفه در هر زمان
را نمى پذيرد.
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 4.4.2اين امر همچنين شامل مشكﻼت و محدوديت های بوجود آمده در استفاده از محصوﻻت شركت در اثر فورس ماژور ،اعتصاب،
قطعى برق ،دستوراﻟعمل های رسمى و دوﻟتى ،تغييرات در قوانين كشور و يا به دﻟيل تغييرات فنى يا كار تعمير و نﮕهداری در سيستم
های شركت مى باشد.
در صورت بروز اختﻼل يا خرابى محصوﻻت شركت  ،ﻟطفا با بخش پشتيبانى و از ﻃريﻖ ايميل  support@i-dia.irتماس حاصل
فرمائيد.

ماده  - 5مسئوﻟيت كاربران
 5.1اﻃﻼعات كلى
 5.1.1ريسﮏ و هزينه های مرتبط با استفاده از محصوﻻت شركت برعهده ی كاربران مى باشد .همچنين مسئوﻟيت تامين اينترنت،
تﺠهيزات فنى مناسﺐ و سختافزار ﻻزم و همﭼنين پرداخت هزينههای مربوﻃه برای استفاده از خدمات و محصوﻻت شركت بر عهده
كاربر مى باشد .كاربران مى توانند اﻃﻼعات مربوط به سيستم عامل هايى كه با محصوﻻت شركت سازگار هستند را در فروشﮕاه های
عرضه برنامه جستﺠو كنند ،همچنين كاربران مى توانند در هر زمان برای اﻃﻼع از اين موارد با بخش پشتيبانى از ﻃريﻖ
 support@i-dia.irتماس حاصل نمايند.
 5.1.2كاربران همچنين موظف هستند كه ضمن رعايت مفاد و مقررات اين قرارداد به جهت جلوگيری از سوءاستفاده از محصوﻻت
شركت هرگونه نقض كشف شده را فورا و از ﻃريﻖ آدرس  support@i-dia.irبه اﻃﻼع شركت برسانند.
 5.2سوء استفاده
 5.2.1كاربران متعهد مىشوند هيﭻگاه از خدمات شركت به صورتى كه به شركت صدمهای وارد كند استفاده نكنند .در صورتى كه
كاربران نسبت به سوءاستفاده از امكانات فراهم شده در خدمات شركت در جهت منافع شخصى و يا آسيﺐ مادی يا معنوی به منافع
شركت اقدام كنند ،شركت ضمن داشتن حﻖ قطع خدمات و غيرفعال كردن حساب كاربری آنها ،مﺠاز خواهد بود ،با مراجعه به مراجع
ذيصﻼح ،نسبت به پيﮕيری قانونى از جمله مطاﻟبه خسارات وارده اقدام كند.
 5.2.2هر كاربر موظف است داده های ثبت نام خود را صادقانه اعﻼم نموده  ،آن را به روز و كامل نﮕه داشته  ،و همچنين آن را به
