الشروط واألحكام الخاصة بموقع التدريب والمشاركة
نوفَر من خالل هذا الموقع اإللكتروني مساحة مخصصة لمحتويات المستخدم كالصور ومقاطع الفيديو وإلخ( .يشار إليها في ما بعد
بإسم "محتوى المستخدم").
من خالل تحميل محتوى المستخدم عبر هذه الخاصية ،فإنك توافق على ما يلي:
 -1الملكية الفكرية
صا معفيًا من عوائد الملكية الفكرية وغير قابل لإللغاء وغير حصري ونافذ في
تمنح بموجبه إلى لولاير الشرق األوسط م.م.ح ،ترخي ً
كافة أنحاء العالم ،وذلك طوال مدة الحماية القانونية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها
والمعاهدات الدولية (بما في ذلك أي أنظمة الحقة أو تكميلية أو تعديلية) إلعادة نسخ محتوى المستخدم أو عرضه أو استخدامه أو تعديله
أو تكييفه أو تنقيحه أو نشره أو ترجمته أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو دمجه في أعمال أخرى أو توزيعه (بشكل كلي أو جزئي).
تمنح كذلك إلى لولاير الشرق األوسط م.م.ح الحق في استخدام إسم المستخدم الخاص بك ،أو إسمك الحقيقي ،أو صورتك أو ما شابه،
أو أي معلومات تعريفية أخرى تتعلق باستخدام محتوى المستخدم الخاص بك .يتم منح حق استخدام الحقوق الشخصية هذه لمدة خمس
( )5سنوات لنفس الوسائط المحددة أعاله.
يجوز للولاير الشرق األوسط م.م.ح استخدام محتوى المستخدم أو عرضه أو إعادة إنتاجه أو توزيعه أو إرساله أو دمجه مع مواد
أخرى أو تعديله و/أو تنقيحه ألسباب قانونية و/أو تنظيمية بالطريقة التي تراها مناسبة (مع اإلبقاء على المضمون األصلي) من دون
أي التزام من قبلك على اإلطالق.
يتم تفويض هذا االستخدام لكافة األغراض الداخلية أو الخارجية أو التجارية أو المالية أو اإلعالنية ولكافة أغراض العالقات العامة
وألغراض التاريخ أو األرشيف لمجموعة لولاير أو الشركات التابعة لها ومنتجاتها و/أو عالماتها التجارية ،بشكل خاص على الوسائط
التالية:
 النشر بكافة األشكال ،بعدد غير محدود؛
 الصحافة المكتوبة ،بعدد غير محدود من المنشورات؛
 النشر بعدد غير محدود من المنشورات ،ال سيما نشر ،ألغراض التواصل الداخلي بما في ذلك قوة البيع وشبكة التوزيع
(تجار الجملة وتجار التجزئة والوكالء وما إلى ذلك) الفعاليات والمنشورات للمؤتمرات والمعارض التجارية وأكشاك
الخدمات..؛ واالتصاالت الخاصة بالتبادل بين األعمال التجارية ،في الصحافة المهنية ،بعدد غير محدود من المنشورات
و/أو الكميات؛
 النشر اإللكتروني أو الرقمي أو النشر عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة واإلنترنت واإلنترانت عبر أي
موقع إلكتروني (بغض النظر عن هذا الموقع و/أو الوسيط بما في ذلك شبكات وسائل التواصل االجتماعي مثل فايسبوك أو
تويتر أو يوتيوب أو دايلي موشن) بعدد غير محدود من البيانات المدرجة أو المذاعة؛
 عبر أي وسائط إعالنية (بما في ذلك عن طريق اإلعالن في منافذ البيع بالتجزئة وعلى المنتجات التجارية الخاصة بمجموعة
لولاير) (يشار إليها في ما بعد باسم "الوسائط").
تؤكد وتوافق على التالي )1( :امتالكك لكافة الحقوق في محتوى المستخدم و/أو لديك اإلذن من أي شخص (أشخاص) يملك أي حقوق
ملكية فكرية أو حقوق شخصية في محتوى المستخدم لمنح هذه الحقوق؛ ( )2بلوغك وبلوغ أي من األشخاص اآلخرين الذين يظهرون
في محتوى المستخدم لديك  18عا ًما على األقل؛ ( )3لن يقوم استخدام لولاير لمحتوى المستخدم الخاص بانتهاك أي قانون أو اإلخالل
بحقوق اآلخرين .يحق للولاير الشرق األوسط م.م.ح اإلفصاح عن هويتك إلى أي طرف ثالث يدعي بأن محتوى المستخدم يخ ّل بحقوقه.
في حال كان محتوى المستخدم الخاص بك يحتوي على شهادة تأييد أو رضى تتعلّق بأي من المنتجات أو الخدمات التي نقدمها ،فإنك
قر على أنه تعبير حقيقي ودقيق عن رأيك الصادق بناء على استخدام منتجات لولاير ،كما تقوم بالكشف عن استالم أي منتج أو حوافز
ت ّ
مجانية مقابل تقديم محتوى المستخدم الخاص بك.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن شبكات التواصل االجتماعي المذكورة أعاله هي منصات مملوكة من قبل أطراف ثالثة ،بالتالي ،فإن تداول
محتوى المستخدم واستخدامه عبر هذه الشبكات يخضع لشروط االستخدام التي تحددها هذه األطراف الثالثة .وعليه ،فإننا ال نتحمل
مسؤولية أي استخدام للمحتوى من قبلنا أو من قبل أي طرف ثالث وفقا لشروط االستخدام التي تحددها شبكات التواصل االجتماعي،
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،نطاق ومدة الحقوق المرخصة وإزالة المحتوى .بالتالي ،تتحمل أنت وحدك مسؤولية التعامل
مع أي من مطالبات أي طرف ثالث تتعلق باستخدام المحتوى وفقا لشروط االستخدام التي تحددها هذه الشبكات.

