КЕЛІСІМ
Аталған сайтқа қол жетімділік және оны пайдалану келесі талаптарға
сәйкес ұсынылады.
Осы келісім (бұдан әрі – Келісім) «Қазконтент» АҚ (Ғаламтор-ресурс
________) бұдан әрі Құқық иеленуші деп аталатын және сізбен сайтты
Пайдаланушы (бұдан әрі – Пайдаланушы), _________сайтына қатысты
аралықтағы қатынастарды реттейді.
1. Келісімге қосылу
1.1. _______сайтын пайдалана отырып, сіз осы Келісімде қарастырылған
барлық шарттарды қандай да бір ескертусіз-ақ және бірін қалдырмастан толық
көлемде заңды міндетті орындауға келісесіз. Егер сіз бұл талаптарды
орындамайтын болсаңыз, өтініш, _______сайтына кірмеңіз және/немесе
пайдаланбаңыз.
1.2. Сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз Келісімнің талаптарын
қабылдайсыз, яғни ҚР Азаматтық кодексінің 396-бабының мазмұны бойынша
Құқық иеленушінің офертасын (акцепт) қабылдау болып табылады. Бұл
Келісімнің барлық талаптарын Пайдаланушы тарапынан міндеттерді
орындауға туындаған, соның ішінде қабылданған Пайдаланушы тәртібін
сақтауға әкелетін, келісім-шартты жасағанмен бірдей.
1.3.
Пайдаланушы
Ғаламтор
желісінде
орналасқан
еркін
қолжетімділіктегі барлық ережелермен және құжаттармен танысуға міндетті.
2. Сайтты пайдалану
2.1. Сіз _____сайтын тек қана заңды мақсатта пайдалануға, осылайша
басқа да пайдаланушылардың құқығын бұзбауға, басқа адамдардың сайтқа
қолжетімділігіне және оны пайдалануына шектеулер мен кедергілер
жасамауға міндеттелесіз. Басқа пайдаланушылардың мазасын алуға,
қолайсыздық туғызуға, дөрекі, әдепсіз және балағаттайтын сын-ескертпелер
жіберуге жол берілмейді.
2.2. Сіздің_____сайтының мазмұнын көшіруге, жүргізуге, қайта басып
шығаруға, жүктеуге, жариялауға, трансляциялауға, біреуге беруге, ұсынуға
құқығыңыз жоқ. Сіз сондай-ақ _____сайты мазмұнының элементтерін қандай
да бірін бейімдемеуге, өзгертпеуге және туындылық жұмыстар жасамауға
келісесіз. _____сайты мазмұнын кез-келген басқа да жағдайларға пайдалану,
«Қазконтент» АҚ алдын-ала жазбаша келісім арқылы ғана мүмкін болады.

3. Келісім тақырыбы
3.1. Пайдаланушы Келісім бойынша және Сайттың тиісті талаптары мен
ондағы бекітілген ережелерді сақтаған жағдайда Құқық иеленуші
Пайдаланушыға бағдарламалық қамтамасыз етулер және мәліметтер қоры,
соның ішінде Сайттың негізгі функциялары мен ондағы жарияланған
ақпараттарды кейбір Келісімдер шегі бойынша, Сайтты пайдалану құқығының
жай ғана қарапайым талаптарында ұсынады. Пайдаланушының Сайтқа
жүктеген Контентін пайдалану құқығын ұсыну, Келісім тақырыбына кірмейді.
3.2. Сайтты пайдалану құқығы Пайдаланушыға тегін ұсынылады.
4.Сайтты пайдалану тәртібі
4.2.Пайдаланушы міндетті:
4.2.1. қандай да бір шектеулерсіз Келісім талаптарын сақтауға;
4.2.2. басқалай бір әрекетпен Құқық иеленушінің Сайтқа қатысты
зияткерлік меншік құқығын бұзбауы тиіс немесе қандай да бір оның
элементтерін, сонымен бірге Құқық иеленушінің жазбаша келісімінсіз Сайтта
жарияланған материалдарды Пайдаланушы көшіруге, трансляциялауға,
таратуға, жариялауға, (мәтіндік, графикалық, аудио-видио) және жүргізуге
құқығы жоқ;
4.2.3. Келісімде қарастырылған және Сайттың бөлімдерінде
орналастырылған және/немесе Сайт элементтерінің басқа да талаптарын
сақтауды және басқа да міндеттерді орындауға
4.3. Келісім жасау үшін Пайдаланушы барлық қажетті құзырларының
барлығына кепілдік береді. Пайдаланушы кәмелетке (18 жас) толмаған жаста
болса немесе толығымен ақыл-ой қабілеті төмен болған жағдайда,
қолданыстағы заңнамаларда қарастырылған басқа да кейбір жағдайларда,
заңда талап етілген үлгі бойынша өз ата-аналарынан немесе заңды өкілінен
рұқсат алу қажет.
4.4. Пайдаланушыға тыйым салынады:
4.4.1. Басқа Пайдаланушылардың деректер есебіне жинақ жүргізуге;
4.4.2. Сайтта орналастырылған және/немесе Сайт элементтеріндегі
ақпараттарды жинау үшін кез-келген автоматты немесе автоматтандырылған
құрылғыларды пайдалануға;
4.4.3. әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни өшпенділік пен араздықты,
тудыратын, ұлттық немесе тілдік үстемдіктер соғысына үгіт-насихат
жүргізуге;
4.4.4. егер Пайдаланушы заң күшіндегі жеткілікті құқығы немесе
аталған ақпаратты жаюға шарты болмаса, үшінші тұлғаның қолжетімділігі
шектеулі ақпараттарын (ақпараттың құпиялылығы) Сайтта орналастыруға
немесе хабарламалар, талқылаулар арқылы таратуға;
4.4.5. Құқық иеленуші Контентін толығымен немесе жартылай
пайдалану әдісімен авторлық және басқа да құқық иесі болып табылатын басқа
Пайдаланушылар мен үшінші тұлғалар Сайтында олардың алдын-ала

