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ماده  - 1تعاریف و اصطالحات
اصطالحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:
1.1شرکت :شرکت توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر ،به آدرس :تهران ،خیابان شهید محمود حافظی،
مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و تلفن 02126350487 :که نسبت به ارائه
اپلیکیشن آیدیا اقدام میکند.
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 1.1.1محصوالت :شرکت طیف وسیعی از محصوالت (سخت افزاری و برنامه های نرمافزاری) و خدمات و
همچنین ترکیبی از این (بسته های نرم افزاری و سخت افزاری) را برای مدیریت دیابت ارائه می دهد .به
خاطر سادگی  ،کلیه برنامه ها  ،سرویس ها و بسته های کنونی و آینده (از جمله نسخه های جدید  ،به
روزرسانی ها و سایر پیشرفت ها) که شرکت به هر طریق ارائه می دهد  ،از این پس به طور مشترک به
عنوان "محصوالت" یا به صورت جداگانه به عنوان "محصول" معرفی می شوند .هر شخصی که از یک یا
چند محصول شرکت استفاده کند  ،به طور مشترک به عنوان "کاربران" یا به صورت جداگانه به عنوان
"کاربر" (بخش  )1.3معرفی می شود.
1.2آیدیا :شرکت یک اپلیکیشن تعاملی با نام آیدیا را بر بستر تلفن همراه توسعه و راه اندازی کرده که
مختص استفاده برای مبتالیان به دیابت می باشد .شرکت در زمینه بهداشت دیجیتال فعال است و می
خواهد به افراد دیابتی راه حلی جامع ارائه دهد تا موانع و مشکالت درمان روزانه را به حداقل برساند.
محصوالت و خدمات ما راه حلهایی هستند که هدف آنها ساده سازی مدیریت روزانه دیابت است.
1.2.1آیدیا اطالعات  ،مطالب و امکاناتی را ارائه می دهد که فقط برای ایجاد آگاهی و کاهش مشکالت
روزانه بیماران دیابتی تهیه و در اختیار کاربران قرار گرفته است و لذا نمی تواند جایگزین مشاوره و
تشخیص متخصصان و پزشکان شود.
 1.2.2آیدیا تحت هیچ شرایطی توصیه های پزشکی درمانی یا مشاوره پزشکی ارائه و صادر نمی کند.
 1.2.3برای سوال در مورد بیماری و درمان  ،توصیه می شود با یک متخصص تماس بگیرید ،محصوالت
شرکت جایگزینی برای پزشک متخصص و تیم درمانی متخصص نمی باشد.
 1.2.4داده ها و محتوای ارائه شده (و به طور کلی هیچ محتوا و داده ی ارائه شده) نمی تواند به عنوان
مکمل و یا جایگزینی برای اطالعات متخصصین و پزشکان درمان درک و مورد استفاده قرار گیرد و لذا
شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به عواقب استفاده ی نادرست و بدون نظارت متخصص از خدمات و
محصوالت شرکت توسط کاربر (بخش  )1.3را برعهده نخواهد داشت.
1.3کاربر(کاربران)  :شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از بیماران دیابتی ،نزدیکان بیمار و یا متخصصین
و مراکز درمانی که از طریق اینترنت به اپلیکیشن متصل و از خدمات شرکت بهرهمند میشود.
ً
منحصرا تمام محصوالت شرکت را بر اساس نسخه فعلی این شرایط و قوانین استفاده ارائه می
 1.4ما
دهیم.
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ماده  - 2حفاظت از اطالعات و داده ها
ما از مسئولیت خود در برابر استفاده شما از آیدیا و اطالعاتی که از این طریق در اختیار ما قرار می دهید
آگاه هستیم (از جمله اطالعات شخصی و داده های مربوط به سالمتی که در چهارچوب استفاده از آیدیا
و محصوالت شرکت به ما ارائه می دهید).