شخص ثاﻟث منتقل ننمايد .كاربران مى بايست نسبت به مديريت و تهيه نسخه پشتيبان از اﻃﻼعات شخصى خود دقت ﻻزم را داشته
باشد و از اين داده های شخصى مانند اﻃﻼعات محرمانه مراقبت نمايند .شركت هيﭻ گونه مسئوﻟيت يا تﻀمينى برای داده های
گمشده يا آسيﺐ ديده نخواهد داشت.
 5.2.3انتشار  ،ذخيره ،و اشتراک محتوياتى مانند عكﺲ  ،تصاوير  ،متون  ،فيلم ها يا تصاويری كه در ارتباط با محصوﻻت شركت
توسط كاربران ايﺠاد شده ،فقط درصورتى كه كاربر حﻖ آن را داشته باشد امكانپذير بوده و در همه ی اين موارد  ،استفاده از نژاد
پرستى ،رفتار های تبعيض آميز  ،افترا  ،خشونت يا ساير محتوای غيرقانونى و مﺠرمانه )تعريف شده در قوانين ايران( از همه نوع
ممنوع است.
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 5.2.4هر گونه تﻼش برای رمزگشايى  ،مهندس معكوس  ،تﺠزيه يا جداسازی محصوﻻت شركت ممنوع بوده و هر كاربر موظف است
از هر گونه مداخله و ايﺠاد اختﻼل در محصوﻻت يا شبكه های شركت )به ويژه تﻼش برای هﮏ كردن  ،حمﻼت سايبری  ،معرفى
ويروس ها  ،كرم های نرم افزاری  ،اسبهای تروجان و يا ساير وسايل و نرم افزارهای مخرب( پرهيز نمايد .همچنين كاربر تعهد نموده
كه از هر نوع تﻼش )سخت افزاری و يا نرم افزاری( كه مى تواند منﺠر به اختﻼل بر روی نرم افزار يا سخت افزارهای شركت ،
محصوﻻت و يا سيستم های مرتبط گردد بشدت خودداری نمايند .بديهى است در صورت نقض مفاد اين قرارداد شركت اين حﻖ را
برای خود محفوظ مى دارد تا از ﻃريﻖ مراجع ذيصﻼح ،نسبت به پيﮕيری قانونى از جمله مطاﻟبه خسارات وارده اقدام كند.
 5.2.5به جز مﺠوز محدود استفاده از محصوﻻت شركت كه صريحاً تحت اين قرارداد به شما اعطا شده است  ،كليه عناوين و حقوقى
كه در محصوﻻت شركت وجود دارد  ،از جمله حﻖ ماﻟكيت در ثبت اختراعات )ثبت نام  ،تمديد  ،و اختراعات در انتظار(  ،حﻖ ﭼاپ
 ،كپى رايت ،عﻼئم تﺠاری  ،اسرار تﺠاری  ،يا سخت افزار شخص ثاﻟث  ،ساير فن آوری های و هرگونه مشتقاتى كه با موارد فوق
مرتبط است  ،انحصاراً متعلﻖ به شركت و  /يا شخص ثاﻟث ﻃرف قرارداد شركت مى باشد.

