საიტის წესები და პირობები
ბოლო განახლება 10.01.2021
პლატფორმის მიზანია, გააუმჯობესოს ცოდნის მიღების ონლაინ გამოცდილება. ნებისმიერ
პირს აქვს შესაძლებლობა, შექმნას და გააზიაროს საგანმანათლებლო კონტენტი (ლექტორის
სტატუსით) ან მიიღოს წვდომა მისთვის სასურველ კურსზე (სტუდენტის სტატუსით). იმისათვის,
რომ პლატფორმა და აქ მოცემული სერვისები დაცულად და სწორად იქნას გადაცემული
ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, გთხოვთ, გაეცნოთ საიტის წესებისა და პირობების
დოკუმენტს.
თუ თქვენ გამოაქვეყნებთ კურსს Digitalnews.ge-ის პლატფორმაზე, ასევე უნდა ეთანხმებოდეთ
ლექტორის წესებსა და პირობებს. ჩვენ ასევე უზრუნველვყოფთ პროცესის მიმდინარეობის
დეტალებს, რომელიც ეხება ჩვენი სტუდენტებისა და ლექტორების პირადი მონაცემების
გამოყენების პოლიტიკას.
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კონტენტი და ქცევის წესები
Digitalnews.ge - ის უფლება თქვენი კონტენტის სხვა არხებში გამოქვეყნების შესახებ
რისკები
Digitalnews.ge-ის უფლებები
სხვადასხვა სამართლებრივი პირობები
დავების გადაწყვეტა
წესების და პირობების განახლება
კონტაქტი

1. ანგარიშები
პლატფორმაზე აქტივობების სრულყოფილად განსახორციელებლად თქვენ დაგჭირდებათ
ანგარიშის შექმნა. გთხოვთ, უზრუნველყოთ პაროლისა და სხვა პერსონალური მონაცემების
უსაფრთხოდ შენახვა და ნუ გაუზიარებთ სხვა პირებს, რადგან თქვენ გაქვთ სრული
პასუხისმგებლობა თქვენს ანგარიშზე და თქვენი ანგარიშით განხორციელებულ ყველა
ქმედებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ შეამჩნევთ, რომ გარეშე პირი იყენებს თქვენს ანგარიშს,
გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეატყობინოთ ჩვენი მხარდაჭერის გუნდს. ჩვენ შეიძლება
მოვითხოვოთ თქვენგან გარკვეული ინფორმაცია იმის დასადასტურებლად, რომ ანგარიში
ნამდვილად თქვენ გეკუთვნით.
სტუდენტები და ლექტორები უნდა იყვნენ მინიმუმ 16 წლის, რათა შექმნან და გამოიყენონ
ანგარიში Digitalnews.ge-ზე. თუ აღმოვაჩენთ, რომ თქვენ შექმენით ანგარიში, რომელიც არღვევს
რომელიმე წესს, ჩვენ უფლებას ვიტოვეთ, გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში. პლატფორმის
ლექტორის წესებისა და პირობების მიხედვით, შეიძლება მოგეთხოვოთ თქვენი ვინაობის
დადასტურება, სანამ უფლებას მიიღებთ Digitalnews.ge-ზე კონტენტის გამოსაქვეყნებლად.
თქვენ შეგიძლიათ, ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი ანგარიში თქვენივე პროფილიდან, ან
მიმართოთ ჩვენი მხარდაჭერის გუნდს გაუქმების მოთხოვნით. შეამოწმეთ ჩვენი
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რათა ნახოთ, რა მოხდება თქვენი ანგარიშის გაუქმებისას.

2. კონტენტის შეძენა და შეუზღუდავი წვდომა
როდესაც შეიძენთ კურსს Digitalnews.ge-ის პლატფორმაზე, თქვენ იღებთ უფლებას, რომ
გაეცნოთ მას იმავე პლატფორმაზე. ნუ ეცდებით კონტენტის გადატანას ან გადაყიდვას რაიმე
გზით. ჩვენ გაძლევთ უვადო წვდომის ლიცენზიას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კონტენტი
უნდა წაიშალოს რაიმე სამართლებრივი მიზეზის გამო.
ჩვენი ლექტორების პირობების გათვალისწინებით, როდესაც ისინი აქვეყნებენ კონტენტს
Digitalnews.ge-ზე, ისინი აძლევენ Digitalnews.ge-ს ლიცენზიას, რომ გაავრცელოს ის
პლატფორმაზე რეგისტრირებულ სტუდენტებზე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება,
მივაწოდოთ კონტენტი სტუდენტებს, რომლებსაც შეძენილი აქვთ კონკრეტული კურსი. როგორც
სტუდენტი, როდესაც შეიძენთ კურსს, იქნება ეს უფასო თუ ფასიანი კონტენტი, თქვენ იღებთ
Digitalnews.ge-ისგან უფლებას, რომ იხილოთ ის Digitalnews.ge-ის პლატფორმისა და სერვისების
მეშვეობით. Digitalnews.ge არ გაძლევთ არანაირ უფლებას, გადაყიდოთ შინაარსი რაიმე
ფორმით (მათ შორის, ანგარიშის ინფორმაციის გაზიარებით მყიდველთან ან კონტენტის
უკანონოდ ჩამოტვირთვისა და სხვადასხვა პირატულ საიტებზე გაზიარებით).
იურიდიული, უფრო სრულყოფილი თვალსაზრისით, Digitalnews.ge გაძლევთ (როგორც
სტუდენტს) შეზღუდულ, არაექსკლუზიურ, არატრანსფერულ უფლებას იმ კონტენტზე წვდომასა
და ნახვაზე, რომლისთვისაც თქვენ გადაიხადეთ საჭირო საფასური, მხოლოდ თქვენი პირადი,
არაკომერციული, საგანმანათლებლო მიზნებით. ყველა სხვა გამოყენება პირდაპირ
აკრძალულია. თქვენ არ შეგიძლიათ რეპროდუცირება, დისტრიბუცია, გადაცემა, მინიჭება,
გაყიდვა, მაუწყებლობა, გაქირავება, გაზიარება, შეცვლა, ადაპტირება, რედაქტირება,
ქველიცენზირება, ან სხვაგვარად გადაცემა და გამოყენება, თუ ჩვენ არ მოგცემთ ამის მკაფიო