در اطالعیه حفظ حریم خصوصی ما شما را در مورد استفاده و محافظت از داده های شما در ارتباط با
استفاده از آیدیا آگاه می کنیم و رضایت شما را برای این کار در زمان ثبت نام و قبل از استفاده از آیدیا
جویا خواهیم شد.
ماده  - 3قرارداد و ثبت نام
 3.1خرید و پرداخت هزینه استفاده از محصوالت شرکت
 3.1.1در حال حاضر آیدیا به صورت رایگان و از طریق پلتفورم های رایج و قانونی عرضه ی اپلیکیشن
موبایل در ایران (گوگل پلی  ،کافه بازار ) ،که بنا به انتخاب شرکت تعیین گردیده و همینطور از طریق
وبسایت های شرکت به آدرس  i-dia.irو  diapedia.irدر اختیار عموم قرار گرفته است بدیهی است عواقب
و مشکالت احتمالی ناشی از نصب و استفاده از اپلیکیشن از محل هایی خارج از موارد اعالمی از طرف
شرکت بر عهده ی کاربر می باشد.
( به طور کلی شرایط و قوانین تجاری حاکم بر استفاده از بستر های ارائه نرمافزار های موبایل مانند گوگل
پلی  ،کافه بازار ،و سایر بستر های ارائه این نوع خدمات بخشی از شرایط و قوانین استفاده از محصوالت
شرکت نبوده  ،شرکت تاثیری در شرایط و قوانین آنها نداشته و رابطه ی قراردادی بین کاربران و شرکت
منحصرا مربوط به شرایط و قوانین ذکر شده در این قرارداد و در چهارچوب ذکر شده در آن است .این موارد
همچنین در مورد شرایط و ضوابط تجاری گوشی های همراه یا تأمین کننده خدمات گوشی های همراه و
خدمات اینترنتی کاربران نیز صدق می کند).
 3.1.2شرکت صری ً
حا این حق را برای خود محفوظ می دارد که محصوالت رایگان را در هر زمان محدود کرده
 ،آنها را کامالً متوقف نماید و یا هزینه ای را برای آنها شارژ کند.
 3.1.3استفاده از آیدیا در حال حاضر مختص کاربران ساکن داخل کشور (ایران) می باشد.
.3.2ثبت نام و فعال سازی
 3.2.1برای استفاده از محصوالت شرکت و آیدیا ثبت نام شما در برنامه الزامی می باشد .به محض اینکه
برای اولین بار آیدیا و یا یکی از محصوالت شرکت را فعال کردید  ،باید با استفاده از یک شماره موبایل و
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کد تایید (که به شماره موبایل ثبتی شما ارسال می گردد) ثبت نام کنید .هر کاربر فقط می تواند یک
شناسه ایجاد کند و هر شناسه فقط توسط یک کاربر قابل استفاده است.

ثبت نام کاربر به منزله قبول و انعقاد قرارداد در مورد استفاده از محصوالت شرکت بر اساس همین نسخه
شرایط و قوانین استفاده از اپلیکیشن و محصوالت شرکت بوده .کاربر با فعال کردن شناسه خود صری ً
حا
شرایط و قوانین استفاده را پذیرفته و از این طریق آن را اعالم می نماید.
شرکت صری ً
حا این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان و برای تحقق الزامات قانونی  ،مطابقت
با شرایط فنی و اقتصادی  ،منافع شرکت و منافع کاربران تغییرات الزم را در شرایط و قوانین فعلی ایجاد
نماید .چنین تغییراتی قبل از اجرایی شدن به شیوه ای مناسب و بنا به تصمیم شرکت منتشر خواهد شد.
 3.2.2فعال سازی حساب کاربری شما در زمان ثبت نام توسط یک پیامک کوتاه حاوی کد تایید که به
صورت جداگانه به شماره موبایل ثبتی شما ارسال شده و با ورود آن در اپلیکیشن به انجام می رسد.
شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که درخواست کاربران و یا پیشنهاد آنها برای انعقاد قرارداد
و استفاده از خدمات شرکت را بدون بیان دلیل رد نماید.
3.2.3در هنگام ثبت نام  ،کاربر تأیید می نماید که دارای سن قانونی تعریف شده در قانون برای عقد قرارداد
را دارا می باشد .فقط افراد دارای ظرفیت قانونی مجاز به ثبت نام هستند .افراد زیر سن قانونی فقط با
توافق صریح والدین  /سرپرست مجاز به ثبت نام بوده هستند .با ثبت نام  ،والدین  /سرپرست اعالم می
كنند كه آنها حق دارند اظهارنامه های الزام آور قانونی را به نام خردسال ارائه دهند.
(عواقب استفاده نادرست و بدون کنترل افراد زیر سن قانونی از اپلیکیشن بر عهده ی والدین  /سرپرست
قانونی بوده و شرکت هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت).
 3.2.4در هنگام ثبت نام  ،کاربر تمامی شرایط و قوانین مشخص شده در این قرارداد را پذیرفته و تایید
می نماید که کلیه ی مطالب و اطالعات را واقعی  ،صحیح  ،به روز و کامل وارد نموده است .کاربران
همچنین موظفند به طور مرتب اطالعات شخصی خود را به روز نمایند .همچنین شرکت این حق را برای
خود محفوظ می دارد که در هر زمان با کاربران تماس گرفته تا داده های ثبت نام و اطالعات استفاده را
بررسی و مورد تایید قرار دهد.
 3.2.5اگر کاربر اطالعات نادرست  ،قدیمی یا ناقص ارائه دهد یا شرکت به این جمع بندی و باور برسد که
اطالعات نادرست و ناقص بوده و یا بروز نبوده ،شرکت حق دارد شناسه کاربری مربوطه را بدون درنگ و
اطالع قبلی مسدود کرده و از استفاده کاربر از محصوالت شرکت ممانعت بعمل آورد .همچنین شرکت
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هیچ مسئولیتی نسبت به عواقب به وجود آمده ناشی از اطالعات ناقص  ،نادرست و یا بروز نشده کاربر
نخواهد داشت.
 3.2.6کاربر باید اطالعات ثبت نام و کاربری خود را از دسترسی غیرقابل توجیه توسط اشخاص ثالث  ،سوء
استفاده یا استفاده از آنها با قصد تقلب محافظت کند .در صورتی که کاربر در معرض چنین خطری قرار
گرفته است می بایست این موضوع را بدون تأخیر به

 info@i-dia.irاطالع رسانی نماید .شرکت این حق را دارد که اگر از شناسه ی کاربری برای سوءاستفاده یا
اهداف جعلی استفاده شود  ،شناسه ی کاربری مذکور و یا شناسه ی کاربری هر کاربری را که دارای شرایطی
مشابه باشد مسدود نماید.
ماده  - 4استفاده از اپلیکیشن و محصوالت شرکت
 4.1مدت استفاده و خاتمه
 4.1.1حق شما برای استفاده از محصوالت شرکت (اپلیکیشن آیدیا) با ثبت نام و فعال سازی اپلیکیشن
آغاز می شود.
 4.1.2اپلیکیشن آیدیا با مشخصات و امکاناتی که مد نظر شرکت می باشد و برای مدت زمانی که مد
نظر شرکت است ( شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان و بنا به صالحدید شرکت
در مشخصات و نوع استفاده و هزینه ی استفاده از محصوالت شرکت و از جمله اپلیکیشن آیدیا بدون
اطالع قبلی تغییرات مورد نظر را ایجاد نماید ) ،به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد داشت.
شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که محصوالت مبتنی بر هزینه را در قالب اشتراک ماهانه یا
ساالنه (از این پس به اختصار "دوره اشتراک") در اختیار کاربران قرار دهد  ،و یا در برخی موارد محصوالتی
را برای فروش از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن در معرض فروش کاربران قرار دهد.