келісімінсіз ҚР қолданыстағы заңнамаларымен бекітілген Келісімдерден басқа
жағдайларда, сондай-ақ Құқық иеленуші кез-келген тұлғаға өз Контентін еркін
пайдалануға ашық түрде келісім беру жағдайларынан басқа жағдайларда
орналастыруға, жүргізуге, қайта өңдеуге, таратуға, жариялауға, жалпыға
жариялауға, беруге, сатуға;
4.4.6. Сайттың және/немесе Сайт элементтерінің жұмыс жасауын
тұрақсыздандыруға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыруға, Сайтты
және/немесе Сайт элементтерін немесе оның жабық бөлімдерін (соның ішінде
қолжетімділік тек Құқық иесіне ғана рұқсат бөлімдер) басқаруға рұқсатсыз
қолжетімділік алуды жүзеге асыруға, сондай ақ кез-келген басқа да осы
сипаттағы әрекеттерді жүзеге асыруға;
4.4.7. Келісімде қарастырылған жағдайлардан басқа, Пайдаланушының
алдын-ала рұқсатынсыз қандай да бір коммерциялық мақсатта Сайтты
пайдалануға;
4.4.8. спам сілтемелерді жүзеге асыруға – коммерциялық, саяси,
жарнамалық және басқа да жалпы сілтемелер (соның ішінде зиянды
бағдарламалық қамтамасыз етілу мағынасындағы ақпараттар мен интернетсайттарға апаратын гиперсілтемелер) хабарламалар, пікірлер, осы сипаттағы
ақпараттарды алуға Пайдаланушы алушылар өз келісімдерін білдірмеген
форумдар хабарламаларын таратуға;

СОГЛАШЕНИЕ
Доступ к данному сайту и его использование предоставляется на
следующих условиях.
Настоящее соглашение (далее - Соглашение) регулирует отношения
между АО «Казконтент» (Интернет-ресурс ________) именуемое в
дальнейшем Правообладатель и вами Пользователем сайта (далее Пользователь), в отношении Сайта _________.
2. Присоединение к соглашению
1.1. Пользуясь сайтом _______, вы соглашаетесь на юридически
обязательное выполнение всех условий предусмотренных данным
Соглашением в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. Если вы
не согласны выполнять эти условия, пожалуйста, не посещайте и/или не
пользуйтесь сайтом _______.
1.2. Продолжая использовать Сайт вы принимаете условия Соглашения,
что по смыслу ст. 396 Гражданского кодекса РК является принятием
(акцептом) оферты Правообладателя, а равно заключением договора,
приводящий к возникновению обязанностей со стороны Пользователя
соблюдать все условия Соглашения, в том числе применимых правил
поведения Пользователя.
1.3. Пользователь обязан ознакомиться со всеми имеющимися в
свободном доступе сети Интернет правилами и документами.
2. Пользование сайтом
2.1. Вы обязуетесь использовать Сайт _____ исключительно в законных
целях и таким образом, чтобы не нарушать права других пользователей, не
ограничивать и препятствовать доступу других людей к сайту и пользованию
им. Не допускается докучать другим пользователям, причинять им
неудобства, передавать нецензурные, бранные или оскорбительные
комментарии.
2.2. Вы не имеете права копировать, воспроизводить, переиздавать,
загружать, публиковать, транслировать, передавать, предоставлять в
общественное пользование или другим образом использовать содержание
сайта ______. Вы также соглашаетесь не адаптировать, не изменять и не
создавать производных работ ни из каких элементов содержания сайта _____.
Любое другое использование содержания сайта ___ возможно лишь с
предварительного письменного согласия АО "Казконтент".
3. Предмет соглашения