ნებართვას Digitalnews.ge-ის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი
წერილობითი შეთანხმების სახით.
ჩვენ ჩვეულებრივ ვაძლევთ უვადო წვდომის უფლებას ჩვენს სტუდენტებს, როდესაც ისინი
ეცნობიან კურსს თუ ვიდეოებს. თუმცა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, გავაუქმოთ ნებისმიერი
ლიცენზია ნებისმიერი კონტენტის წვდომისა და გამოყენებისთვის დროის ნებისმიერ
მომენტში, თუ გადავწყვეტთ, ან ვალდებულნი ვართ, გამოვრთოთ წვდომა კონტენტზე
სამართლებრივი მიზეზების გამო, მაგალითად, თუ კურსი ან სხვა კონტენტი, რომელშიც
დარეგისტრირდით, არის საავტორო უფლებების საჩივრის ობიექტი, ან თუ ჩვენ დავადგინეთ,
რომ ის არღვევს ჩვენი უსაფრთხოების სახელმძღვანელო პრინციპებს. ასევე, ლექტორებს
შეუძლიათ, ნებისმიერ დროს გადაწყვიტონ, რომ აღარ უზრუნველყონ სწავლების პროცესში
კითხვა-პასუხის სერვისი კონტენტთან დაკავშირებით. უფრო ზუსტად, უვადოდ წვდომა არის
კურსის შინაარსზე, მაგრამ არა ლექტორის სერვისებზე.
ლექტორებს არ შეუძლიათ უშუალოდ სტუდენტებს მისცენ თავიანთი კონტენტის ლიცენზია და
ნებისმიერი ასეთი პირდაპირი ლიცენზია ბათილი იქნება და არღვევს ამ პირობებს.
3. გადახდები და თანხის დაბრუნება
გადახდისას თქვენ თანახმა ხართ, გამოიყენოთ გადახდის ვალიდური მეთოდი. თუ არ ხართ
კმაყოფილი თქვენი შეძენილი კონტენტით, Digitalnews.ge გთავაზობთ თანხის დაბრუნების
შესაძლებლობას 30-დღის ვადაში ან კურსის ღირებულების თქვენს ბალანსზე კრედიტის სახით
დაბრუნებას ახალი კურსის შეძენისთვის.
3.1 საფასო პილიტიკა
Digitalnews.ge-ზე კონტენტის ფასები განისაზღვრება ლექტორის პირობებისა და ჩვენი
პრომოციის პოლიტიკის პირობების საფუძველზე.
ჩვენ პერიოდულად ვაწარმოებთ აქციებსა და ფასდაკლებებს ჩვენი კონტენტისთვის, რომლის
დროსაც გარკვეული კონტენტი ხელმისაწვდომია ფასდაკლებულ ფასებში. კონტენტზე მოქმედი
ფასი იქნება ის კონკრეტული დროის მომენტის ფასი, როდესაც თქვენ დაასრულებთ შესყიდვის
პროცესს. კონკრეტული კონტენტისთვის შემოთავაზებული ნებისმიერი ფასი შეიძლება ასევე
განსხვავდებოდეს, როდესაც შესული ხართ თქვენს ანგარიშში, იმ მომხმარებლებისთვის
ხელმისაწვდომი ფასისგან, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული ან შესული, რადგან ჩვენი
ზოგიერთი აქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ახალი მომხმარებლებისთვის.
კონტენტის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ ლარის ვალუტაში. ჩვენ არ ვაძლევთ
მომხმარებლებს საშუალებას იხილონ ან შეიძინონ კურსები სხვა ვალუტაში.

3.2 გადახდა
Digitalnews.ge-ზე გადახდა შეგიძლიათ საბანკო ბარათის საშუალებით. ჩვენ ვმუშაობთ
გადახდის სერვისის სხვადასხვა პროვაიდერებთან, რათა შემოგთავაზოთ გადახდის ყველაზე
მოსახერხებელი მეთოდი. შეამოწმეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა დამატებითი
უსაფრთხოების დეტალებისთვის.

როდესაც თქვენ ახორციელებთ კურსის შეძენას, თანახმა ხართ, არ გამოიყენოთ არასწორი ან
არაავტორიზებული გადახდის მეთოდი. თუ თქვენი გადახდა ვერ განხორციელდა და თქვენ
მაინც მიიღებთ წვდომას იმ კონტენტზე, რომლის შეძენაც გსურდათ, თქვენ თანახმა ხართ,
გადაგვიხადოთ შესაბამისი საფასური ჩვენი შეტყობინებიდან ოცდაათი (30) დღის
განმავლობაში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, გავაუქმოთ წვდომა ნებისმიერ კონტენტზე,
რომლისთვისაც არ მიგვიღია დადასტურებული გადახდა.