ماده  - 6مسئوﻟيت شركت
 6.1سلﺐ و محدوديت مسئوﻟيت

محصوﻻت و خدمات شركت در اساس "همانطور كه هست" ارائه شده و استفاده از محصوﻻت و خدمات شركت توسط كاربران با در
نظر گرفتن و پذيرش كليه ی خطرات و ريسﮏ های ممكنه بوده و به انﺠام رسيده است .شركت  ،شركا ،مسئوﻻن آن  ،مديران ،
كارمندان  ،نمايندگي ها  ،پيمانكاران  ،يا ارائه دهندگان خدمات به شركت به صورت شخص ثاﻟث ،هيچﮕونه ضمانت و مسئوﻟيتى
نسبت به يكپارﭼﮕى ،كامل بودن  ،مداوم بودن  ،بدون خطا بودن ،و يا عدم امكان اشتباه ،در محصوﻻت  ،خدمات ،محتوا  ،و محتوای
شخص و شركت ثاﻟث نداشته و نخواهد داشت .هيچﮕونه مشاوره شفاهى ،كتبى ،و يا اﻃﻼعاتى و توضيحات كتبى و شفاهى كه از
ﻃرف شركت  ،كارمندان ،مديران ،شركا ،نمايندگى ها ،پيمانكاران ،و ارائه دهندگان خدمات ثاﻟث ،اعطا مى شود هيﭻ گونه ضمانت و
مسئوﻟيتى ايﺠاد نمى نمايد .به هيﭻ وجه شركت  ،سهامداران ،مسئوﻟين آن  ،مديران  ،كارمندان  ،نمايندگى ها  ،پيمانكاران  ،و يا
ارائه دهندگان خدمات به شركت مشمول هيﭻ گونه مﺠازات نمى شوند .هيﭻ گونه مسئوﻟيت مستقيم و يا غير مستقيمى بر عهده
نداشته و هرگونه ضرر و زيان ماﻟى و غير ماﻟى و مشكﻼت بوجود آمده ناشى از استفاده از محصوﻻت شركت با پذيرش ريسﮏ و
خطرات احتماﻟى و با پذيرش اين قرارداد برعهده ی كاربران مى باشد.
 6.2سلﺐ مسئوﻟيت و جبران خسارت
 6.2.1استفاده از محصوﻻت ما جايﮕزين پزشﮏ متخصص  ،مشاوره با متخصصين حرفه ای يا ساير مشاوره های پزشكى مورد نياز
كاربر نمى شود و صرف ًا با ريسﮏ خود كاربران انﺠام مى شود .اين امر به ويژه در مورد هر نوع استفاده از محصوﻻت و داده های ارائه
شده به عنوان بخشى از خدمات و محصوﻻت شركت توسط كاربر )شامل محاسبات و هرگونه توصيه و پيشنهاد ارائه شده در محصوﻻت(
صدق مى كند .كاربر صريحاً تصديﻖ مى كند كه ﭼنين داده هايى ممكن است ناقص باشند و شركت هيﭻ مسئوﻟيتى در قبال صحت
و كامل بودن آن نمى پذيرد.
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 6.2.2امكان استفاده از محصوﻻت منحصراً مطابﻖ هدف  ،مشخصات اعﻼم شده و همانطوركه در اين قرارداد پيشنهاد شده است
ممكن مى باشد.
 6.2.3مسئوﻟيت كامل مشكﻼت و درگيری بين كاربران و هرگونه دعاوی قانونى در مورد آسيﺐ ها و اختﻼفات بوجود آمده ناشى از
ﭼنين درگيری با ساير كاربران بر عهده كاربر بوده و كاربران مسئوﻟيت كامل آن را پذيرفته  ،همچنين كاربران به صراحت اذعان مى
نمايند كه شركت تحت هيﭻ شرايطى مسئول اعمال و يا هر گونه خسارت ناشى از اعمال كاربران نخواهد بود.
 6.2.4در صورت بروز هر گونه ادعا در مورد شركت توسط اشخاص ثاﻟث  ،كاربر موظف است بﻼفاصله تمام اﻃﻼعات موجود را به
صورت صادقانه و كامل و برای دفاع و جلوگيری از ادعاهای مطرحه ارائه داده و هزينه های قانونى ﻻزم برای دفاع و جلوگيری از ﻃرح
ﭼنين ادعاهای شخص ثاﻟث عليه شركت را پذيرفته و نسبت به پرداخت آن اقدام حاصل نمايد.
 6.3شرايط خاص محصول و خدمات
 6.3.1ديابت يﮏ بيماری پيچيده است و مديريت آن به تنهايى مى تواند پيچيده تر باشد .شركت با استفاده از محصوﻻت خود
اﻃﻼعات  ،آموزش  ،پشتيبانى  ،نكات عملى و پيشنهاداتى را برای درک و مديريت ديابت به شما ارائه مى دهد .اين محصوﻻت به شما
كمﮏ خواهند كرد تا شرايط خود را مديريت كرده و به زندگى باكيفيت با ديابت دست يابيد .اين خدمات و محصوﻻت به عنوان
منبعى برای شما و در خدمت شما هستند تا بتوانيد بر وضعيت خود مديريت بهتری داشته و به درک بهتری نسبت به عوامل مؤثر
بر وضعيت و درمان خود برسيد.
كاربران با توجه به خدمات مرتبط با ديابت كه از ﻃريﻖ شركت ارائه مى گردد ،موارد زير را درک و با آن موافقت مى نمايند:


مديريت ديابت يﮏ علم ناقص است و ديابت مى تواند منﺠر به عوارض حاد و مزمن شود .شركت از ﻃريﻖ محصوﻻت و
خدمات خود تﻼش دارد تا از مديريت وضعيت ديابت كاربران پشتيبانى كند  ،اما مراقبت و درمان صحيﺢ از بيماری ديابت
نياز به نظارت مستمر متخصصين و پزشكان دارای مﺠوز در اين زمينه دارد.



