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تلفن همراه:
به سامانه فروش خدمات پیام کوتاه و استفاده

از امکانات و خدمات آن هستم.
اینجانب موارد زیر را تعهد می نمایم:
 – 1فاقد هرگونه سوء پیشینه هستم و شایستگی اخالقی و اجتماعی الزم برای ارائه خدمات پیام کوتاه را دارم.
 – 2با قوانین تجارت ،تجارت الکترونیکی ،دولت الکترونیک ،امنیت اینترنت ،سیستم های اطالعاتی ،محرمانگی
اینترنت ،جرائم رایانه ای ،حقوق مولفین ،حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قوانین حاکم بر ارسال پیام کوتاه
آشنایی کامل را دارم و همواره در چهار چوب قوانین جاری کشور فعالیت خواهم نمود.
 -3از دانش فنی و مهارت های الزم برای ارائه خدمات پیام کوتاه و به کار گیری سامانه بر خط فروش خدمات پیام
کوتاه بر خوردار هستم.
 -4مسئولیت فروش خدمات به دیگران اعم از برنامه ریزی فروش ،بازار یابی و تبلیغات ،مذاکره ،عقد قرار داد،
تحویل پنل کاربری و شماره ،آموزش،پشتیبانی و تامین اعتبار را بر عهده میگیرم و از این جهات هیچ مسئولیتی
متوجه مجری فراهم کننده سامانه بر خط ارائه خدمات پیام کوتاه نمی باشد.

-5اهمیت احراز هویت کاربران اعم از کاربر عادی،نماینده را می دانم و اطالعات تماس آن ها را به نحوی ثبت و
به روز رسانی می نمایم که همواره آماده ارائه به مراجعه ذیصالح باشد.بدیهی است در صورت قصور یا تخلف از
این تعهد،شخصا پاسخگوی مراجع قانونی و پذیرای عواقب آن خواهم بود.
-6مسئولیت عملکرد و رفتار های کاربران اعم از کاربران عادی ،نمایندگان و زیر مجموعه خود در بهره برداری از
سامانه و امکانات آن را بر عهمده می گیرم و بدون تفویض مسئولیت ها به غیر ،همواره در مقابل مراجع امنیتی و
قانونی مسئول و پاسخگو خواهم بود.
-7از حقوق و عوارض قانونی مترتب بر فعالیت های اقتصادی خود (اعم از مالیات بر درآمد ،مالیات بر ارزش
افزوده و)..
همچنین نحوه محاسبه ،اخذ و پرداخت آنها آگاهی کامل دارم.
-8در صورت الزام مراجع قانونی کشور به اخذ مجوز فعالیت برای ارائه خدمات پیام کوتاه ،خود را موظف به
پیگیری و اخذ مجوزهای تعیین شده از سوی مراجع قانونی می دانم.
-9از فعالیت های مخل بازار اعم از زیر فروشی،کم فروشی،ارائه قیمت های اغوا کننده ،هزینه های پنهان و توافقاتی
که آثار تبانی دارند اجتناب میکنم و در صورت تخلف خود را موظف به پاسخگویی و پرداخت خسارت می دانم.
-01از انجام فعالیت های مبتنی بر اطالعات کاربران و نمایندگان خود و انتشار اطالعات دیگران که به آن ها جز ا یا
کال دسترسی دارم خودداری می کنم و تخلف از این موضوع را به منزلت خیانت در امانت و تجاوز به حریم
خصوصی افراد تلقی میکنم.
-00خدمات و امکاناتی گه برای فعالیت در سامانه بر خط فروش خدمات پیام کوتاه در اختیار اینجانب قرار داده
شده تحت هیچ عنوان ،در اختیار هیچ فرد دیگری وکالتا و یا اصالتا قرار نمیدهم.
-02مستندات سیستمی ذخیره شده در سامانه بر خط فروش خدمات پیام کوتاه را مالک بررسی و رسیدگی به
تخلفات و اختالفات می دانم و نتایج حاصل از آن ها را بدون هیچ اعتراضی می پذیرم.

-03مطلع هستم که استفاده از خدمات سامانه بر خط فروش پیام کوتاه هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به سامانه برای
اینجانب ایجاد نمیکند و کلیه حقوق مادی و معنوی نرم افزار سامانه متعلق به طراح و مجری سامانه برخط ارائه
خدمات پیام کوتاه است.
-04در صورت تغییر نشانی یا اطالعات تماس خود مراتب را ظرف یک هفته به صورت کتبی به همراه مدارک
الزمه اعالم می نمایم و در غیر اینصورت اعالمیه ها و اطالع رسانی ها از طریق اطالعات تماس فوق ابالغ شده تلقی
خواهد شد.
-05تعهدات فوق را به صورت مستمر پذیرفته ام و در صورت تخلف ،ضمن اسقاط حق هر گونه شکایت و اعتراض
از خود ،موظف به تمکین و پرداخت خسارت طبق اعالمیه مجری سامانه بر خط ارائه خدمات پیام کوتاه می باشم.
-06این تعهدات در  06بند متوالی و  3صفحه می باشد و امضای ذیل به منزله پذیرش تمامی بند ها و مندرجات
کلیه صفحات است.
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