FOYDALANUVChI ShARTNOMASI
Ushbu foydalanuvchilik shartnomasi (keyinchalik “Shartnoma” deb keltiriladi)
idea.tashkent.uz (keyinchalik “Sayt” deb keltiriladi) saytidagi material va
xizmatlardan foydalanuvchilar (keyinchalik “Foydalanuvchilar” deb keltiriladi) ning
foydalanish shartlarini belgilaydi.
1. UMUMIY ShARTLAR
1.1. Saytdagi material va xizmatlardan O‘zbekiston Respublikasining amaldagi
qonunchilik me’yorlariga binoan foydalaniladi.
1.2. Ayni Shartnoma ommaviy taklif hujjatidir. Sayt materiallaridan foydalanish
huquqini qo‘lga kiritgan Foydalanuvchi mazkur Shartnoma talablariga qo‘shilgan
hisoblanadi.
1.3. Sayt ma’muriyati ayni Shartnomaning bir taraflama amal qilish tartibini
istagan paytda o‘zgartirish huquqiga ega. Bunday o‘zgarishlar Shartnomaning
yangi talqini saytda e’lon qilinganligining uch kuni mobaynida kuchga kiradi.
Foydalanuvchi amaldagi o‘zgartirishlarga o‘z e’tirozini bildirsa, Saytga kirish va
undagi material va xizmatlardan foydalanishni to‘xtatishi shart.
2. FOYDALANUVChI MAJBURIYАTLARI
2.1. Foydalanuvchi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi yoki Xalqaro huquqlarga
zid faoliyat olib bormasligi, shu jumladan sayt va sayt xizmatlarining ko‘rsatilishiga
to‘sqinlik qiluvchi intellektual mulk, mualliflik yoki shunga o‘xshash huquqlarni
suiste’mol qilmasligi shart.
Saytdagi ma’lumotlardan uning egalarini ruxsatisiz foydalanishga ruxsat
berilmaydi. Saytdagi ma’lumotlardan huquqiy asosda foydalanish uchun Sayt
egalaridan olingan litsenziya shartnomasining xulosasi zarur.
2.3 Saytdagi ma’lumotlardan izoh keltirilganda, mualliflik huquqiga xos ravishda
saytga havola ko‘rsatilishi zarur.
2.4. Saytda qoldirilgan Foydalanuvchining izohi yoki boshqa yozuvlari O‘zbekiston
Respublikasi qonunchilik talablari va insonparvarlik tamoyillariga zid bo‘lmasligi
kerak.
2.5. Sayt ma’muriyati foydalanuvchining unga tashrifi, unda mavjud ichki
resurslaridan foydalanishiga javob bermasligi haqida foydalanuvchini
ogohlantirgan.
2.6. Sayt mohiyati bilan bog‘liq yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yoki yuzaga kelgan
turli yo‘qotishlar, mualliflik huquqiga tegishli saytga joylashtirilgan ma’lumot yoki
ichki resurslarda qoldirilgan havolalar, ro‘yxatdan o‘tish paytida nomi keltirilgan
mahsulot hamda xizmatlarga oid ochiq ma’lumotlar uchun sayt ma’muriyati hech

qanday javobgarlik yoki bevosita va bilvosita majburiyatga ega emasligiga
foydalanuvchi rozi.
2.7. Foydalanuvchi saytdagi barcha materiallar va xizmatlar yoki bo‘limlarda
reklama aks etishi mumkinligi haqidagi shartlarni qabul qiladi. Foydalanuvchi, sayt
ma’muriyati namoyish qilinayotgan bunday reklama bilan bog‘liq hech qanday
majburiyat va mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olmasligiga rozi.
3. BOShQA ShARTLAR
3.1. Ushbu Shartnomaga oid yoki u yuzasidan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan
barcha masalalar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga binoan
hal qilinadi.
3.2. Shartnomada aniq ko‘rsatilmagan foydalanuvchi va sayt ma’muriyati
o‘rtasidagi munosabatlardan tashqari biror bir agentlik o‘rtasidagi munosabatlar,
hamkorlik aloqalari, birgalikdagi faoliyat munosabatlari, shaxsni ishga yollash yoki
boshqa munosabatlar bajarilishi shart bo‘lgan majburiyat deb qabul qilinmaydi.
3.3. Shartnoma Nizomidagi qaysidir band sud qarori bilan haqiqiy yoki bajarilishi
shart emas deb topilgan bo‘lsa, shartnomaning boshqa talablari ham bekor
qilinadi.
3.4. Sayt Shartnomasi nizomining qaysidir foydalanuvchi tomonidan suiste’mol
qilinishiga sayt ma’muriyati tomonidan o‘z vaqtida chora ko‘rilmasligi yoki
kechikib tadbir qo‘llashi sayt qonunchiligiga binoan sayt manfaatidan kelib
chiqqan holda sayt ma’muriyatining mualliflik huquqini bekor qilmaydi.
Foydalanuvchi ushbu Shartnomaning barcha bandlari bilan tanishib chiqqanligini
ma’qullaydi va ularni so‘zsiz qabul qiladi.