 4.1.3هر دو کاربر و شرکت حق دارند در هر زمان که بخواهند قرارداد را فسخ نموده و حساب کاربری را
لغو نمایند .جهت انجام این کار می توانید با ارسال نامه درخواست به آدرس  info@i-dia.irدرخواست
رسمی لغو حساب کاربری را برای ما ارسال نموده تا موارد بررسی و به انجام رسد ،دقت داشته باشید در
صورت وجود هزینه هایی که قبالً برای خرید محصوالت شرکت و یا خرید دوره اشتراکی پرداخت شده
باشد قابل باز پرداخت نخواهد بود.
 4.1.4در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در مورد حساب کاربری و شرایط و قوانین می توانید
سواالت خود را با ما از طریق  info@i-dia.irدر میان گذارید.
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 4.2محرومیت کاربران
 4.2.1شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان کاربر و یا کاربرانی را به طور موقت ،در
هر زمان و با دلیل مشخص (و یا بدون دلیل و بنا به اختیار شرکت) قفل نموده و یا آنها را به طور دائم از
استفاده از محصوالت شرکت محروم نماید .در صورت خاتمه چنین قراردادی و در صورت وجود پرداخت
هزینه خرید محصوالت توسط چنین کاربرانی  ،شرکت تعهدی نسبت به بازپرداخت هزینه های پرداختی
توسط کاربر نخواهد داشت.
 4.2.2می توان به برخی از مواردی که ممکن است باعث قفل و محرومیت کاربران گردد به موارد ذیل
اشاره نمود (موارد محدود به به مثال های زیر نبوده و به طور کلی تخطی از شرایط و قوانین استفاده از
محصوالت شرکت می تواند باعث این محرومیت گردد):
اطالعات و داده های ثبت نام (بخش  ، )3.2لیسانس استفاده از اپلیکیشن (بخش  ،) 4.3و یا رفتار کاربران
(بخش

).

 4.3مجوز و لیسانس استفاده از اپلیکیشن
 4.3.1با ثبت نام و فعال سازی حساب کاربری خود  ،حق انحصاری  ،غیرقابل انتقال در محدوده جغرافیایی
ایران را بدون محدودیت برای استفاده از یک نسخه از برنامه شرکت و در چارچوب شرایط و قوانین این
قرارداد به دست می آورید .برای محصوالت مبتنی بر هزینه  ،این مجوز به مدت دوره مشخص اشتراک
شما محدود می شود.
 4.3.2نرم افزار ،کدهای نرمافزاری ،اپلیکیشن ،روش ها ،سیستم ها و همچنین محتوای محصوالت شرکت
توسط شامل قانون کپی رایت و مالکیت معنوی محافظت می شوند و به طور انحصاری توسط شرکت مورد
استفاده و بهره برداری قرار می گیرند.
به همین جهت کپی ،اصالح ،بازتولید ،انتشار ،ارسال ،انتقال ،فروش ،فروش مجدد و یا استفاده از
محصوالت به روش دیگری از آن چه در این قرارداد قید شده است برای هیچ شخص  ،گروه و شرکتی
بدون رضایت کتبی شرکت امکانپذیر نمی باشد .همچنین کاربران مجاز به استفاده از مارک ها  ،آرم ها ،
لوگوها و یا سایر مواردی که شامل حقوق مالکیت تجاری و یا حقوق عالئم تجاری شرکت می باشد نیستند.
ً
منحصرا متعلق به شرکت است و هیچ گونه مجوزی برای
کلیه حقوق استفاده و بهره برداری محصوالت
بهره برداری و استفاده ای خارج از حیطه ی مشخص شده در این قرارداد برای کاربران محصوالت شرکت
وجود ندارد.
