1. İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI
alumnet.az elektron ünvanında qeydiyyatdan keçərək program təminatından istifadə etməzdən
öncə aşağıdakı şərtləri və qaydaları diqqətlə oxumağınızı xahiş edirik.
İnternet səhifədən istifadə etməyiniz təqdim olunan istifadə şərtləri və qaydalarını qəbul etdiyinizi
və onlara əməl edəcəyinizə razılıq verdiyinizi təsdiq edir.
İnternet səhifənin xüsusi səhifələrində sizin bu internet səhifədən istifadə etməyinizi tənzimləyən
digər şərt və qaydalar, təlimat və siyasətlər ola bilər.
2. İNTERNET SƏHİFƏDƏN İSTİFADƏ QAYDASI
Siz hər dəfə bu İnternet səhifədən istifadə edən zaman bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarına, bu
İnternet səhifənin xüsusi səhifələrində yerləşdirilmiş hər hansı digər tətbiq olunan şərt və qaydalara,
təlimat və siyasətlərə və diqqətinizə çatdırılan hər hansı digər məlumatlara əməl edəcəyinizə razılıq
verirsiniz.
2. Sizin bu İnternet səhifədən yalnız qanuni fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün bu İstifadə Şərtləri
və Qaydalarına uyğun olaraq istifadə etmək hüququnuz vardır.
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3. İSTİFADƏÇİNİN İNTERNET SƏHİFƏDƏ QEYDİYYATI
Bu İnternet səhifənin bir sıra xidmətlərindən istifadə etməzdən öncə İnternet səhifədə qeydiyyat
prossesindən keçməlisiniz.
2. Bu İnternet səhifədə qeydiyyatdan keçərkən təqdim etdiyiniz məlumatların düzgün və dəqiq
olması zəruridir. Bu səhifədə qeydiyyatdan keçərkən təqdim etdiyiniz məlumatların düzgünlüyü və
dəqiqliyinə görə Siz məsuliyyət daşıyırsınız. Şifrə və ya login unudulduğu halda, hesabınızı yalnız
dəqiq məlumatlar əsasında bərpa etmək mümkün olacaq. Bu İnternet səhifədə qeydiyyatdan keçmək
üçün üçüncü tərəfin elektron poçt hesabından istifadə etmək qadağandır.
3. Verilən məlumat natamam və/və ya yanlış olduğu zaman platforma Sizi qeydiyyatdan keçirməmək
və/və ya istifadə hüququnuzu təsdiq etməmək hüququna malikdir.
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4. İSTİFADƏÇİ ADI VƏ PAROLUNA GÖRƏ MƏSULİYYƏT

Siz bu İnternet səhifədən istifadə üçün qeydiyyatınız və şifrənizin məxfiliyini (gizli saxlanmasını)
təmin etməlisiniz. Siz özünüzün istifadəçi adınız və şifrəniz altında baş verən istənilən aktivliyə görə
tam məsuliyyət daşıyacaqsınız. Siz bu İnternet səhifədəki göstərişlərə riayət etməklə şifrənizi istənilən
vaxt dəyişmək hüququna maliksiniz.
2. Siz öz istifadəçi adınız və şifrənizdən yalnış istifadə olunduğundan xəbər tutduğunuz zaman
istifadəçi məlumatlarını dəyişə və ya bununla bağlı xxxx@alumnet.az məlumat verə bilərisiniz.
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5. ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI
Bu İnternet səhifə üzrə bütün Əqli Mülkiyyət Hüquqları (hər hansı əmtəə nişanı, patent,
patentləşdirilmiş dizayn, müəlliflik və əlaqəli hüquqlar (fotoşəkillər və qrafik təsvirlər daxil olmaqla),
sənaye hüququ, məlumat bazasından istifadə hüququ, yuxarıda qeyd olunan hüquqların, istehsalat
sirrinin, patentləşdirilməmiş yeni texnologiyanın qeydiyyatdan keçirilməsi üçün ərizə, məxfiliyin
qorunması hüququ və dünyanın hər hansı bir yerində istənilən xarakterli hər hansı digər əqli və ya
sənaye mülkiyyəti hüququ daxil olmaqla, lakin onlarla məhdudlaşmadan) və bu İnternet səhifədə olan
hər şey qüvvədə olan qanunvericiliklə qorunur.
2. Qüvvədə olan qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, bu İnternet səhifədə olan
bütün Əqli Mülkiyyət Hüquqları və onun materialı alumnet.az-a məxsusdur və ya üçüncü şəxslər
tərəfindən alumnet.az-a lisenziya əsasında verilmişdir. Bu İnternet səhifədə istifadə edilən əmtəə
nişanları alumnet.az-ın mülkiyyətidir.
