Пользовательское соглашение
Настоящее
Пользовательское
соглашение
(далее
–
«Соглашение»)
регламентирует
отношения
между
администрацией
сервиса "KAZTUBE.KZ" (далее – «Администрация») и физическим лицом (далее –
«Автор») по размещению видео и аудио материалов (далее – «Ролики»), а так же
фото материалов (далее – «Фото») на видео-портале в сети Интернет по
адресу http://kaztube.kz (далее – «Портал»). Автором признается физическое
лицо, надлежащим образом присоединившееся к настоящему Пользовательскому
Соглашению и предоставившее на размещение один или несколько Роликов или
Фото на Портале.
•
•

•

1. Автор предоставляет Администрации Ролики и Фото для размещения на
Портале на условиях, определяемых настоящим Соглашением.
2. Текст Соглашения выводится Автору при регистрации на Портале и
вступает в силу после выражения Автором согласия с его условиями в
форме выделения Автором галочки напротив надписи "Принимаю условия
пользовательского соглашения" при регистрации. Администрация
принимает к размещению Ролики и Фото только после согласия Автора
Ролика с данным Соглашением.
3. Администрация размещает Ролики и Фото на Портале в том случае, если
они соответствуют техническим параметрам, указанным в настоящем
Соглашении.
o 3.1. Поскольку проект KAZTUBE.KZ является бесплатным сервисом,
вознаграждение Автору за предоставленные Ролики и Фото не
выплачивается.
o 3.2. Автор, присоединившийся к данному Соглашению и приславший
Ролик или Фото для размещения на Портале, безвозмездно передает
Администрации право свободного использования и предоставления
широкого
доступа
(с
учетом
ограничений
доступа,
регламентированных п. 3.6) в пределах данного ресурса без
выплаты какого-либо вознаграждения. Автор соглашается с тем, что
Администрация вправе размещать на страницах, содержащих
Ролики и Фото Автора, рекламные баннеры и объявления,
модифицировать ролик с целью размещения рекламы, а также
использовать присланные Ролики и Фото в иных коммерческих
целях.
o 3.3. Ответственность за несанкционированное копирование и
использование Роликов и Фото, опубликованные на данном ресурсе,
несут неправомочно использовавшие их лица и организации,
o 3.4. До тех пор, пока не установлено иное, все личные
имущественные и неимущественные права на Ролик и Фото
принадлежат разместившему их Автору. Автор предупрежден об
установленной действующим законодательством Республики
Казахстан ответственности за неправомерное использование и
размещение чужих произведений. В случае если будет установлено,
что разместивший Ролики и Фото Автор не является их
правообладателем, эти Ролики или Фото будут изъяты из
свободного
доступа
по
первому
требованию
законного
правообладателя.
o 3.5. При размещении Ролика Администрация указывает псевдоним
(никнейм) Автора, указанный Автором при предоставлении Ролика.

o

o

3.6. Размещаемые на Портале Ролики не должны содержать:
§ – материалы,
которые
являются
незаконными,
вредоносными,
угрожающими,
оскорбляющими
нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые
законом
интересы
третьих
лиц,
клеветническими,
пропагандирующими ненависть, жестокость, насилие и/или
дискриминацию
людей
по
расовому,
этническому,
религиозному,
половому,
социальному
признакам,
содержащие нецензурные выражения, сцены насилия, сцены
ущемляющие права меньшинств;
§ – выдачи себя за другого человека или представителя
организации и/или сообщества без достаточных на то прав, в
том числе за сотрудников KAZTUBE.KZ, а также введения в
заблуждение относительно свойств и характеристик какихлибо субъектов или объектов;
§ – материалы, которые Пользователь не имеет права делать
доступным по закону или согласно каким-либо контрактным
отношениям;
§ – материалы, которые затрагивают какой-либо патент,
торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие
права собственности и/или авторские и смежные с ним права
третьей стороны;
§ – неразрешенной
специальным
образом
рекламной
информации, спама, схем "пирамид", "писем счастья";
§ – материалы,
содержащие
компьютерные
коды,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, для
осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам,
логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернет;
§ – нарочного
или случайного нарушения каких-либо
применимых местных, государственных или международных
законов;
§ – сбора
и хранения персональных данных других
пользователей;
§ – несогласованной
передачи
записей
рекламного,
коммерческого или агитационного характера;
§ – рекламы алкоголя, табака и наркотических, а также других
запрещенных законодательством Республики Казахстан
средств;
§ – записи
в чей-либо адрес, содержащие грубые и
оскорбительные выражения и предложения;
§ – записи,
содержащие
материалы
порнографического
характера.
3.7. Администрация имеет право отказать Автору (заблокировать
пользователя) в размещении Роликов или Фото, а также удалить их
по своему усмотрению, если их содержание противоречит
требованиям настоящего Соглашения. При этом Администрация не
обязана уведомлять Автора о причинах такого отказа.