3.3 თანხის დაბრუნება
თუ თქვენ მიერ შეძენილი კონტენტი არ არის ის, რასაც ელოდით, შეგიძლიათ, კონტენტის
შეძენიდან 30 დღის განმავლობაში მოითხოვოთ, რომ Digitalnews.ge-მ დაგიბრუნოთ თანხა
თქვენს ანგარიშზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, დაგიბრუნოთ თანხა ჩვენს პლატფორმაზე თქვენ
მიერ შექმნილ ანგარიშზე. თანხის დაბრუნება არ განხორციელდება, თუ ამას მოითხოვთ
კონტენტის შეძენიდან 30-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ. თუმცა, თუ თქვენ მიერ ადრე
შეძენილ კონტენტზე რაიმე სამართლებრივი მიზეზის გამო შეგეზღუდათ წვდომა, თქვენ
უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ თანხის დაბრუნება ამ 30-დღიანი ლიმიტის მიღმაც. Digitalnews.ge
ასევე იტოვებს უფლებას, დაუბრუნოს სტუდენტებს თანხა 30-დღიანი ლიმიტის მიღმა საეჭვო,
ან დადასტურებული ანგარიშის თაღლითობის შემთხვევაში.
თანხის დაბრუნების მოთხოვნისთვის საჭიროა მოგვმართოთ მე-11 პუნქტში მოცემული
საკონტაქტო ინფორმაციის საშუალებით. როგორც ლექტორების წესებსა და პირობებშია
აღწერილი, ლექტორები თანხმდებიან, რომ სტუდენტებს აქვთ უფლება ისარგებლონ თანხის
დაბრუნებით.
თუ გადავწყვეტთ თანხის დაბრუნებას ჩვენს პლატფორმაზე შექმნილ თქვენს ანგარიშზე, თქვენ
შეძლებთ, შეიძინოთ ნებისმიერი ახალი კურსი ჩვენს ვებსაიტზე.
ჩვენი შეხედულებისამებრ, თუ აღმოჩნდება, რომ თქვენ არაკეთილსინდისიერად იყენებთ
თანხის დაბრუნების პოლიტიკას, მაგალითად, თუ თქვენ მოიხმარეთ კონტენტის
მნიშვნელოვანი ნაწილი (მინიმუმ 30%), რომლის დაბრუნებაც გსურთ, ან თუ ადრეც მომხდარა
მსგავსი შემთხვევა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, უარვყოთ თქვენი თანხის დაბრუნება და
გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში.
3.4 საჩუქრები და რეფერალური კოდები
Digitalnews.ge-მ ან ჩვენმა პარტნიორებმა შეიძლება შესთავაზონ სტუდენტებს საჩუქრები და
რეფერალური კოდები, რომლებიც გამოყენებული იქნება თქვენი ანგარიშით შესაბამისი კურსის
შესაძენად, თქვენს კოდებში შეტანილი პირობების შესაბამისად.
ამ კოდებს, ისევე როგორც მათთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სარეკლამო ღირებულებას,
შეიძლება გაუვიდეს ვადა, თუ არ გამოიყენებთ თქვენი ანგარიშის მეშვეობით მითითებულ
პერიოდში.

4. კონტენტი და ქცევის წესები
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Digitalnews.ge მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის. თქვენ
პასუხისმგებელი ხართ ყველა იმ კონტენტზე, რომელსაც აქვეყნებთ ჩვენს პლატფორმაზე.
თქვენ უნდა შეინახოთ მიმოხილვები, კითხვები, პოსტები, კურსები და სხვა კონტენტი,
რომელსაც ატვირთავთ ჩვენი უსაფრთხოების სახელმძღვანელო პრინციპებისა და კანონის
შესაბამისად და პატივი სცეთ სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. ჩვენ
შეგვიძლია, გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში განმეორებითი ან ერთეული დანაშაულისთვის. თუ
ფიქრობთ, რომ ვინმე არღვევს თქვენს საავტორო უფლებებს ჩვენს პლატფორმაზე,
შეგვატყობინეთ მე-11 პუნქტში მოცემულ საკონტაქტო არხებზე.
თქვენ არ შეგიძლიათ გქონდეთ წვდომა, ან გამოიყენოთ სერვისები, ან შექმნათ ანგარიში
უკანონო მიზნებისთვის. თქვენ მიერ სერვისების გამოყენება და ქცევა ჩვენს პლატფორმაზე
უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნულ კანონებს და რეგულაციებს. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმ
კანონებისა და რეგულაციების ცოდნასა და შესაბამისობაზე, რომლებიც გამოიყენება თქვენთან
მიმართებით.
თუ თქვენ ხართ პლატფორმაზე სტუდენტის სტატუსის მქონე, ჩვენი სერვისები საშუალებას
გაძლევთ, დაუსვათ შეკითხვები იმ კურსების ლექტორებს, რომლებიც გაქვთ შეძენილი, ასევე
შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ შეფასებები და მიმოხილვები ამავე კურსებზე. შესაძლოა
გარკვეული კურსებისთვის ლექტორმა მოგთხოვოთ გამოცდის ან ტესტების შედგენაც. ამ
შემთხვევაში, არ გამოაქვეყნოთ ის, რაც თქვენი არ არის.
თუ თქვენ ხართ ლექტორი, შეგიძლიათ მოითხოვოთ სტუდენტისგან კურსის გავლის
დადასტურებისთვის წარმოსადგენი კონტენტი პლატფორმაზე გამოსაქვეყნებლად და ასევე
შეგიძლიათ, დაუკავშირდეთ მათ, რომლებმაც შეიძინეს თქვენი რომელიმე კურსი. ორივე
შემთხვევაში, თქვენ უნდა დაემორჩილოთ წესებს და პატივი სცეთ სხვის უფლებებს: თქვენ არ
შეგიძლიათ, განათავსოთ კურსი, შეკითხვა, პასუხი, მიმოხილვა ან სხვა შინაარსი, რომელიც
არღვევს მოქმედ ადგილობრივ ან ეროვნულ კანონებს ან რეგულაციებს. თქვენ ხართ მხოლოდ
პასუხისმგებელი ნებისმიერ კურსზე, კონტენტსა და ქმედებაზე, რომლებსაც აქვეყნებთ ან
იღებთ პლატფორმისა და სერვისების მეშვეობით და მათ შედეგებზე. დარწმუნდით, რომ
გესმით ყველა საავტორო უფლების შეზღუდვა, რომელიც მითითებულია ლექტორის
პირობებში, სანამ რაიმე კონტენტს ატვირთავთ Digitalnews.ge-ზე გამოსაქვეყნებლად.
თუ შეგვატყობინებენ, რომ თქვენი კურსი, ან კონტენტი არღვევს კანონს ან სხვათა უფლებებს
(მაგალითად, თუ დადგინდა, რომ ის არღვევს ინტელექტუალურ საკუთრებას ან სხვისი
სურათის უფლებებს, ან ეხება უკანონო საქმიანობას), თუ აღმოვაჩენთ, რომ თქვენი კონტენტი
ან ქცევა არღვევს ჩვენს უსაფრთხოების სახელმძღვანელო პრინციპებს, ან თუ გვჯერა, რომ
თქვენი კონტენტი ან ქცევა არის უკანონო, შეუსაბამო ან არასათანადო (მაგალითად, თუ თქვენ
ასახელებთ სხვას), ჩვენ შეიძლება წავშალოთ თქვენი კონტენტი ჩვენი პლატფორმიდან.
Digitalnews.ge ითვალისწინებს საავტორო უფლებების კანონებს.
ჩვენ შეიძლება შევზღუდოთ ან შევწყვიტოთ თქვენი წვდომა ჩვენი პლატფორმისა და
სერვისების გამოყენებისთვის, ან გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში ნებისმიერ დროს,
გაფრთხილებით ან მის გარეშე, რაიმე მიზეზით ან ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, მათ შორის ამ
პირობების ნებისმიერი დარღვევისთვის, თუ თქვენ ვერ გადაიხდით რაიმე საკომისიოს
საჭიროების შემთხვევაში, თაღლითური გადახდის მოთხოვნისთვის, სამართალდამცავი