3. Bu İnternet səhifədə başqa bir hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, Siz bu İnternet səhifədəki
məlumatları alumnet.az-ın əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan köçürə, çap edə, operativ yaddaşdan
yükləyə, bölüşə, dəyişdirə və yenidən yaya bilməzsiniz.
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6. MƏQBUL İSTİFADƏ SİYASƏTİ
Siz bu İnternet səhifəni və ya bu İnternet səhifədəki materialı aşağıdakı məqsədlər üçün və ya
aşağıdakı hallarda istifadə edə bilməzsiniz:
•
Qüvvədə olan qanunvericilik baxımından qeyri-qanuni olan;
•
Alumnet.az-ın mülahizəsinə əsasən hər hansı şəxs üçün təhqir, narahatlıq və ya xəcalət törədə
bilən; yaxud
•
Alumnet.az və ya hər hansı üçüncü şəxsin hüquqlarını pozan; yaxud
•
Texniki baxımdan zərərli olan (hakerlərin əməlləri, kompüter virusları, “məntiqi bomba” tipli
pisniyyətli kompüter proqramları, “Troya atı” tipli proqramlar, virus-soxulcanlar, saxta internet
səhifələr, aldadıcı hərəkətlər (“spufinq”), xidmətdən imtina tipli hücumlar, zərərli komponentlər, təhrif
olunmuş göstəricilər və ya digər qərəzli və ya zərərli göstərici, proqram və ya materiallar daxil
olmaqla); yaxud
2.
Alumnet.az Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə, məhkəmə orqanları və digər
səlahiyyətli qurumları ilə qüvvədə olan qanunvericiliyin tələb etdiyi qayda və miqyasda əməkdaşlıq
edəcək;
3.
Alumnet.az Sizin qeydiyyatınızı və/və ya istifadə hüququnuzun təsdiqini ləğv etmək, Sizin bu
İnternet səhifədən istifadə etmək imkanınızı dayandırmaq və Sizin bu İnternet səhifədən bu İstifadə
Şərtləri və Qaydalarını pozmaqla istifadə etməyinizə görə müvafiq hesab etdiyi hər hansı digər tədbir
görmək hüququnu özündə saxlayır.
4. Tətbiq olunan qanunvericilikdə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Siz bu İstifadə Şərtləri və
Qaydalarını pozmaqla bu İnternet səhifədən istifadə etməyiniz və ya bu İnternet səhifəyə link etməyiniz
ilə birbaşa və ya dolayı yolla bağlı olan və ya yaranan istənilən və bütün iddialar, məhkəmə prosesləri,
öhdəliklər, zərərlər, ziyanlar və alumnet.az tərəfindən çəkilən xərclərə (məhkəmə xərcləri daxil
olmaqla) görə məsuliyyət daşıyırsınız.
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7. MƏXFİLİYİN QORUNMASI SİYASƏTİ
Fərdi Məlumatların tərifi - 11 may 2010-cu il tarixli “Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasında fərdi məlumatların işlənilməsini tənzimləyən
əsas qanundur. “Fərdi məlumatlar” dedikdə fərdi məlumatların subyektinin (yəni fərdi məlumatların
aid olduğu şəxsin) kimliyini birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyənləşdirməyə imkan verən istənilən
məlumat başa düşülür. Alumnet.az Sizin fərdi məlumatlarınızın məxfiliyinin qorumasını təmin edir.
Bu Məxfiliyin Qorunması Siyasətində alumnet.az-ın Sizin haqqınızda topladığı məlumatları necə
istifadə etdiyi izah olunur.
