باسمه تعالی
تعهد نامه استفاده از سامانه پیام کوتاه تسنیم ()66sms.ir
شرکت  /آقای  ....................................................................به نمایندگی خانم  /آقای  ........................................به شماره شناسنامه  /شماره
ثبت  ....................................................کد ملی  ..........................................کد اقتصادی  ............................................................کد پستی  10رقمی
 ....................................................به آدرس ............................................................................. ..........................................................................................
تلفن  .................................. ............همراه  ...............................................پست الکترونیک ................................................... .....................................
به عنوان مشترک و با نام کاربری  ........................... .................................از امکانات سامانه پیام کوتاه شرکت تسنیم رایانه شرق با رعایت
کلیه موارد زیر استفاده می نماید:
مسؤلیت متن و محتوای پیامهای ارسالی در راستای استفاده از امکانات سامانه پیام کوتاه  ،به عهده مشترک میباشد و مشترک
شرکت را از هرگونه ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبری میدارد.
مشترک نباید نسبت به ارسال پیام های تجاری ناخواسته بدون رضایت قبلی کاربران انتهایی اقدام کند ،و مسئولیت ارسال هرگونه
پیام تجاری برای کاربران بدون رضایت قبلی آنها به عهده مشترک میباشد.
چنانچه قانون برای فرستندگان پیامهای ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمههای پیشبینی نماید ،مشترک متعهد به
پرداخت جریمهها در صورت نقص قانون میباشد.
مسؤلیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام های مشترک برای مشتریان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاههای بازرسی و نظارتی ،به
عهده مشترک میباشد.
شرکت حق دارد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط آشکار نمودن پیامها و مسدود نمودن
آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید .
محتوای پیام ارسالی میبایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد.


با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.



باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.



مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.



به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند.



با سیاست های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.

مشترک متعهد میگردد که از شماره های اختصاص داده شده  ،سامانه مدیریت پیام کوتاه و سرویس انتقال پیامهای کوتاه ارزش
افزوده موضوع قرارداد ،فقط در زمینه استفاده از سرویسهای متنوع ارزش افزوده پیام کوتاه ،استفاده نماید.
مشترک مجاز به فروش ترافیک ارسال و دریافت پیام کوتاه به اشخاص ثالث نمی باشد.
مشترک تضمین مینماید تعداد پیامکوتاه اعتبار داده شده از سوی شرکت را (که بنا به درخواست خود خریداری کرده است ) ظرف
مدت یکسال ارسال ( استفاده ) نماید .بدیهی است پس از گذشت مدت مذکور ،اعتبار تخصیص داده شده کالً استفاده شده تلقی می
گردد و مشترک در صورت نیاز خود می بایست مجددا خرید اعتبار نماید .

مسؤلیت ایجاد امنیت و  Securityبرای سیستمهای پیامدهی شرکت در سمت گرههای ( )Nodesمتعلق به مشترک ،کامالً به
عهده و متوجه مشترک است و چنانچه بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی اختاللی در سیستمهای پیامدهی شرکت و شبکه ارتباطی پدید
آید ،یا ضرر و زیانی به مشتریان نهایی و یا شبکه شرکت وارد آید ،مسؤلیت جبران خسارات وارده براساس تشخیص و محاسبات
شرکت ،به عهده مشترک میباشد.
ارسال پیام منوط به داشتن مجوز از دریافت کنندگان پیامها میباشد که مسئولیت آن بر عهده مشترک میباشد .بدیهی است در
صورت شکایت یک نفر از دریافت کنندگان پیام به شرکت ،شرکت مخابرات ایران و یا شرکت ارتباطات سیار و احراز عدم کسب مجوز
از شخص شاکی در جهت ارسال پیام کوتاه ،کلیه سرویس های خریداری شده مشترک بالفاصله قطع و مشترک حق هیچگونه ادعایی
نسبت به سرویسهای خریداری شده را نخواهد داشت.
در صورتیکه به علت بروز مشکالت یا شرایط بحرانی ،شرکت مجبور به وضع محدودیتهایی در زمانبندی انتقال SMSهای مربوط
به مشترک شود ،مشترک ضمن پذیرش شرایط بروزیافته ،موظف به رعایت زمانبندی مذکور میباشد.
مشترک مجاز به ارسال پیام کوتاه بصورت ناشناس نمیباشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت ،قادر به شناسایی
هویت فرستنده پیام کوتاه نباشد) .مشترک موظف است هویت شخص ارسالکننده پیام کوتاه را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در
مواقع لزوم ،امکان شناسایی و معرفی وی به مراجع ذیصالح وجود داشته باشد .همچنین در صورت ارسال پیام کوتاه توسط شخص حقیقی،
مشترک میبایست هویت شخص ارسال کننده پیام کوتاه را احراز و نسبت به درج شماره تلفن همراه وی در ابتدای متن پیام کوتاه اقدام
نماید .بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوقالذکر ،شرکت بنا به تشخیص خود مجاز به قطع سرویسهای مربوط به مشترک ،جبران
ضرر و زیان وارده و اخذ جریمه میباشد و مشترک حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مینماید.
مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیام کوتاه ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتور شرکت ارتباطات
سیار به شرکت باشد ،متوجه مشترک میباشد و شرکت از این بابت مصون و مبری است.
مشترک در ارسال پیامهای تجاری نباید از  Headerهای فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده نماید و همچنین
نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراهکننده استفاده نمایند .
مشترک موظف به رعایت ضوابط ،استانداردها و دستورالعملهای ابالغی از سوی شرکت ارتباطات سیار ،که از طرف شرکت به مشترک
ابالغ میشود ،میباشد.
مشترک متعهد می باشد کلیه قوانین مصوبه که ممکن است در آینده برای ارسال پیامهای ناخواسته وضع گردد اجرا نماید.
نام و نام خانوادگی مشترک

مهرو امضاء و اثر انگشت