ორგანოების ან სამთავრობო უწყებების მოთხოვნით, უმოქმედობის გახანგრძლივებული
პერიოდისთვის, მოულოდნელი ტექნიკური საკითხების ან პრობლემების გამო, თუ ეჭვი გვაქვს,
რომ თქვენ ჩაერთეთ თაღლითურ ან უკანონო ქმედებებში, ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო, ჩვენი
შეხედულებისამებრ. ნებისმიერი ასეთი შეზღუდვის შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ
თქვენი ანგარიში და კონტენტი და შეგიზღუდოთ პლატფორმაზე შემდგომი წვდომა თუ ჩვენი
სერვისების გამოყენება. თქვენი კონტენტი შეიძლება კვლავ ხელმისაწვდომი იყოს
პლატფორმებზე, მაშინაც კი, თუ თქვენი ანგარიში შეჩერებულია. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ
არ გვექნება პასუხისმგებლობა თქვენი, ან მესამე მხარის წინაშე თქვენი ანგარიშის გაუქმების,
თქვენი კონტენტის წაშლის ან ჩვენს პლატფორმებსა და სერვისებზე თქვენი წვდომის
დაბლოკვისთვის.
თუ მომხმარებელმა გამოაქვეყნა კონტენტი, რომელიც არღვევს თქვენს საავტორო უფლებებს
ან სავაჭრო ნიშნის უფლებებს, გთხოვთ შეგვატყობინოთ. ჩვენი ლექტორების წესები და
პირობები მოითხოვს, რომ ჩვენმა ლექტორებმა დაიცვან კანონი და პატივი სცენ სხვათა
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს.

5. Digitalnews.ge - ის უფლება თქვენი კონტენტის სხვა არხებში გამოქვეყნების შესახებ
თქვენ ინარჩუნებთ საკუთრების უფლებას ჩვენს პლატფორმაზე გამოქვეყნებულ კონტენტზე,
მათ შორის თქვენს კურსებზე. ჩვენ გვაქვს უფლება, გავაზიაროთ თქვენი კონტენტი ნებისმიერი
მედიის საშუალებით, მათ შორის, სხვა ვებსაიტებზე რეკლამის საშუალებით.
კონტენტი, რომელსაც აქვეყნებთ, როგორც სტუდენტი ან ლექტორი (კურსების ჩათვლით)
რჩება თქვენს საკუთრებაში. კურსების და სხვა კონტენტის გამოქვეყნებით თქვენ უფლებას
აძლევთ Digitalnews.ge-ს, გამოიყენოს და გააზიაროს იგი, მაგრამ თქვენ არ კარგავთ საკუთრების
უფლებას. თუ თქვენ ხართ ლექტორი, დარწმუნდით, რომ გესმით კონტენტის ლიცენზირების
პირობები, რომლებიც დეტალურად არის აღწერილი ლექტორის წესებსა და პირობებში.
როდესაც თქვენ აქვეყნებთ კონტენტს, კომენტარებს, კითხვებს, მიმოხილვებს ან გვიგზავნით
იდეებსა თუ რეკომენდაციებს ახალი ფუნქციების ან გაუმჯობესების შესახებ, თქვენ უფლებას
აძლევთ Digitalnews.ge-ს გამოიყენოს და გაუზიაროს ეს კონტენტი ნებისმიერს, გაავრცელოს იგი
ნებისმიერ პლატფორმაზე და ნებისმიერ მედიაში.
იურიდიულ ენაზე, კონტენტის გამოგზავნით ან გამოქვეყნებით თქვენ გვაძლევთ
არაექსკლუზიურ ლიცენზიას (ქველიცენზირების უფლებით) გამოქვეყნებაზე, კოპირებაზე,
რეპროდუცირებაზე, დამუშავებაზე, ადაპტირებაზე, შეცვლაზე. ეს მოიცავს, რომ Digitalnews.ge-მ
გადასცეს, გამოაჩინოს და გაავრცელოს თქვენი შინაარსი (თქვენი სახელისა და სურათის
ჩათვლით) ნებისმიერი მედიით ან გავრცელების მეთოდით (არსებული ან მოგვიანებით
განვითარებული). ეს მოიცავს თქვენი კონტენტის ხელმისაწვდომობას სხვა კომპანიებისთვის,
ორგანიზაციებისთვის ან პირებისთვის, რომლებიც თანამშრომლობენ Digitalnews.ge-ისთან
კონტენტის მაუწყებლობის, დისტრიბუციის ან პუბლიკაციისთვის კონტენტის სხვა მედიაზე,
ასევე თქვენი კონტენტის გამოყენებას მარკეტინგული მიზნებისთვის. თქვენ ასევე უარს იტყვით
კონფიდენციალურობის, საჯაროობის ან მსგავსი ხასიათის სხვა უფლებებზე, რომლებიც
გამოიყენება ყველა ამ გამოყენებისთვის, მოქმედი კანონმდებლობით დასაშვები ზომით. თქვენ

წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ გაქვთ ყველა უფლება და უფლებამოსილება,
რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ მოგვცეთ შესაძლებლობა, გამოვიყენოთ ნებისმიერი
კონტენტი, რომელსაც თქვენ განათავსებთ. თქვენ ასევე ეთანხმებით თქვენი კონტენტის ყველა
ასეთ გამოყენებას კომპენსაციის გარეშე.

6. რისკები
Digitalnews.ge-ის გამოყენება ნებისმიერს შეუძლია კონტენტის შესაქმნელად და
გამოსაქვეყნებლად და ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ლექტორებსა და სტუდენტებს,
იურთიერთონ სწავლების პროცესში.
ჩვენი პლატფორმის მოდელი ნიშნავს, რომ ჩვენ არ განვიხილავთ ან არ ვასწორებთ კონტენტს
იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ არ შეგვიძლია განვსაზღვროთ კონტენტის
კანონიერება. ჩვენ არ ვახორციელებთ რაიმე სარედაქციო კონტროლს კონტენტზე, რომელიც
ხელმისაწვდომია პლატფორმაზე და, როგორც ასეთი, არ ვიძლევით გარანტიას კონტენტის
სანდოობაზე, ვალიდურობაზე, სიზუსტესა თუ ეფექტიანობაზე. თუ თქვენ იღებთ წვდომას
შინაარსზე, თქვენ ეყრდნობით ლექტორის მიერ მოწოდებულ ნებისმიერ ინფორმაციას.
სერვისების გამოყენებით თქვენ შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ კონტენტი, რომელიც თქვენ
შეიძინეთ არის არასათანადო ან თქვენთვის არაეფექტური. Digitalnews.ge-ს არ აქვს
პასუხისმგებლობა რომელიმე კურსზე ან სხვა კონტენტზე. ნებისმიერი კურსის შეძენით თქვენ
თანახმა ხართ, ნებაყოფლობით იკისროთ ეს რისკები, თქვენ იღებთ სრულ პასუხისმგებლობას
იმ არჩევანზე, რომელსაც აკეთებთ კონტენტზე წვდომამდე და შეძენის შემდეგ.
როდესაც უშუალოდ ურთიერთობთ სტუდენტთან ან ლექტორთან, ფრთხილად უნდა იყოთ
პერსონალური ინფორმაციის მიმართ, რომელსაც აზიარებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ
ვზღუდავთ ინფორმაციის ტიპებს, რომლებიც შეუძლიათ ლექტორებმა მოითხოვონ
სტუდენტებისგან, ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, როგორ მოიხმარენ სტუდენტები და ლექტორები იმ
ინფორმაციას, რომელსაც ისინი იღებენ პლატფორმაზე სხვა მომხმარებლებისგან. თქვენ არ
უნდა გააზიაროთ თქვენი ელ-ფოსტა ან სხვა პირადი ინფორმაცია თქვენ შესახებ თქვენივე
უსაფრთხოებისთვის.
ჩვენ არ ვქირაობთ ან ვასაქმებთ ლექტორებს და არ ვართ პასუხისმგებელი ლექტორებსა და
სტუდენტებს შორის რაიმე სახის ურთიერთკომუნიკაციაზე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი
დავებზე, პრეტენზიებზე, დანაკარგებზე, ან რაიმე სახის დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება
წარმოიშვას ან დაკავშირებული იყოს ლექტორების ან სტუდენტების ქცევასთან.
როდესაც იყენებთ ჩვენს სერვისებს, თქვენ ნახავთ სხვა ვებ-გვერდების ბმულებსაც, რომლებსაც
ჩვენ არ ვფლობთ ან ვაკონტროლებთ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ამ მესამე მხარის
საიტების შინაარსზე ან სხვა ასპექტზე, მათ შორის თქვენ შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაზე.
თქვენ ასევე უნდა წაიკითხოთ მათი პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