2. Alumnet.az-ın topladığı məlumatlar və bu məlumatlardan istifadə - Qeydiyyatdan keçərkən daxil
etdiyiniz məlumatların əldə olunması sizi ehtiyaclarınızla tanış edib, müəyyən əlaqələrinizi daha
güvənilir və asan etməkdə bizə imkan yaradır. Yalnız və yalnız sizin uyğun şəxslərlə və ya şirkətlərlə
daha rahat əməkdaşlıq edə bilməniz üçün bəzi məlumatlarınız üçüncü şəxslərlə və ya şirkətlərlə
bölüşülür. Digər bütün hallarda alumnet.az məlumatlarınızın qorunacağına təminat verir. Siz bu
İnternet səhifədən istifadə edən zaman alumnet.az-ın veb serverləri aşağıda qeyd olunan müəyyən
məlumatları avtomatik şəkildə toplamağa başlayır. Siz bu İnternet səhifədən istifadə edən zaman Sizin
könüllü daxil etdiyiniz bütün məlumatları, yəni Sizin elektron poçt ünvanınızı və təqdim etdiyiniz digər
əlaqə məlumatlarını, həmçinin, istifadə üçün seçdiyiniz istənilən əlavə xidmətlərə dair məlumatları
(məsələn: əgər Siz sifariş, bu İnternet səhifədə qeydiyyat və/və ya identifikasiya prosesi, reklam,
yarışlar və üstünlük verdiyiniz məlumatlar daxil olmaqla Sizi maraqlandıran mövzular ətrafında
məlumat daxil olmaqla digər məlumatları almaq üçün abunə olmuşsunuzsa) (“Fərdi Məlumatlar”)
alumnet.az avtomatik olaraq toplayır. Alumnet.az ilə elektron poçt vasitəsilə yazışmanız və əlaqə
mərkəzi ilə qarşılıqlı əlaqələrinizin tarixçəsi saxlanılır. Bu İnternet səhifədən qeydiyyatdan keçmiş
istifadəçi kimi istifadə edən zaman Siz öz məxfi məlumatlarınızı bu İnternet səhifənin ictimai istifadə
sahələrinə internet materialı və digər əlaqədar məlumat kimi yükləyə və ötürə bilərsiniz. Bu Məxfiliyin
Qorunması Siyasəti bu növ materiala tətbiq olunmur, çünki Siz onu ictimai istifadə sahələrinə
yerləşdirdikdən sonra həmin məlumatlar məxfi hesab oluna bilməz. Bu İnternet səhifənin və öz
məhsulları və xidmətlərinin təkmilləşməsinə dəstək olmaq məqsədilə alumnet.az bu İnternet səhifənin
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istifadəsinin monitorinqini aparmaq üçün toplanmış məlumatlar və statistik göstəricilərdən
(“Toplanmış Məlumat”) istifadə edə bilər. Həmin Toplanmış Məlumata Sizin şəxsiyyətinizi
müəyyənləşdirmək üçün istifadə oluna bilən məlumatlar daxil olmayacaq. Eyni zamanda, alumnet.az
Sizə bu İnternet səhifənin Sizin üçün maraqlı ola bilən spesifik xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar
təqdim edə bilər. Əgər Siz bu cür məlumatları almaq istəmirsinizsə, abunə olmaqdan imtina edə
bilərsiniz.
Alumnet.az Sizin Fərdi Məlumatlarınızı qorumaq üçün müxtəlif təhlükəsizlik prosedurları tətbiq
etməkdədir. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün istifadəçi məlumatları yüksək təhlükəsizlik tələblərinə
cavab verən serverlərdə saxlanılır.
4. Sizin razılığınız - Fərdi Məlumatlarınızı könüllü olaraq təqdim etməklə Siz Fərdi Məlumatlarınızın
Alumnet.az tərəfindən işlənilməsinə, o cümlədən Fərdi Məlumatlarınızın toplanması,
sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), istifadə olunması,
adsızlaşdırılması, ötürülməsi, transsərhəd ötürülməsi və məhv edilməsinə razılıq verirsiniz. Bundan
başqa, Siz razılaşırsınız ki, Sizin Fərdi Məlumatlarınızın işlənilməsinə razılığınız həmin məlumatların
arxivləşdirilməsi və ya məhv edilməsinə qədər qüvvədə qalacaq. “Fərdi məlumatlar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.2-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq, ad, soyad, elektron
poçt ünvanı, telefon nömrəsi və/və ya bu kimi şəxsi məlumatları digər üçüncü şəxslərə və ya qurumlara
ötürməməyi öz öhdəliyinə götürür.
5. Kukilər - Bu İnternet səhifəyə daxil olmaqla Siz qəbul edir və razılaşırsınız ki, alumnet.az və/və
ya onun xidmət təminatçıları Sizin bu İnternet səhifəyə girişinizi müəyyənləşdirmək və/və ya bu
İnternet səhifəyə daxil olarkən istifadə və ya brauzinq vərdişləriniz barədə daha ətraflı öyrənmək
məqsədilə Sizin kompüterinizə və ya bu İnternet səhifəyə daxil olmaq üçün istifadə etdiyiniz digər
cihazınıza kukilər (Siz İnternet səhifəyə və ya onun müəyyən bir hissəsinə daxil olan zaman
kompüterinizin sərt diskinizin yaddaşına yerləşdirilən kiçik həcmli məlumatlar) göndərə bilərlər. Kuki
daimi və ya bir dəfəlik seans kukisi ola bilər.
