توافق حقوقی و اخالقی
رویداد طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع

موافقتنامۀ حاضر فی ما بین دبیرخانه برگزارکنندۀ « رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع
» از یک سو و شرکتکنندگان در «این رویدا» از سوی دیگر منعقد و امضای الکترونیکی میشود و مفاد آن مستندا
به مادۀ  ۱۰قانون مدنی و مواد  ۶و  ۷قانون تجارت الکترونیک برای طرفین و قائممقام قانونی ایشان الزامآور است.
بخش اول :ایجاد حساب کاربری و پذیرش مقررات رویداد
بند  -۱عضویت در شبکه ،شرکت در رویداد و استفاده از سامانه و اجزای آن مستلزم ایجاد یک حساب کاربری همراه
با گذرواژۀ اختصاصی است.
بند  -۲شرکت کنندگان در صورتی که مقرارت ذیل را تایید و امضای الکترونیکی نمایند می توانند نسبت به ایجاد
حساب کاربری در سامانۀ رویداد اقدام نمایند .ایجاد حساب کاربری و تأیید و امضای الکترونیکی مقررات حاضر به
معنای مطالعه و پذیرش کامل این مقررات و حاکمیت مفاد آن بر روابط طرفین خواهد بود.
بند  -۳شرکتکنندگان در رویداد متعهد می شوند که عالوه بر مقررات حاضر ،کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری
اسالمی ایران را رعایت نمایند..
بند  -۴شرکت کنندگان در رویداد الزم است به منظور ایجاد حساب کاربری در سامانه رویداد اطالعات صحیح و
واقعی خود را وارد نمایند .حفظ محرمانگی حساب کاربری و گذرواژه و مسؤولیت ناشی از ایجاد و استفاده از حساب
کاربری بر عهدۀ دارندۀ آن خواهد بود.
بند  -۵شرکت کنندگان الزم است شخصا نسبت به ایجاد حساب کاربری و ورود اطالعات اقدام نموده ،در غیر این
صورت ،کسی که به نمایندگی از شرکتکننده اصلی اقدام به ورود اطالعات و ایجاد حساب کاربری میکند ،باید
نسبت به اثبات این موضوع اقدام نماید.
بخش دوم :الزامات و شرایط شرکت در رویداد

بند  -۶شرکتکننده باید مالک قانونی کلیۀ اطالعاتی باشد که در اختیار دبیرخانه رویداد قرار میدهد یا مجوز قانونی
الزم را برای این که آن اطالعات را در اختیار رویداد قرار دهد ،داشته باشد .در غیر این صورت کلیه مسولیت های
حقوقی به عهده شرکت کننده می باشد.
بند  -۷شرکتکننده اذعان میدارد هیچ یک از اطالعاتی که در اختیار دبیرخانه رویداد قرار میدهد ،ناقض یا نافی
حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث یا قوانین و مقررات کشور یا اصول شرعی و اخالقی نبوده و مسؤولیت مستقیم
ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده را بر عهده میگیرد.
بند  -۸شرایط پذیرش  ،شاخص ها و مولفه های ارزیابی و حمایت ها و جوایز از طریق سایت رویداد به نشانی fast-
 diagnostic.irاطالع رسانی خواهد شد.
بخش سوم :حفظ محرمانگی و حقوق مالکیت مادی و معنوی
بند « -۹دبیرخانه رویداد» متعهد به منع افشا و انتشار و حفاظت از کلیۀ اطالعات محرمانۀ دریافتی از شرکتکنندگان
است و تعهد میکند کلیۀ استانداردها و فرایندهای حرفهای حفاظت و نگهداری از اطالعات محرمانۀ شرکتکنندگان
را در تمامی مراحل اجرای برنامه رعایت کرده و از بسترهای فنی و اداری مؤثر ،امن و شفافی در هنگام ثبت ،نگهداری،
انتقال و معدومسازی اطالعات محرمانه استفاده نماید.
بند « -۱۰دبیرخانه رویداد» متعهد می گردد اطالعات دریافتی از شرکتکنندگان را کامال محفوظ داشته و دسترسی
به اطالعات محرمانه را با رعایت طبقهبندی فوق ،منحصرا برای اشخاصی که در فرآیند برگزاری رویداد ایفی نقش
می کنند ایجاد نماید.
بند  -۱۱مادامی که خالف آن به نحو قانونی اثبات نشده است ،فرض بر این است که کلیۀ ایدهها ،خالقیتها ،طرحهای
مفهومی و سایر اطالعات فنی و تجاری ثبت شده در سامانۀ رویداد به طور صد در صدی در مالکیت مادی و معنوی
شرکتکنندهای است که آنها را زودتر در سامانه به ثبت رسانده است.
بند  -۱۲صرف شرکت در «رویداد» هیچگونه تغییر ،محدودیت یا تعهدی نسبت به مالکیت و حقوق مادی و معنوی
شرکتکنندگان ایجاد نمیکند.

بند  -۱۳به درخواست شرکتکننده یا مراجع ذیصالح قانونی و با هدف تسهیل احقاق حقوق صاحبان اطالعات،
«گواهی تقدم ثبت اطالعات» با ذکر تفصیلی ایدهها ،خالقیتها ،طرحهای مفهومی و اطالعات فنی و تجاری ثبت
شده توسط شرکتکننده و با قید دقیق تاریخ ثبت در سامانه صادر میشود.
بند  -۱۴بدیهی است صدور «گواهی تقدم ثبت اطالعات» به خودی خود به معنای تأیید کارایی و ابتکاریبودن
اطالعات یا تأیید مالکیت شرکتکننده نیست.
بخش چهارم :قوانین دیگر
بند  -۱۵در صورتی که شرکتکنندگان یکی از بند های این توافق را نقض کنند ،از فرآیند رویداد خارج می گردند.