7. Digitalnews.ge-ის უფლებები
ჩვენ ვფლობთ Digitalnews.ge-ის პლატფორმას და სერვისებს, მათ შორის ვებსაიტს, ახლანდელ
ან მომავალ აპლიკაციებსა და სერვისებს, ისევე როგორც ჩვენი თანამშრომლების მიერ
შექმნილ ლოგოებს, API-ს, კოდსა და კონტენტს. თქვენ არ შეგიძლიათ მათი ხელყოფა ან მათი
გამოყენება ნებართვის გარეშე.
ყველა უფლება და ინტერესი Digitalnews.ge-ის პლატფორმისა და სერვისების მიმართ, მათ
შორის ჩვენი ვებსაიტის, ჩვენი არსებული ან მომავალი აპლიკაციების, ჩვენი API-ების,
მონაცემთა ბაზებისა და ჩვენი თანამშრომლების ან პარტნიორების მიერ მოწოდებული
კონტენტის ჩათვლით (გარდა ლექტორებისა და სტუდენტებისა) არის და დარჩება
Digitalnews.ge-ისა ექსკლუზიური საკუთრება. ჩვენი პლატფორმები და სერვისები დაცულია
საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნებით და სხვა კანონებით. თქვენ არ გაქვთ უფლება,
გამოიყენოთ Digitalnews.ge-ის სახელი ან Digitalnews.ge-ის რომელიმე სავაჭრო ნიშანი,
ლოგოები, დომენის სახელები და სხვა გამორჩეული ბრენდის მახასიათებლები. ნებისმიერი
გამოხმაურება, კომენტარი ან წინადადება, რომელიც შესაძლოა, მოგვაწოდოთ Digitalnews.geისთან ან სერვისებთან დაკავშირებით, სრულიად ნებაყოფლობითია და ჩვენ თავისუფალნი
ვიქნებით, გამოვიყენოთ ისინი, როგორც ჩვენ მივიჩნევთ მიზანშეწონილად თქვენ წინაშე რაიმე
ვალდებულების გარეშე.
Digitalnews.ge-ის პლატფორმაზე და სერვისებზე წვდომისას ან გამოყენებისას არ შეგიძლიათ
გააკეთოთ შემდეგი:
პლატფორმის (მათ შორის კონტენტის შენახვის), Digitalnews.ge-ის კომპიუტერული სისტემების
ან Digitalnews.ge-ის სერვისის პროვაიდერების ტექნიკური მიწოდების სისტემებზე წვდომა,
ხელყოფა ან გამოყენება.
გამორთოთ, ჩაერიოთ ან სცადოთ გვერდის ავლა პლატფორმების ნებისმიერი
მახასიათებლისგან, რომელიც დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან. მოახდინოთ ჩვენი
სისტემის დაუცველობის გამოკვლევა, სკანირება ან ტესტირება.

8. სხვადასხვა სამართლებრივი პირობები
ეს პირობები ნებისმიერი სხვა კონტრაქტის მსგავსია და შეიცავს სტანდარტულ, მაგრამ
მნიშვნელოვან იურიდიულ წესებს, რომლებიც აზუსტებს ჩვენსა და თქვენ შორის არსებულ
სამართლებრივ ურთიერთობას.
8.1 სავალდებულო შეთანხმება
ჩვენს პლატფორმაზე დარეგისტრირებით, წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით
იურიდიულად სავალდებულო კონტრაქტის დადებას Digitalnews.ge-ისთან. თუ არ ეთანხმებით
წინამდებარე პირობებს, ნუ დარეგისტრირდებით, ნუ შეხვალთ ან სხვაგვარად ნუ გამოიყენებთ
ჩვენს რომელიმე სერვისს.
ეს პირობები (მათ შორის ნებისმიერი შეთანხმება და წესი, რომელიც დაკავშირებულია ამ
პირობებთან) წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას თქვენსა და ჩვენს შორის (მათ შორის მოიცავს
ლექტორის წესებსა და პირობებს და აქციების პოლიტიკას).
თუ ამ პირობების რომელიმე ნაწილი აღმოჩნდება, რომ არასწორია ან მოქმედი
კანონმდებლობით შეუსაბამოა, მაშინ ეს დებულება ჩაითვლება ჩანაცვლებულად მოქმედი,
აღსასრულებელი დებულებით, რომელიც ყველაზე მეტად ემთხვევა თავდაპირველი
დებულების მიზანს და ამ პირობების დარჩენილი ნაწილი ძალაში დარჩება.
მაშინაც კი, თუ ჩვენ ვაგვიანებთ ჩვენი უფლებების განხორციელებას ან ვერ ვიყენებთ
უფლებებს ერთ შემთხვევაში, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ ამ პირობებით
გათვალისწინებულ უფლებებზე და შეიძლება გადავწყვიტოთ მათი აღსრულება მომავალში.
თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, უარი ვთქვათ რომელიმე ჩვენს უფლებაზე კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს
არ ნიშნავს, რომ უარს ვიტყვით ზოგადად წესებსა და პირობებზე მიმდინარე პერიოდსა თუ
მომავალში.
ამ პირობების ვადის გასვლის ან შეწყვეტის შემდეგ დარჩება ჩამოთვლილი პუნქტები: პუნქტი 2
(კონტენტის განთავსება და უვადოდ წვდომა), პუნქტი 5 (Digitalnews.ge - ის უფლება თქვენი
კონტენტის სხვა არხებში გამოქვეყნების შესახებ), პუნქტი 6 (რისკები), პუნქტი 7 (Digitalnews.geის უფლებები), პუნქტი 8 (სხვადასხვა სამართლებრივი პირობები) და პუნქტი 9 (დავების
გადაწყვეტა).

8.2 პასუხისმგებლობის უარყოფა
შეიძლება მოხდეს, რომ ჩვენი პლატფორმა დროებით იყოს გათიშული ან დაგეგმილი
ტექნიკური სამუშაოების გამო, ან იმის გამო, რომ რაღაც პრობლემაა საიტზე. შეიძლება მოხდეს,
რომ ჩვენს რომელიმე ლექტორს შეცდომაში შეჰყავდეს სტუდენტები მისი კონტენტის
საშუალებით. შეიძლება ასევე მოხდეს, რომ წავაწყდეთ უსაფრთხოების პრობლემებს. თქვენ
ეთანხმებით, რომ არ გექნებათ რაიმე პრეტენზია ჩვენს წინააღმდეგ რომელიმე ამ ტიპის
შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს პრობლემას ან გაუმართაობას. იურიდიული, უფრო
სრულყოფილი ენით, სერვისები და მათი შინაარსი მოწოდებულია „როგორც არის“ და
„როგორც ხელმისაწვდომია“. ჩვენ (და ჩვენი შვილობილი კომპანიები, მომწოდებლები,