در نتيﺠه  ،استفاده از خدمات شركت در زمينه ديابت فقط به صورت مكمل )و نه جايﮕزين( درمان و مراقبت هايى است
كه توسط متخصصين درمانى شما ارائه مى گردد .و به هيﭻ وجه نبايد جايﮕزين ويزيت های منظم پزشكى و بهره مندی از
اينﮕونه خدمات درمانى گردد.



شركت هيچﮕونه خدمات پزشكى يا كلينيكى و يا مشاوره ای ارائه نمى دهد و هيﭻ بيماری از جمله ديابت را تشخيص و يا
درمان نمى كند.



كاربران مى بايست هميشه در مورد وضعيت خود و هرگونه تغيير در نسخه يا برنامه درمانى  ،با پزشﮏ معاﻟج خود مشورت
نمايند .كاربر نبايد بر اساس اﻃﻼعات ،آموزش ها و يا پيشنهاداتى كه از ﻃريﻖ محصوﻻت و خدمات شركت دريافت نموده
دارو يا روش درمانى خود را تغيير دهد )تنها مرجع در اين موارد پزشﮏ متخصص و معاﻟج شما مى باشد( .اگر مشكل يا
بيماری پزشكى داريد يا نسبت به وجود بيماری دﭼار شﮏ هستيد ،ﻟطفاً سريعاً با يﮏ متخصص و يا بخش درمانى تماس
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بﮕيريد .در صورت بروز هرگونه شرايط اورژانﺲ  ،برای در يافت فوريت های اورژانﺲ پزشكى فورًا با شماره  110و يا 115
تماس بﮕيريد .شركت هيﭻ خدمات اضطراری و اورژانﺲ ارائه نمى دهد.


شركت و ارائه دهندگان خدمات ثاﻟث به شركت و پيمانكاران آن هيﭻ مسئوﻟيتى در قبال مشكﻼت بهداشتى و درمانى كه
ممكن است در ارتباط با محصوﻻت و خدمات آن بوجود بيايند ندارند.

ماده  - 7شرايط و مقررات نهايى
 7.1اين قرارداد و شرايط و قوانين آن و كليه روابط حقوقى بين شركت و كاربر منحصراً ﻃبﻖ قانون جمهوری اسﻼمى ايران مى باشد.
 7.2محل دادگاه صﻼحيت دار برای همه اختﻼفات ناشى از اين شرايط و قوانين با توجه به محل دفتر مركزی شركت در تهران خواهد
بود.
 7.3ساير موارد
 7.3.1كاربران حﻖ ندارند شناسه كاربری يا حقوق و تعهدات خود را از اين قرارداد و شرايط و قوانين در رابطه با استفاده از محصوﻻت
شركت را به اشخاص ثاﻟث انتقال دهند .شركت اين حﻖ را برای خود محفوظ مى دارد كه در صورت نياز حقوق و تعهدات خود را از
اين قرارداد شرايط و قوانين به شركت يا شخص ثاﻟث منتقل نمايد.
 7.3.2اگر يﮏ بخش از مقررات اين قرارداد به هر دﻟيلى بى اثر گردد  ،ساير مفاد اين قرارداد تحت تﺄثير قرار نﮕرفته و معتبر و قابل
اجرا باقى خواهد ماند.

نسخه قابل استفاده از اين شرايط و قوانين را مى توانيد در وب سايت ما www.i-dia.ir
مشاهده و به صورت  PDFدريافت نماييد.
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