3.1. По Соглашению и при условии соблюдения Пользователем его
соответствующих условий и закрепленных в нем правил использования Сайта
Правообладатель предоставляет Пользователю на условиях простого
неисключительного права использование Сайта, как программного
обеспечения и базы данных, в том числе, доступ к основным функциям Сайта
и размещенной на нем информации, в пределах, определенных Соглашением.
Предоставление прав использования Контента, загружаемого на Сайт
Пользователями, в предмет Соглашения не входит.
3.2. Право использования Сайта предоставляется Пользователю
бесплатно.
4. Порядок пользования Сайтом
4.2.Пользователь обязан:
4.2.1. соблюдать условия Соглашения без каких-либо ограничений;
4.2.2. не нарушать иным образом права интеллектуальной
собственности Правообладателя в отношении Сайта или каких-либо его
элементов, в частности, Пользователь не имеет права копировать,
транслировать, рассылать, публиковать, и иным образом распространять и
воспроизводить размещенные Правообладателем на Сайте материалы
(текстовые, графические, аудио-видео) без письменного согласия
Правообладателя;
4.2.3. соблюдать иные требования и выполнять иные обязательства,
предусмотренные Соглашением и размещенными в разделах Сайта и/или
элементах Сайта.
4.3. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми
полномочиями для заключения Соглашения. В случае, если Пользователь не
достиг возраста совершеннолетия (18 лет) или стал полностью
недееспособным в силу наступления иного обстоятельства, предусмотренного
действующим законодательством, он обязан самостоятельно получить
необходимое разрешение в требуемой законом форме от своих родителей,
либо законных представителей.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. осуществлять сбор учетных данных других Пользователей;
4.4.2. использовать любые автоматические или автоматизированные
средства для сбора информации, размещенной на Сайте и/или элементах
Сайта;
4.4.3. осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду,
пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства;
4.4.4. размещать на Сайте или передавать посредством сообщений,
комментариев информацию ограниченного доступа (конфиденциальную
информацию) третьих лиц, если Пользователь не обладает достаточными
правами в силу закона или договора на раскрытие данной информации;

4.4.5. размещать, воспроизводить, перерабатывать, распространять,
опубликовывать на Сайте, доводить до всеобщего сведения, передавать,
продавать или иным способом использовать целиком или по частям Контент
Правообладателя, других Пользователей или третьих лиц, являющийся
объектом авторских и иных исключительных прав, без их предварительного
разрешения, кроме случаев, установленных Соглашением, действующим
законодательством Республики Казахстан, а также случаев, когда
правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное
использование собственного Контента любым лицом.
4.4.6. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию
функционирования Сайта и/или элементов Сайта, осуществлять попытки
несанкционированного доступа к управлению Сайтом и/или элементов Сайта
или их закрытым разделам (в том числе к разделам, доступ к которым
разрешен только Правообладателю), а также осуществлять любые иные
аналогичные действия;
4.4.7. использовать Сайт в каких-либо коммерческих целях без
предварительного разрешения Пользователя, за исключением случаев,
предусмотренных Соглашением;
4.4.8. осуществлять рассылку спама – массовую рассылку
коммерческой, политической, рекламной и иной информации (в том числе
гиперссылок, ведущих на интернет-сайты с такой информацией и/или на
интернет-сайты, содержащие вредоносное программное обеспечение) в
сообщениях, комментариях, сообщениях на форумах если Пользователи
получатели не выражали своего согласия на получение такого рода
информации.