 4.3.3چنانچه شرکت به دالیل علمی ،فنی ،تغییرات و ایجاد بهبود در محصوالت نیاز به دسترسی به
محتوای تولید شده توسط کاربران را داشته باشد  ،هر کاربر اجازه دسترسی آزاد  ،قابل انتقال و بدون
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محدودیت از نظر زمان ،مکان و محتوای تولید شده در محیط محصوالت را به شرکت اعطا می کند،
همچنین این مجوز به شرکت داده می شود تا محتوای مورد نظر را در صورت نیاز ذخیره نماید .مواردی
که می تواند بر حقوق حریم خصوصی کاربر تأثیر بگذارد از این امر مستثنی است.
در صورت استفاده از محتوایی که در خارج از محصوالت ما ایجاد شده است ،در صورت لزوم  ،ما نشان
خواهیم داد که محتوا از طرف کاربر آمده است و شرکت هیچ ادعای مالکیتی و یا عملکرد نظارتی نسبت
به چنین محتوای ایجاد شده توسط کاربران نخواهد داشت.
 4.4در دسترس بودن محصوالت شرکت
 4.4.1ارائه محصوالت شرکت در هر زمان و در هر مورد مطابق با امکانات فنی ،اقتصادی ،عملیاتی ،و
سازمانی موجود انجام خواهد شد.
شرکت نمی تواند به طور کامل از بروز مشکالت احتمالی از جمله وقفه  ،اختالل  ،تاخیر در خدمات ،حذف
 ،انتقال نادرست یا خرابی در ذخیره سازی و یا در ارتباط با استفاده از محصوالت یا در ارتباط با کاربران به
طور کامل جلوگیری نماید .این بدان دلیل است که شرکت تا حدودی محصوالت خود را با همکاری تامین
کنندگان شخص ثالث عرضه می کند و لذا وابسته به ارائه خدمات این تامین کنندگان می باشد .بنابراین
شرکت هیچ مسئولیت  ،ضمانت و یا تعهدی در ارائه محصوالت به صورت آنالین و بدون وقفه در هر زمان
را نمی پذیرد.
 4.4.2این امر همچنین شامل مشکالت و محدودیت های بوجود آمده در استفاده از محصوالت شرکت
در اثر فورس ماژور ،اعتصاب ،قطعی برق ،دستورالعمل های رسمی و دولتی ،تغییرات در قوانین کشور و
یا به دلیل تغییرات فنی یا کار تعمیر و نگهداری در سیستم های شرکت می باشد.
در صورت بروز اختالل یا خرابی محصوالت شرکت  ،لطفا با بخش پشتیبانی و از طریق ایمیل support@i-
 dia.irتماس حاصل فرمائید.
ماده  - 5مسئولیت کاربران
 5.1اطالعات کلی
 5.1.1ریسک و هزینه های مرتبط با استفاده از محصوالت شرکت برعهده ی کاربران می باشد .همچنین
مسئولیت تامین اینترنت ،تجهیزات فنی مناسب و سختافزار الزم و همچنین پرداخت هزینههای مربوطه
برای استفاده از خدمات و محصوالت شرکت بر عهده کاربر می باشد .کاربران می توانند اطالعات مربوط
به سیستم عامل هایی که با محصوالت شرکت سازگار هستند را در فروشگاه های عرضه برنامه جستجو
کنند ،همچنین کاربران می توانند در هر زمان برای اطالع از این موارد با بخش پشتیبانی از طریق
 support@i-dia.irتماس حاصل نمایند.
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 5.1.2کاربران همچنین موظف هستند که ضمن رعایت مفاد و مقررات این قرارداد به جهت جلوگیری از
سوءاستفاده از محصوالت شرکت هرگونه نقض کشف شده را فورا و از طریق آدرس  support@i-dia.irبه
اطالع شرکت برسانند.
 5.2سوء استفاده
 5.2.1کاربران متعهد میشوند هیچگاه از خدمات شرکت به صورتی که به شرکت صدمهای وارد کند
استفاده نکنند .در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات شرکت در
جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع شرکت اقدام کنند ،شرکت ضمن داشتن حق
قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها ،مجاز خواهد بود ،با مراجعه به مراجع ذیصالح ،نسبت
به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند.