3.8. Администрация старается обеспечивать бесперебойную работу
Портала, однако не несет ответственности за полную или частичную
утрату Роликов или Фото, размещаемых Автором, а также за
недостаточное качество или скорость предоставления услуги.
o 3.9. Автор соглашается с тем, что он несет полную ответственность в
отношении Роликов, размещаемых им на Портале. Администрация
не несет ответственности за содержание Роликов или Фото и за
соответствие их требованиям законодательства, за нарушение
авторских прав, несанкционированное использование товарных
знаков, наименований фирм и их логотипов, а также за возможные
нарушения прав третьих лиц в связи с размещением Роликов или
Фото на Портале. В случае поступления претензий от третьих лиц,
связанных с размещением Роликов или Фото, Автор самостоятельно
и за свой счет урегулирует указанные претензии.
4. Технические требования к Роликам.
o 4.1. Ролики размещаются на Портале в том случае, если Автор
присылает их в соответствии с техническими требованиями,
установленными данным пунктом. Администрация имеет право не
размещать Ролик в случае, если он не будет соответствовать данным
требованиям.
o 4.2.
Ролик должен предоставляться в распространенных
видеоформатах (Windows Media Video, Apple QuickTime, MPEG 1-4,
DivX, XviD, 3gp) длительностью не более 250 минут и объемом не
более 3072 МБ, страница просмотра Ролика содержит псевдоним
(никнейм) Автора (в виде текста).
o 4.3. Ролики и Фото размещаются на Портале путем загрузки через
пользовательский интерфейс (ссылка «Добавить видео» и
«Добавить фото»).
5. Соглашение является юридически обязывающим договором между
Автором и Администрацией и регламентирует условия предоставления
Автором Роликов для размещения на Портале.
6. Всевозможные споры по поводу Соглашения разрешаются согласно
нормам законодательства РК.
7. Автор, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий
Администрации или третьих лиц в связи с размещением на Портале
какого-либо Ролика или Фото, направляет претензию. Для этого
необходимо отправить письмо с соответствующим текстом в техническую
поддержку. Ролик или Фото будет немедленно изъяты из свободного
доступа по первому требованию законного правообладателя.
10. Пользовательское Соглашение может быть изменено Администрацией
без какого-либо специального уведомления. Наиболее актуальная версия
Соглашения находится на странице по адресу http://kaztube.kz/.
11. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти
Республики Казахстан, затрагивающих целиком или в части
функционирование Портала, Администрация сохраняет за собой право
любых изменений в функционировании Портала, направленных на
приведение последнего в соответствие с новыми нормами.
o

•

•

•
•

•

•

Пайдаланушылық келісім
Осы Пайдаланушылық келісім (бұдан әрі – «Келісім») «KAZTUBE.KZ» сервисінің
әкімшілігі (бұдан әрі – «Әкімшілік») және жеке тұлға (бұдан әрі – «Автор»)
арасында Интернет желісінде kaztube.kz адресі бойынша WEB-сайтта (бұдан әрі –
«Сайт») бейне және аудио материалдарды (бұдан әрі – «Роликтер»), сондай-ақ
фото материалдарды (бұдан әрі – «Фото») орналастыру бойынша қатынастарды
реттейді. Осы Пайдаланушылық келісімге тиісті түрде қосылып, Сайтқа
орналастыру үшін бір не бірнеше Ролик немесе Фото ұсынған жеке тұлға Автор
болып танылады.
•
•