პარტნიორები და აგენტები) არ გავცემთ გარანტიას სერვისების ან მათი შინაარსის
შესაბამისობის, სანდოობის, ხელმისაწვდომობის, დროულობის, უსაფრთხოების, შეცდომების
არარსებობის ან სიზუსტის შესახებ. ჩვენ (და ჩვენი შვილობილი კომპანიები, მომწოდებლები,
პარტნიორები და აგენტები) არ ვიძლევით გარანტიას, რომ თქვენ მიიღებთ კონკრეტულ
შედეგებს სერვისების გამოყენებით. თქვენ მიერ სერვისების გამოყენება (ნებისმიერი
კონტენტის ჩათვლით) მთლიანად თქვენი პასუხისმგებლობის ქვეშაა. ზოგიერთი იურისდიქცია
არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების გამორიცხვის შესაძლებლობას, ამიტომ ზოგიერთი
ზემოაღნიშნული გამონაკლისი შესაძლოა, არ გავრცელდეს თქვენზე.
ჩვენ შეიძლება გადავწყვიტოთ შეწყვიტოთ სერვისების გარკვეული ფუნქციების
ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით. არავითარ შემთხვევაში
Digitalnews.ge ან მისი შვილობილი კომპანიები, მომწოდებლები, პარტნიორები ან აგენტები არ
იქნებიან პასუხისმგებელი რაიმე ზიანისთვის ასეთი შეფერხებების ან ასეთი ფუნქციების
ხელმისაწვდომობის არარსებობის გამო.
ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ჩვენი ნებისმიერი სერვისის შესრულების დაგვიანებაზე ან
წარუმატებლობაზე, რომელიც გამოწვეულია ჩვენს გონივრულ კონტროლს მიღმა
მოვლენებთან, როგორიცაა სტიქიური უბედურება; ელექტროენერგიის, ინტერნეტის ან
ტელეკომუნიკაციის გათიშვა; ან მთავრობის შეზღუდვები.

8.3 პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
არსებობს ჩვენი სერვისების გამოყენების თანდაყოლილი რისკები. თქვენ სრულად
ეთანხმებით ამ რისკებს და ეთანხმებით, რომ არ გექნებათ საშუალება, მოითხოვოთ ზიანის
ანაზღაურება, მაშინაც კი, თუ თქვენ განიცდით ზარალს ან ზიანს ჩვენი პლატფორმისა და
სერვისების გამოყენებით. ლეგალური, უფრო სრულყოფილი ენით, კანონით დაშვებული
ზომით, ჩვენ (და ჩვენი ჯგუფის კომპანიები, მომწოდებლები, პარტნიორები და აგენტები) არ
ვიქნებით პასუხისმგებელი არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სადამსჯელო ან თანმიმდევრული
ზიანისათვის (მათ შორის მონაცემთა დაკარგვა, შემოსავალი, მოგება, ან ბიზნეს
შესაძლებლობები), იქნება ეს კონტრაქტის, გარანტიის, პროდუქტის პასუხისმგებლობის ან
სხვაგვარად წარმოშობილი, და მაშინაც კი, თუ წინასწარ გვაცნობეს ზიანის მიყენების
შესაძლებლობის შესახებ. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის
გამორიცხვის შესაძლებლობას ან შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის,
ამიტომ ზოგიერთი ზემოაღნიშნული შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

8.5 მარეგულირებელი კანონი და იურისდიქცია
როდესაც ამ პირობებში ნახსენებია „Digitalnews.ge“, იგულისხმება შპს დიჯითალ ნიუსი,
რომელთანაც თქვენ აფორმებთ კონტრაქტს.
8.6 სამართლებრივი ქმედებები და შენიშვნები
ნებისმიერი შეტყობინება ან სხვა კომუნიკაცია, რომელიც მოცემული იქნება ქვემოთ, იქნება
წერილობითი სახით და გაიცემა რეგისტრირებული ან დამოწმებული ფოსტით, ან
ელექტრონული ფოსტით (ჩვენ მიერ თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებულ ელ.ფოსტაზე ან თქვენ
მიერ info@digitalnews.ge-ზე).
8.7 ურთიერთობა ორ მხარეს შორის
თქვენ და ჩვენ ვეთანხმებით, რომ ჩვენ შორის არ არსებობს ერთობლივი საწარმო,
პარტნიორობა, დასაქმების ორგანო, კონტრაქტორი ან სააგენტო.
8.8 პირობების გავრცელება
თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს პირობები (ან მათზე მინიჭებული უფლებები და
ლიცენზიები) სხვა მიზნით. მაგალითად, თუ თქვენ დაარეგისტრირეთ ანგარიში, როგორც
კომპანიის თანამშრომელი, თქვენი ანგარიში ვერ გადაეცემა სხვა თანამშრომელს. ჩვენ
შეიძლება მივცეთ ეს პირობები (ან მათზე გაცემული უფლებები და ლიცენზიები) სხვა
კომპანიას ან პირს შეზღუდვის გარეშე. ამ წესებში არაფერი არ ანიჭებს რაიმე უფლებას,
სარგებელს ან დაცვის საშუალებას მესამე მხარის პირს ან ერთეულს. თქვენ ეთანხმებით, რომ
თქვენი ანგარიში არ არის გაზიარებადი და რომ ყველა უფლება თქვენს ანგარიშზე და ამ
პირობებით გათვალისწინებული სხვა უფლებები წყდება თქვენი გარდაცვალებისთანავე.