 5.2.2هر کاربر موظف است داده های ثبت نام خود را صادقانه اعالم نموده  ،آن را به روز و کامل نگه
داشته  ،و همچنین آن را به شخص ثالث منتقل ننماید .کاربران می بایست نسبت به مدیریت و تهیه
نسخه پشتیبان از اطالعات شخصی خود دقت الزم را داشته باشد و از این داده های شخصی مانند
اطالعات محرمانه مراقبت نمایند .شرکت هیچ گونه مسئولیت یا تضمینی برای داده های گمشده یا آسیب
دیده نخواهد داشت.
 5.2.3انتشار  ،ذخیره ،و اشتراک محتویاتی مانند عکس  ،تصاویر  ،متون  ،فیلم ها یا تصاویری که در
ارتباط با محصوالت شرکت توسط کاربران ایجاد شده ،فقط درصورتی که کاربر حق آن را داشته باشد
امکانپذیر بوده و در همه ی این موارد  ،استفاده از نژاد پرستی ،رفتار های تبعیض آمیز  ،افترا  ،خشونت
یا سایر محتوای غیرقانونی و مجرمانه (تعریف شده در قوانین ایران) از همه نوع ممنوع است.
 5.2.4هر گونه تالش برای رمزگشایی  ،مهندس معکوس  ،تجزیه یا جداسازی محصوالت شرکت ممنوع
بوده و هر کاربر موظف است از هر گونه مداخله و ایجاد اختالل در محصوالت یا شبکه های شرکت (به
ویژه تالش برای هک کردن  ،حمالت سایبری  ،معرفی ویروس ها  ،کرم های نرم افزاری  ،اسبهای تروجان و
یا سایر وسایل و نرم افزارهای مخرب) پرهیز نماید .همچنین کاربر تعهد نموده که از هر نوع تالش (سخت
افزاری و یا نرم افزاری) که می تواند منجر به اختالل بر روی نرم افزار یا سخت افزارهای شرکت  ،محصوالت
و یا سیستم های مرتبط گردد بشدت خودداری نمایند .بدیهی است در صورت نقض مفاد این قرارداد
شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از طریق مراجع ذیصالح ،نسبت به پیگیری قانونی از جمله
مطالبه خسارات وارده اقدام کند.
 5.2.5به جز مجوز محدود استفاده از محصوالت شرکت که صری ً
حا تحت این قرارداد به شما اعطا شده
است  ،کلیه عناوین و حقوقی که در محصوالت شرکت وجود دارد  ،از جمله حق مالکیت در ثبت اختراعات
(ثبت نام  ،تمدید  ،و اختراعات در انتظار)  ،حق چاپ  ،کپی رایت ،عالئم تجاری  ،اسرار تجاری  ،یا سخت
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ً
انحصارا متعلق
افزار شخص ثالث  ،سایر فن آوری های و هرگونه مشتقاتی که با موارد فوق مرتبط است ،
به شرکت و  /یا شخص ثالث طرف قرارداد شرکت می باشد.