باإلضافة إلى ذلك ،يجد التذكير هنا بأنه قد يتم اإلشارة إلى أي محتوى من محتويات المستخدم الخاصة بك في أي محرك بحث .بناء
على ذلك ،قد يتمكن جمهور ال يقوم باستخدام الموقع اإللكتروني الخاص بنا ،من الوصول إلى محتوى المستخدم الخاص بك .بالتالي
تقر وتوافق بأنك على علم بإمكانية خضوع محتوى المستخدم لتواصل "سريع االنتشار" (التواصل بشكل شفهي) على المواقع
فإنك ّ
اإللكترونية الخاصة باألطراف الثالثة ولن تتحمل لولاير الشرق األوسط م.م.ح بالتالي مسؤولية أي مطالبة أو دعوى في هذا الخصوص.
يمنحنا هذا التفويض إمكانية تكييف المحتوى الخاص بك كما تم ضبطه في البداية و/أو القيام بأي توضيح لمحتوى المستخدم نراه
مناسبا ،شرط أال يغير محتوى المستخدم من صورتك أو كلماتك.
عالوة على ذلك ،قد يكشف استخدام محتوى المستخدم عن معلومات عامة مثل مدينتك أو دولتك أو عمرك و/أو إذا سمحت بذلك
صراحة ،قد يكشف عن معلومات تسمح بتحديد هويتك مثل إسمك األول أو بريدك اإللكتروني.
توافق على أن لولاير الشرق األوسط م.م.ح لن تدفع لك مقابل استخدام محتوى المستخدم و/أو أي حقوق ملكية فكرية مرتبطة به.
يتم اختيار أي محتوى قد تنشره عبر هذا الموقع اإللكتروني من قبلك ويقع ذلك تحت مسؤوليتك الخاصة .غير أننا نود أن نذكرك
بضرورة عدم تعارض محتوى المستخدم مع التشريعات المعمول بها أو معايير األخالق المقبولة أو المبادئ المنصوص عليها في هذه
الشروط .وفي هذا الصدد ،نحتفظ بحق إزالة أي محتوى مستخدم قد ال يمتثل لشروط االستخدام هذه بما في ذلك قواعد السلوك المهني،
في أي وقت من األوقات.
من جهة أخرى ،إذا قمت بالوصول إلى محتوى مستخدم تم إنشاؤه من قبل مستخدم آخر ،يتعين عليك التقيّد بحقوق المستخدم الخاصة
بهذا المحتوى وعلى وجه الخصوص ،عدم إعادة إنتاج أو نشر هذا المحتوى المنشور عبر أي وسيط آخر من دون الحصول على
موافقة مسبقة من المستخدم المعني.
في حال لم تعد تود مشاركة محتوى المستخدم الخاص بك ،يرجى إلغاء االشتراك عن طريق االتصال بنا على
[ ]patricia.freiha@loreal.comأو استخدام نموذج االتصال بنا المتوفر على الموقع اإللكتروني.
يمكن تحديث هذه الشروط واألحكام بانتظام من قبل لولاير الشرق األوسط م.م.ح ،عليه ،يرجى االطالع عليها قبل النشر على الموقع
اإللكتروني.
 -2قواعد السلوك المهني
إن قيمنا مبنية على التسامح واحترام اآلخرين.
لذا ،فإنك عند استخدام هذا الموقع اإللكتروني ،توافق على عدم القيام بالتالي:


