LISENZIYA MÜQAVILƏSI
Aşağıda göstərilən qaydalar, “MINIMAKS” MMC, Azərbaycanın informasiya biznes-portalının
(məlumat-axtarış sisteminin) sahibi olan Biznesinfo.az (sonradan “Biznesinfo” adlandırılacaq) və
Biznesinfo xidmətlərinin İstifadəçisi arasında bağlanmış müqaviləni əks etdirir. Həmin müqavilənin
şərtləri əsasında Biznesinfo tərəfindən təqdim olunan məlumatlardan istifadə edilir.
1. Ümumi müddəalar
•

Biznesinfo-dan istifadə etməklə, İstifadəçi hazırki Lisenziya müqaviləsinin şərtlərini qəbul edir.
Biznesinfo İstifadəçini qabaqcadan xəbərdar etmədən bu şərtləri dəyişmək hüququna
malikdir. Yeni şərtlər, Biznesinfo saytında yerləşdirildiyi andan etibarən qüvvəyə minir.

•

Biznesinfo, İstifadəçiyə Biznesinfo saytında yerləşdirilmiş materiallardan istifadə imkanı
yaradır. Biznesinfo və onun tərəfdaşları tərəfindən yaradılan və Biznesinfo düzgün hesab
etdiyi şəkildə Biznesinfo saytında yerləşdirilən materiallar, Azərbaycan Respublikasının
müəllif hüquqları haqqında qanunları ilə, eləcə də həmin sahədə qüvvədə olan beynəlxalq
qanunvericilik aktları ilə mühafizə olunur.

•

Yuxarıda göstərilən materiallardan istifadə olunmasına və sitat gətirilməsinə yalnız
redaksiyanın yazılı razılığı ilə icazə verilir və bu zaman Biznesinfo-ya, yaxud onun
tərəfdaşlarının resurslarına istinad edilməlidir. Başqa mənbəyə istinad və ya istifadə olunması
mövcud qanunvericiliyin pozulması hesab edilir.

2. Biznesinfo-dan istifadə
Biznesinfo, məlumat-axtarış sistemi kimi, üçüncü şəxslər tərəfindən yaradılan, yaxud üçüncü şəxslərin
təqdim etdiyi məlumatlara əsaslanan materiallarla işləyir. Biznesinfo həmin materialların məzmununa
və səhihliyinə nəzarət edə bilmədiyindən, aşağıdakı amillərə görə məsuliyyət daşımır:
•

Biznesinfo-dan istifadə nəticəsində İstifadəçinin əldə etdiyi məlumatların məzmununa, onların
qanunvericiliyə və ya mövcud həqiqətlərə, yaxud da digər məlumat mənbələrinə müvafiq
olmamasına;

•

Biznesinfo vasitəsi ilə alınmış və ya əldə olunmuş xidmətlərin, məlumatların və ya digər
materialların keyfiyyətinə, onların ümumi qəbul olunmuş standartlara cavab veribverməməsinə və ya İstifadəçinin ehtimalını doğrultmamasına;

•

Biznesinfo saytında yerləşdirilmiş reklam materiallarının səhihliyinə və həmin materiallarda
reklam olunan malların, işlərin və xidmətlərin keyfiyyətinə;

•

Biznesinfo-dan istifadə olunması və ya istifadəsinin mümkünsüzlüyü nəticəsində yaranan
birbaşa və ya dolayı zərərə və əldən buraxılmış mənfəətə;

•

Əldə olunmuş məlumatların tətbiqinin, malların və ya xidmətlərin əldə olunmasının
nəticələrinə;

•

Biznesinfo-dan istifadə
doğrultmamasına;

•

Biznesinfo-da yerləşdirilmiş məlumatların üçüncü şəxslər tərəfindən istifadə olunmasına;

•

Biznesinfo saytında göstərilən statistik məlumatların tam səhihliyinə.
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3. İstifadəçi haqqında məlumatların toxunulmazlığı
•

İstifadəçi mal və ya xidmət sifariş etmək üçün, yaxud saytın digər fəaliyyət növlərində iştirak
etmək məqsədi ilə Biznesinfo saytından istifadə etdikdə, Biznesinfo sayt vasitəsi ilə
İstifadəçidən onun şəxsi məlumatlarını soruşa bilər.
1

•

Tərəflər arasında başqa bir razılıq əldə olunmadıqda, İstifadəçidən alınan şəxsi məlumatlar
hamı üçün açıq ola bilməz.

•

Biznesinfo, İstifadəçinin razılığı olmadan, İstifadəçinin qeydiyyatı ilə əlaqədar istənilən
məlumatların və ya İstifadəçini eyniləşdirən digər məlumatların reklam göndərmək məqsədi ilə
istifadə olunmayacağına və üçüncü şəxslərə ötürülməyəcəyinə zəmanət verir.

4. Əmtəə nişanı
Biznesinfo əmtəə nişanıdır və onun üzərində hüquqlar “MINIMAKS” MMC-nə məxsusdur. Əmtəə
nişanı üzərində bütün hüquqlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə
tənzimlənir. Biznesinfo saytında dərc olunan bütün digər əmtəə nişanları üzərində hüquqlar həmin
nişanların sahiblərinə məxsusdur.
5. Tətbiq olunan hüquq
Hazırki lisenziya müqaviləsi və Biznesinfo.az saytının fəaliyyətinə və istifadəsinə dair “MINIMAKS”
MMC tərəfindən qoyulmuş istənilən qaydalar tərəflər arasında tam razılaşma təşkil edir. Hazırki
lisenziya müqaviləsi üzrə tərəflərin hüquqi münasibətlərinə Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi tətbiq olunur.
6. Lisenziya müqaviləsinin etibarlılıq müddəti
Hazırki lisenziya müqaviləsi, İstifadəçinin Biznesinfo.az saytına daxil olduğu andan etibarən qüvvəyə
minir və tərəflərin öz öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirməsinə qədər etibarlı sayılır.
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