ماده  - 6مسئولیت شرکت
 6.1سلب و محدودیت مسئولیت

محصوالت و خدمات شرکت در اساس "همانطور که هست" ارائه شده و استفاده از محصوالت و
خدمات شرکت توسط کاربران با در نظر گرفتن و پذیرش کلیه ی خطرات و ریسک های ممکنه بوده و
به انجام رسیده است .شركت  ،شرکا ،مسئوالن آن  ،مديران  ،كارمندان  ،نمايندگي ها  ،پيمانكاران  ،يا
ارائه دهندگان خدمات به شرکت به صورت شخص ثالث ،هیچگونه ضمانت و مسئولیتی نسبت به
یکپا رچگی ،کامل بودن  ،مداوم بودن  ،بدون خطا بودن ،و یا عدم امکان اشتباه ،در محصوالت ،
خدمات ،محتوا  ،و محتوای شخص و شرکت ثالث نداشته و نخواهد داشت .هیچگونه مشاوره
شفاهی ،کتبی ،و یا اطالعاتی و توضیحات کتبی و شفاهی که از طرف شرکت ،کارمندان ،مدیران ،شرکا،
نمایندگی ها ،پیمانکاران ،و ارائه دهندگان خدمات ثالث ،اعطا می شود هیچ گونه ضمانت و مسئولیتی
ایجاد نمی نماید .به هیچ وجه شرکت  ،سهامداران ،مسئولین آن  ،مدیران  ،کارمندان  ،نمایندگی ها ،
پیمانکاران  ،و یا ارائه دهندگان خدمات به شرکت مشمول هیچ گونه مجازات نمی شوند .هیچ گونه
مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیمی بر عهده نداشته و هرگونه ضرر و زیان مالی و غیر مالی و مشکالت
بوجود آمده ناشی از استفاده از محصوالت شرکت با پذیرش ریسک و خطرات احتمالی و با پذیرش
این قرارداد برعهده ی کاربران می باشد.
 6.2سلب مسئولیت و جبران خسارت
 6.2.1استفاده از محصوالت ما جایگزین پزشک متخصص  ،مشاوره با متخصصین حرفه ای یا سایر مشاوره
ً
صرفا با ریسک خود کاربران انجام می شود .این امر به ویژه در
های پزشکی مورد نیاز کاربر نمی شود و
مورد هر نوع استفاده از محصوالت و داده های ارائه شده به عنوان بخشی از خدمات و محصوالت شرکت
توسط کاربر (شامل محاسبات و هرگونه توصیه و پیشنهاد ارائه شده در محصوالت) صدق می کند .کاربر
صری ً
حا تصدیق می کند که چنین داده هایی ممکن است ناقص باشند و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال
صحت و کامل بودن آن نمی پذیرد.

ً
منحصرا مطابق هدف  ،مشخصات اعالم شده و همانطورکه در این
 6.2.2امکان استفاده از محصوالت
قرارداد پیشنهاد شده است ممکن می باشد.
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 6.2.3مسئولیت کامل مشکالت و درگیری بین کاربران و هرگونه دعاوی قانونی در مورد آسیب ها و
اختالفات بوجود آمده ناشی از چنین درگیری با سایر کاربران بر عهده کاربر بوده و کاربران مسئولیت کامل
آن را پذیرفته  ،همچنین کاربران به صراحت اذعان می نمایند که شرکت تحت هیچ شرایطی مسئول اعمال
و یا هر گونه خسارت ناشی از اعمال کاربران نخواهد بود.
 6.2.4در صورت بروز هر گونه ادعا در مورد شرکت توسط اشخاص ثالث  ،کاربر موظف است بالفاصله تمام
اطالعات موجود را به صورت صادقانه و کامل و برای دفاع و جلوگیری از ادعاهای مطرحه ارائه داده و
هزینه های قانونی الزم برای دفاع و جلوگیری از طرح چنین ادعاهای شخص ثالث علیه شرکت را پذیرفته
و نسبت به پرداخت آن اقدام حاصل نماید.
 6.3شرایط خاص محصول و خدمات
 6.3.1دیابت یک بیماری پیچیده است و مدیریت آن به تنهایی می تواند پیچیده تر باشد .شرکت با
استفاده از محصوالت خود اطالعات  ،آموزش  ،پشتیبانی  ،نکات عملی و پیشنهاداتی را برای درک و
مدیریت دیابت به شما ارائه می دهد .این محصوالت به شما کمک خواهند کرد تا شرایط خود را مدیریت
کرده و به زندگی باکیفیت با دیابت دست یابید .این خدمات و محصوالت به عنوان منبعی برای شما و در
خدمت شما هستند تا بتوانید بر وضعیت خود مدیریت بهتری داشته و به درک بهتری نسبت به عوامل
مؤثر بر وضعیت و درمان خود برسید.