•

•
•

•

•

•
•

1. Автор Әкімшілікке осы Келісіммен белгіленген шарттарда Сайтқа
орналастыруға Роликтерін ұсынады.
2. Келісім мәтіні сайтта тіркелгенде Авторға беріледі және ол тіркелген
кезде Автор «Пайдаланушылық келісімнің шарттарын қабылдаймын»
деген жазуға қарама-қарсы қанат белгісін қою түрінде оның шарттарымен
келіскеннен кейін күшіне енеді. Әкімшілік, Роликтің Авторы осы
Келісіммен келіскеннен кейін ғана Роликтер мен Фотоларды
орналастыруға қабылдайды.
3. Әкімшілік Роликтер мен Фотоларды Сайтқа тек олар осы Келісімде
көрсетілгентехникалық параметрлерге сәйкес келген жағдайда ғана
орналастырады.
3.1. KAZTUBE.KZ жобасы тегін сервис болғандықтан, Роликтер мен
Фотолар ұсынған үшін Авторға сыйақы төленбейді.
3.2. Аталған келісімге қосылған және Сайтқа орналастыру үшін жіберген
Автор тегін түрде қандай да бір сыйақы төлемей, аталған ресурс шегінде
еркін пайдалану және кеңінен қолжетімділік құқығын (3.6-тармақта
регламенттелген қолжетімділік шектеулерін ескеріп) Әкімшілікке береді.
Әкімшілік, Автордың Роликтері мен Фотолары бар беттерде жарнама
баннерлерін және хабарландырулар орналастыруға, жарнама орналастыру
мақсатымен роликті түрлендіруге, сондай-ақ жіберілген Роликтер мен
Фотоларды басқа да коммерциялық мақсаттарда пайдалануға
құқылығымен Автор келіседі.
3.3. Аталған ресурста жарияланған Роликтер мен Фотоларды рұқсатсыз
көшірген және пайдаланған үшін жауапкершілікті оларды заңсыз түрде
пайдаланған тұлғалар мен ұйымдар атқарады.
3.4. Басқасы белгіленбегенше, Ролик пен Фотоға барлық жеке мүлікті және
мүліктік емес құқықтарды, оларды орналастырған Автор иеленеді. Авторға
басқа біреудің шығармаларын қолданған және орналастырғаны үшін
Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы заңнамамен белгіленген
жауапкершілік
туралы
ескертілген.
Роликтер
мен
Фотоларды
орналастырған тұлға құқық иесі болып табылмайтыны анықталған
жағдайда, заңды құқық иеленушінің бірінші талабы бойынша бұл
Роликтер мен Фотолар еркін қолжетімділіктен алып тасталады.
3.5. Роликті орналстырғанда, Әкімшілік Автормен Ролик ұсынылған кезде
көрсетілген псевдонимді (никнейм) көрсетеді.
3.6. Сайтта орналастырылатын Роликтердің мазмұнында мыналар
болмауы тиіс:
o – Заңсыз, зиянды, қауіпті, үшінші тұлғалардың адамгершілік,
абырой мен қадір қасиетін, құқығы мен заңмен қорғалатын
мүдделерін қорлайтын, өсек жала, өшпенділікті, қатыгездікті,

•

•

•

зорлықты
және/немесе
адамдарды
нәсілдік,
этникалцық,
жыныстық, әлеуметтік белгілері бойынша кемсітуді насихаттайтын,
әдепсіз сөздер, зорлық көріністері, азшылықтардың құқықтарына
қысым жасау көріністері бар материалдар;
o – Өзін басқа адамның атынан немесе ол үшін құқығы жеткіліксіз
басқа бір ұйымның және/немесе қоғамдастықтың өкілі, сонымен
қатар KAZTUBE.KZ қызметкерлері атынан шығару, сондай-ақ қандай
да бір объектілерді немесе субъектілердің қасиеттері мен
сипаттамаларына қатысты адастыру;
o – Пайдаланушы заң бойынша немесе қандай да бір келісімшарт
қатынастарына сәйкес қолжетімді қылуға құқығы жоқ,
материалдар;
o – қандай да бір патент, сауда маркасын, коммерциялық құпияны,
копирайт немесе өзге де жеке меншік құқықтарын және/немесе
авторлық және онымен аралас үшінші тұлғаның құқықтарын
қозғайтын материалдар;
o – арнайы түрде рұқсат берілмеген жарнама ақпарат, спам,
«пирамида» сұлбалары, «бақыт хаттары»;
o – компьютер кодтары бар, кез келген компьютерлік немесе
телекоммуникациялық
жабдықтың
немесе
бағдарламаның
функционалдығын бұзуға, жоюға немесе шектеуге, рұқсат етілмеген
қолжетімділікті жүзеге асыруға арналған материалдар, сондай-ақ
коммерциялық бағдарламалық өнімдерге сериялық нөмірлер,
Интернеттегі ақылы ресурстарға рұқсатсыз қолжетімділік алу үшін
логиндер, парольдер және басқа да құралдар;
o – қандай да бір қолданылатын жергілікті, мемлекеттік немесе
халықаралық заңдарды қасақана немесе байқамай бұзу;
o – басқа пайдаланушылардың дербес мәліметтерін жинау және
сақтау;
o – жарнамалық, коммерциялық немесе үгіттеу сипаттағы жазуларды
келісімсіз беру;
o – алкоголь, темекі және нашақорлықты, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасымен тыйым салынған басқа да
құралдарды жарнамалау;
o – біреудің атына дөрекі және тіл тигізу сөздері мен сөйлемдері бар
жазулар;
o – порнографиялық сипаттағы материалдары бар жазулар.
3.7. Әкімшілік Авторға Фотолар мен Роликтерін орналастыруға бас тартуға
(пайдаланушыны), сондай-ақ, егер олардың мазмұны осы Келісімге қайшы
келсе, оны өз білгенінше жоюға құқылы. Бұл ретте, Әкімшілік осылай бас
тартудың себептері жөнінде Авторға хабарлауға міндетті емес.
3.8. Әкімшілік Сайттың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге тырысады,
бірақ Автор орналастыратын Фотолар мен Роликтердің толық немесе
жартылай жоғалуына, сондай-ақ қызметтер көрсетудің жеткіліксіз сапасы
мен жылдамдығына жауапкершілік атқармайды.
3.9. Автор Сайтта орналастыратын Роликтері мен Фотоларына қатысты
толық жауапкершілік атқаратынымен келіседі. Әкімшілік Роликтер мен
Фотолардың мазмұнына, сондай-ақ олардың заңнама талаптарына сәйкес
болуына, авторлық құқықтардың бұзылуына, тауар белгілерін,
фирмалардың атауларын және олардың логотиптерін рұқсатсыз
пайдаланғаны,
сондай-ақ
Сайтта
Роликтер
мен
Фотоларды
орналастырумен байланысты үшінші тұлғалардың құқықтары бұзылуы