9. დავების მოგვარება
თუ არსებობს რაიმე სადავო საკითხი, ჩვენი მხარდაჭერის გუნდი სიამოვნებით დაგეხმარებათ
პრობლემის მოგვარებაში. დავების უმეტესობა შეიძლება მოგვარდეს, ასე რომ, ოფიციალური
იურიდიული საქმის წამოწყებამდე, გთხოვთ, ჯერ სცადოთ დაუკავშირდეთ ჩვენი მხარდაჭერის
გუნდს.
თუ ეს არ იმუშავებს, თქვენი არჩევანია შეიტანოთ სარჩელი შესაბამის ორგანოში.
9.1 არბიტრაჟი
თუ ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ ჩვენს დავას მშვიდობიანად, თქვენ და Digitalnews.ge თანახმა ხართ,
გადაწყვიტოთ ნებისმიერი პრეტენზია, რომელიც დაკავშირებულია ამ პირობებთან (ან ჩვენს
სხვა იურიდიულ პირობებთან) საბოლოო და სავალდებულო არბიტრაჟის გზით, განურჩევლად
საჩივრის ტიპისა თუ იურიდიული თეორიისა. თუ რომელიმე ჩვენგანი წარადგენს სარჩელს
სასამართლოში, რომელიც უნდა განიხილებოდეს და მეორე მხარე უარს იტყვის მის
არბიტრაჟზე, მეორე მხარეს შეუძლია სასამართლოს მოსთხოვოს, რომ აიძულოს ორივეს
წასვლა არბიტრაჟზე (აიძულოს არბიტრაჟი). ნებისმიერ ჩვენგანს ასევე შეუძლია,
სასამართლოს მოსთხოვოს სასამართლო პროცესის შეჩერება, სანამ საარბიტრაჟო განხილვა
მიმდინარეობს.
9.2 საარბიტრაჟო პროცესი
ნებისმიერი დავა, რომელიც მოიცავს 10,000 ლარზე ნაკლებ პრეტენზიას, უნდა გადაწყდეს
ექსკლუზიურად სავალდებულო არბიტრაჟის გზით. მხარემ, რომელიც ირჩევს არბიტრაჟს, უნდა
დაიწყოს სამართალწარმოება საარბიტრაჟო მოთხოვნის წარდგენით. საარბიტრაჟო წარმოება
რეგულირდება კომერციული არბიტრაჟის წესებით, მომხმარებელთა სათანადო პროცესის
პროტოკოლით და მომხმარებელთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტის დამატებითი
პროცედურების მიხედვით. თქვენ და ჩვენ ვთანხმდებით, რომ შემდეგი წესები გავრცელდება
სამართალწარმოებაზე: (ა) არბიტრაჟი ჩატარდება ტელეფონით, ონლაინ, ან მხოლოდ
წერილობით წარდგენის საფუძველზე (დამხმარების მსურველი მხარის არჩევით); (ბ)
არბიტრაჟი არ უნდა მოიცავდეს მხარეთა ან მოწმეთა პირად გამოცხადებას (თუ ჩვენ და თქვენ
სხვაგვარად არ შევთანხმდებით); და (გ) არბიტრის მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებასთან
დაკავშირებით ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კომპეტენტური
იურისდიქციის მქონე ნებისმიერ სასამართლოში. დავები, რომლებიც მოიცავს 10,000 ლარზე
მეტ პრეტენზიას, უნდა გადაწყდეს, იყოს თუ არა საარბიტრაჟო განხილვის საგანი.

9.3 ცვლილებები
მიუხედავად ქვემოთ მოცემული განყოფილებისა „ამ პირობების განახლება“, თუ Digitalnews.ge
შეცვლის ამ განყოფილებას „დავების გადაწყვეტა“ იმ თარიღის შემდეგ, როდესაც თქვენ
ბოლოს დაეთანხმეთ ამ პირობების მიღებაზე, თქვენ შეგიძლიათ უარყოთ ნებისმიერი
ცვლილება ასეთი უარის შესახებ Digitalnews.ge-ისთან წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით
ფოსტით ან ხელით მიწოდებით, ან ელფოსტით თქვენს ანგარიშთან ასოცირებული ელფოსტის
მისამართიდან info@digitalnews.ge-ზე. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს თქვენს სრულ სახელს და
ნათლად მიუთითებდეს თქვენს განზრახვაზე, უარი თქვათ ამ პუნქტში „დავების გადაწყვეტა“

ცვლილების შეტანაზე. ცვლილებების უარყოფით, თქვენ ეთანხმებით, რომ არბიტრაჟს
განახორციელებთ თქვენსა და Digitalnews.ge-ს შორის ნებისმიერ დავის განხილვისას ამ
"დავების გადაწყვეტის" განყოფილების დებულებების შესაბამისად იმ თარიღიდან, როდესაც
ბოლოს დაეთანხმეთ ამ პირობების მიღებაზე.

10. წესების და პირობების განახლება
დროდადრო, ჩვენ შეიძლება განვაახლოთ ეს პირობები, რათა განვმარტოთ ჩვენი პრაქტიკა ან
ავსახოთ ახალი ან განსხვავებული პრაქტიკა (როგორიცაა ახალ ფუნქციების დამატება) და
Digitalnews.ge იტოვებს უფლებას თავისი შეხედულებისამებრ შეცვალოს და/ან ცვლილებები
შეიტანოს ამ პირობებში ნებისმიერ დროს. თუ რაიმე მატერიალურ ცვლილებას
განვახორციელებთ, ჩვენ შეგატყობინებთ თვალსაჩინო საშუალებების გამოყენებით,
როგორიცაა ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი შეტყობინება თქვენს ანგარიშში
მითითებულ ელფოსტის მისამართზე ან ჩვენი სერვისების მეშვეობით შეტყობინების
გამოქვეყნებით. ცვლილებები ძალაში შევა მათი გამოქვეყნების დღიდან, თუ სხვა რამ არ არის
მითითებული.
ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ ჩვენი სერვისების გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ
ეთანხმებით ამ ცვლილებებს. ნებისმიერი შესწორებული პირობები ანაცვლებს ყველა წინა
პირობას.

11. კონტაქტი
ჩვენთან დაკავშირებისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელ-ფოსტაზე - indo@digitalnews.ge ან
პირდაპირ დაუკავშირდეთ ჩვენი მხარდაჭერის გუნდს მარჯვენა ქვედა კუთხეში განთავსებული
ჩატის საშუალებით. გაგვიზიარეთ შეკითხვები, შენიშვნები და რეკომენდაციები ჩვენი
სერვისების შესახებ.

გმადლობთ, რომ სწავლობთ და უზიარებთ ცოდნას ჩვენთან!