کاربران با توجه به خدمات مرتبط با دیابت که از طریق شرکت ارائه می گردد ،موارد زیر را درک و با آن
موافقت می نمایند:
 مدیریت دیابت یک علم ناقص است و دیابت می تواند منجر به عوارض حاد و مزمن شود .شرکت
از طریق محصوالت و خدمات خود تالش دارد تا از مدیریت وضعیت دیابت کاربران پشتیبانی کند
 ،اما مراقبت و درمان صحیح از بیماری دیابت نیاز به نظارت مستمر متخصصین و پزشکان دارای
مجوز در این زمینه دارد.
 در نتیجه  ،استفاده از خدمات شرکت در زمینه دیابت فقط به صورت مکمل (و نه جایگزین) درمان
و مراقبت هایی است که توسط متخصصین درمانی شما ارائه می گردد .و به هیچ وجه نباید
جایگزین ویزیت های منظم پزشکی و بهره مندی از اینگونه خدمات درمانی گردد.
 شرکت هیچگونه خدمات پزشکی یا کلینیکی و یا مشاوره ای ارائه نمی دهد و هیچ بیماری از جمله
دیابت را تشخیص و یا درمان نمی کند.
 کاربران می بایست همیشه در مورد وضعیت خود و هرگونه تغییر در نسخه یا برنامه درمانی  ،با
پزشک معالج خود مشورت نمایند .کاربر نباید بر اساس اطالعات ،آموزش ها و یا پیشنهاداتی که
از طریق محصوالت و خدمات شرکت دریافت نموده دارو یا روش درمانی خود را تغییر دهد (تنها
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مرجع در این موارد پزشک متخصص و معالج شما می باشد) .اگر مشکل یا بیماری پزشکی دارید
لطفا سری ً
ً
عا با یک متخصص و یا بخش درمانی تماس
یا نسبت به وجود بیماری دچار شک هستید،
ً
فورا
بگیرید .در صورت بروز هرگونه شرایط اورژانس  ،برای در یافت فوریت های اورژانس پزشکی
با شماره  110و یا  115تماس بگیرید .شرکت هیچ خدمات اضطراری و اورژانس ارائه نمی دهد.
 شرکت و ارائه دهندگان خدمات ثالث به شرکت و پیمانکاران آن هیچ مسئولیتی در قبال مشکالت
بهداشتی و درمانی که ممکن است در ارتباط با محصوالت و خدمات آن بوجود بیایند ندارند.
ماده  - 7شرایط و مقررات نهایی

ً
منحصرا طبق قانون جمهوری
 7.1این قرارداد و شرایط و قوانین آن و کلیه روابط حقوقی بین شرکت و کاربر
اسالمی ایران می باشد.
 7.2محل دادگاه صالحیت دار برای همه اختالفات ناشی از این شرایط و قوانین با توجه به محل دفتر
مرکزی شرکت در تهران خواهد بود.
 7.3سایر موارد
 7.3.1کاربران حق ندارند شناسه کاربری یا حقوق و تعهدات خود را از این قرارداد و شرایط و قوانین در
رابطه با استفاده از محصوالت شرکت را به اشخاص ثالث انتقال دهند .شرکت این حق را برای خود محفوظ
می دارد که در صورت نیاز حقوق و تعهدات خود را از این قرارداد شرایط و قوانین به شرکت یا شخص
ثالث منتقل نماید.
 7.3.2اگر یک بخش از مقررات این قرارداد به هر دلیلی بی اثر گردد  ،سایر مفاد این قرارداد تحت تأثیر
قرار نگرفته و معتبر و قابل اجرا باقی خواهد ماند.

نسخه قابل استفاده از این شرایط و قوانین را می توانید در وب سایت ما  www.idia.appمشاهده و
به صورت  PDFدریافت نمایید.
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