نشر أو تقديم أي بيانات يمكن أن تعتبر "حساسة":
 البيانات الشخصية التي تكشف عن األصل العرقي أو اإلثني أو اآلراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية؛
 العضوية النقابية؛
 البيانات الوراثية والبيانات البيومترية المعالجة فقط لتحديد هوية الكائن البشري؛
 البيانات المتعلقة بالصحة؛
 بيانات تتعلق بالحياة الجنسية للشخص أو توجهه الجنسي؛




كتابة أي تعليقات عنصرية أو عنيفة أو معادية لألجانب أو خبيثة أو فظة أو فاضحة أو غير قانونية ؛
ضارا أو تشهيريًا أو غير مصرح به أو خبيثًا أو ينتهك حقوق الخصوصية أو الدعاية أو يحرض على
نشر أي محتوى قد يكون
ً
العنف أو الكراهية العرقية أو اإلثنية أو يعتبر ً
ضا على ارتكاب مخالفات أو جرائم معينة؛
فعال فاض ًحا أو تحري ً
انتهاك قواعد قانون المنافسة المعمول بها ،بما في ذلك المشاركة غير القانونية لمعلومات حساسة تنافسية مع منافسيك (على سبيل
المثال ال الحصر ،معلومات حول أسعار منتجاتك أو خدماتك أو تكاليفك أو استراتيجيتك التجارية) ،أو الموافقة على ممارسات
تهدف إلى أو تؤثر على منع المنافسة أو تقييدها أو تحريفها في السوق (على سبيل المثال ال الحصر ،تحديد األسعار مع منافسيك
أو تغيير ديناميكية السوق التنافسية بأي طريقة غير قانونية)؛
استخدام الموقع اإللكتروني ألغراض سياسية ،أو دعائية ،أو تدعو لتغيير المعتقدات؛
نشر أي محتوى يعلن أو يروج ألي منتجات و /أو خدمات تتنافس مع العالمة التجارية (العالمات التجارية) المعروضة على
الموقع اإللكتروني؛
تحويل الموقع اإللكتروني من الغرض المقصود منه إلى غرض آخر بما في ذلك استخدامه كخدمة للتعارف؛













نشر أي معلومات قد تسمح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد الهوية اإلسمية والمحددة ألي شخص من دون الحصول على
موافقته المسبقة والصريحة ،كإسم عائلته ،وعنوانه البريدي ،وبريده اإللكتروني ،ورقم هاتفه؛
نشر أي معلومات أو محتوى قد يسبب إزعاجا لمن هم أصغر سنا؛
تخويف اآلخرين أو مضايقتهم؛
القيام بأنشطة غير قانونية ،بما في ذلك أنشطة قد تخ ّل بحقوق أي شخص في أي برامج حاسوبية أو عالمات تجارية أو صور
فوتوغرافية أو صور أو نصوص أو مقاطع فيديو وما إلى ذلك؛
نشر أي محتوى يظهر قاصرين (بما في ذلك الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو).

بمجرد النشر على الموقع اإللكتروني ،فإنك تقر وتضمن ما يلي:






أنك لن تح ّمل لولاير الشرق األوسط م.م.ح أو أي شخص يعمل بالنيابة عن لولاير الشرق األوسط م.م.ح مسؤولية أي مطالبات أو
طلبات متعلقة باستخدام محتوى المستخدم الخاص بك؛
أن يتوافق ما تنشره مع هذه الشروط واألحكام وشروط استخدام الموقع اإللكتروني؛
أنك الشخص المسؤول عما تم نشره وأنك ال تنتحل هوية شخص آخر وأنك ال تستخدم عنوان بريد إلكتروني مزيف و أنك ال
تتصرف بطريقة مضللة في ما يتعلق بمصدر منشوراتك ؛
أن ما قمت بنشره هو عملك األصلي وال ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأطراف ثالثة؛
أن كل المحتوى الذي تنشره صادق ودقيق.

كما توافق وتضمن أنك لن تقوم بنشر على محتوى المستخدم خاصتك:
 أي معلومات (بما في ذلك األسعار) تتعلّق بالشركات المنافسة للولاير الشرق األوسط م.م.ح أو بمنتجات هذه الشركات (أي
مصنعي و/أو موزعي و/أو تجار التجزئة لمنتجات الصحة والجمال اآلخرين)؛
 أي معلومات تعود عليك بمكافآت أو تعويضات مالية من أي طرف ثالث أو يمكن تفسيرها كإعالن أو دعوة للشراء (يتضمن أي
محتوى يبعد األعمال عن درب لولاير الشرق األوسط م.م.ح)؛
 أي معلومات قد تشير إلى أي مواقع الكترونية أو عناوين مواقع موحدة أو عناوين بريد إلكتروني أو معلومات اتصال أو أرقام
هواتف؛
 أي معلومات تتضمن أي فيروسات حاسوبية فعلية أو تعليمات بشأن كيفية إنشاء هذه الفيروسات أو أي برامج أو ملفات حاسوبية
قد تسبب أي عطل أو تلف بالبرامج أو الملفات الحاسوبية؛
نحتفظ بالحق في تقييد أو إيقاف الوصول إلى أي مستخدم يخ ّل بشروط االستخدام هذه وفي رفض نشر أو تغيير أو تعديل أو حذف أي
تعليقات نرى ،في تقديرنا المطلق ،بأنها تخالف هذه الشروط واألحكام.
باإلضافة إلى ذلك ،نحتفظ بحق عدم نشر:




أي محتوى مكرر؛
مالحظات فارغة؛
أي محتوى غير مفهوم (كالمحتوى الذي يحتوي على أحرف عشوائية وسلسلة كلمات ال معنى لها).

ال يمكننا الضمان بأنك ستتمكن من تعديل أو حذف أي محتوى مستخدم قمت بإرساله.
في حال أصبحت على علم بأي محتوى يجيز بجرائم ضد اإلنسانية أو يحرض على الكراهية العنصرية و/أو العنف أو يتعلق بصور
غير أخالقية لألطفال ،يرجى إخطارنا بذلك على الفور على العنوان اإللكتروني التالي  consumercare@loreal.com أو عن
صل إلى العنوان التالي :لولاير الشرق األوسط م.م.ح ،عنوان مكاتبها في ذا غاليريز  ،3وسط مدينة جبل
طريق إرسال كتاب مف ّ
علي ،ص.ب  ،16924دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،مع التحديد في البريد اإللكتروني  /الكتاب ،التاريخ الذي تم فيه اكتشاف
المحتوى المذكور وهويتك ومحدد الموقع الموحد ووصف المحتوى الّذي يتم التبليغ عنه وهوية صاحب هذا المحتوى.
في حال كنت تعتقد بأن أي محتوى مستخدم يخل بالمبادئ المفصلة أعاله ،أو ينتهك حقوقك أو حقوق أي طرف ثالث (على سبيل المثال
ال الحصر :أي إنتهاك ،إهانة ،خرق للخصوصية) ،يرجى إخطارنا بذلك على الفور على العنوان اإللكتروني التالي
صل إلى العنوان التالي :لولاير الشرق األوسط م.م.ح ،عنوان
 consumercare@loreal.comأو عن طريق إرسال كتاب مف ّ
مكاتبها في ذا غاليريز  ،3وسط مدينة جبل علي ،ص.ب  ،16924دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،مع التحديد في البريد اإللكتروني
 /الكتاب ،التاريخ الذي تم فيه اكتشاف المحتوى المذكور وهويتك ومحدد الموقع الموحد ووصف المحتوى الّذي يتم التبليغ عنه وهوية
صاحب هذا المحتوى.

بموجب أحكام المادة  5-1-6من القانون رقم  575-2004المؤرخ  21يونيو  2004بشأن الثقة في االقتصاد الرقمي (قانون الثقة
باالقتصاد الرقمي) ،يجب أن يتضمن اإلشعار ما يلي:
 تاريخ اإلشعار؛
 إذا كان المرسل فردا :اسم الشهرة ،االسم األول واألوسط ،المهنة ،العنوان ،الجنسية ،تاريخ ومكان الوالدة؛
 اسم وعنوان المرسل إليه أو ،إذا كان كيانا قانونيا ،اسمه التجاري وعنوان مكتبه المسجل؛
 وصف للحقائق المبلغ عنها وتحديد موقعها (على سبيل المثال ،محدد الموقع الموحد للمحتوى المبلغ عنه)؛
 األسباب التي تدعو إلى إزالة هذا المحتوى بما في ذلك اإلشارة إلى األحكام القانونية والصالحية (المبررات) التي تنطبق
على الوقائع؛
 نسخة من أي مراسالت ترسل إلى صاحب أو ناشر المعلومات أو األنشطة المبلغ عنها بخصوص إيقافها أو إزالتها أو تغييرها
أو سبب عدم إمكانية الوصول إلى صاحب أو ناشر هذه المعلومات.
ال يتم النظر في أي إشعار غير مكتمل .تحذير :يعاقب أي شخص يقوم باإلبالغ عن أي محتوى أو نشاط غير قانوني من أجل إزالته
أو وقف نشره عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة ،بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها  15،000يورو.
تخضع هذه الشروط واألحكام ،ضمن الحدود المسموح بها قانونا ،إلى قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ويخضع أي نزاع ينشأ
بموجبها لالختصاص القضائي للمحاكم المختصة في دبي.