6. Yetkinlik Yaşına Çatmayan Şəxslərin Fərdi Məlumatları
7. Əgər Siz 18 yaşına çatmamısınızsa, bu İnternet səhifədə interaktiv xidmətlərdən istifadə etməzdən
öncə (məsələn: bu İnternet səhifədə hər hansı məlumatı dərc etməkdən əvvəl) öz valideynlərinizdən
(və ya tətbiq olunan qanunvericiliklə belə icazə vermək səlahiyyəti olan digər şəxslərdən) icazə almağa
görə məsuliyyət Sizin üzərinizə düşür.
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9. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Alumnet.az istənilən vaxt bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarına düzəliş edə bilər. Hər hansı düzəliş
edildiyi zaman alumnet.az məhsulun İnternet səhifəsində bildiriş yerləşdirəcək (mətnin yeni
redaksiyanı bildirəcək və düzəlişin tarixini göstərəcək). Həmin vaxt qüvvədə olan İstifadə Şərtləri və
Qaydalarını nəzərdən keçirmək üçün bu İnternet səhifənin müntəzəm şəkildə yoxlanılmasına görə
məsuliyyət Sizin üzərinizə düşür. Bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının müəyyən müddəaları xüsusi
olaraq göndərilən hüquqi bildirişlər əsasında dəyişdirilə və ya bu İnternet səhifənin xüsusi səhifələrində
yerləşdirilən şərtlər və qaydalar ilə əvəz oluna bilər.
2. Bu İstifadə Şərtləri və Qaydaları Sizinlə alumnet.az arasında Sizin bu İnternet səhifədən istifadə
etməyiniz ilə bağlı bütöv razılaşmanı təşkil edir və Sizinlə alumnet.az arasında belə istifadə ilə əlaqədar
əvvəllər mövcud olan hər hansı və bütün digər yazılı və ya şifahi razılaşmaları və ya anlaşmalar bu
sənədlə əvəz edilir və ləğv olunur.
3. Azərbaycan Respublikasının hər hansı məhkəməsi və ya digər səlahiyyətli qurumu bu İstifadə
Şərtləri və Qaydalarının hər hansı müddəasının etibarsız və ya həyata keçirilməsinin mümkünsüz
olduğu qərarına gəldiyi təqdirdə belə etibarsızlıq və ya həyata keçirilmənin mümkünsüzlüyü bu İstifadə
Şərtləri və Qaydalarının tam qüvvədə qalan və qüvvəsini saxlayan digər müddəalarına təsir göstərmir.
4. Alumnet.az bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının hər hansı birinin həyata keçirilməsinə təkid
etməməsi və ya ciddi surətdə icra olunmasını təmin etməməsi alumnet.az -ın hər hansı müddəadan və
ya bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarını icra etmək üçün malik olduğu hər hansı hüquqdan imtina etməsi
kimi başa düşülməməlidir və nə də alumnet.az və Siz və ya hər hansı üçüncü şəxs arasında hər hansı
1.

davam edən hərəkət bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının hər hansı müddəasına düzəliş edən hərəkət
hesab olunmamalıdır.
10. TƏTBİQ EDİLƏN QANUN VƏ YURİSDİKSİYA
Bu İstifadə Şərtləri və Qaydaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir və ona
uyğun olaraq təfsir edilir. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri bu İstifadə Şərtləri və
Qaydalarından irəli gələn və onlarla bağlı yaranan hər hansı mübahisələrlə bağlı müstəsna
yurisdiksiyaya malik olacaqlar, lakin buna baxmayaraq alumnet.az bu İstifadə Şərtləri və Qaydalarının
pozulmasına görə Sizin əleyhinizə ya Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində, ya da Sizin
yaşadığınız ölkədə və ya digər aidiyyəti ölkədə məhkəmə icraatına başlamaq hüququnu özündə
saxlayır.
11. BİZİMLƏ ƏLAQƏ
Yuxarıda qeyd olunan müddəalar və alumnet.az-a məxsus məxfilik və konfidiensallıq qaydaları ilə
bağlı hər hansı bir məsələ ilə əlaqədar, həmçinin proqramla bağlı hər hansı sualınız yaranarsa
xxxx@alumnet.az elektron ünvanına məktub ünvanlaya bilərsiniz. Ən qısa zamanda sizə xidmət
göstərməkdən məmnun olarıq.