мүмкін болғаны үшін жауапкершілік атқармайды. Роликтер мен
Фотоларды орналастырумен байланысты үшінші тұлғалардан наразылық
келіп түскен жағдайда Автор өз есебінен аталған наразылықтарды
реттейді.
· 4. Роликтерге қойылатын техникалық талаптар
•

•

•

4.1. Роликтер Сайтқа, Автормен аталған тармақта белгіленген техникалық
талаптарға сәйкес жіберілген жағдайда орналастырылады. Әкімшілік
Ролик аталған талаптарға сәйкес келмеген жағдайда оны орналастырмауға
құқылы.
4.2. Ролик ұзақтылығы 250 минуттан аспайтын және көлемі 3072 МБ
аспайтын көп таралған бейнеформаттарда (Windows Media Video, Apple
QuickTime, MPEG 1-4, DivX, Xvid,3gr) ұсынылуы тиіс, Роликті көру бетінде
(мәтін түрінде) Автордың псевдонимі (никнейм) бар.
4.3. Ролик пен Фото Сайтта пайдаланушылық интерфейс арқылы жүктеу
тәсілімен орналастырылады («Бейне қосу» және «Фото қосу» сілтемесі).

· 5. Келісім Автор мен Әкімшілік арасында заңды түрде міндеттейтін Шарт болып
табылады және Автормен Роликтерді Сайтқа орналастыру үшін ұсыну
шарттарын регламенттейді.
· 6. Келісім жөніндегі әр түрлі даулар ҚР заңнамасының нормаларына сәйкес
шешіледі.
· 7. Әкімшіліктің немесе Сайтқа қандай да бір Роликті немесе Фотоны
орналастырумен байланысты үшінші тұлғалардың әрекеттерінен оның
құқықтары мен мүдделері бұзылған деп санап отырған Автор наразылық
жібереді. Ол үшін сайттағы «Роликке наразылық білдіру» деген сілтемені
пайдалану қажет. Ашылған терезеде наразылық білдіру себебін және Сізбен
хабарласу үшін өзіңіздің байланысу нөмірлеріңізді енгізіңіз. Ролик немесе Фото
заңды құқық иеленушінің бірінші талабы бойынша еркін қолжетімділіктен дереу
алынады.
· 8. Пайдаланушылық келісімді Әкімшілік қандай да бір арнайы хабарландырусыз
өзгерте алады. Келісімнің неғұрлым өзекті нұсқасы http://kaztube.kz/. адресі
бойынша орналасқан.
· 9. Қазақстан Республикасы өкіметінің органдарымен Сайттың толық немесе
қызмет етуі бөлігін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер қабылданған
жағдайда, Әкімшілік соңғысын жаңа нормаларға сәйкес келтіруге бағытталған
кез келген өзгерістерді енгізу құқықын өзіне қалдырады.

