الشروط العامة لستعارة
أداة رقمية
مرفق باستمارة "استعارة أداة رقمية" ()SBU812-B

 .1أمور عامة
شوفده (قطاع األطفال والتعليم) والتلميذ (وحامل حق حضانته) الذي استلم واستعار
تسري الشروط العامة الستعارة أداة رقمية ما بين بلدية
ِ
األداة الرقمية.
 2فترة االستعارة
ً
ً
شوفده ،اعتبارا من تاريخ استالم األداة الرقمية ولغاية االنتهاء
تسري االستعارة خالل الفترة التي يكون املستعير مسجال فيها في مدرسة في بلدية
ِ
من الدراسة أو االنقطاع عنها أو التخرج من املدرسة أو إنهاء العقد .تسري الشروط العامة طوال فترة االستعارة .يجري إلغاء هذا العقد من
ً
خالل االتصال باملدير .ال يحق للمستعير أن ّ
يحول أو أن يرهن حقوقه و/أو التزاماته وفقا لهذا العقد .في حال إجراء حجز لدى املستعير/أولياء
األمر أو في حال ّ
شوفده بذلك.
تعرضه إلفالس شخص ي ،فإن املستعير ُم َلزم بأن يخبر املدرسة في
ِ
يجب على املستعير عند انتهاء فترة االستعارة أن ُيعيد األداة الرقمية مع ّ
شوفده .عند إعادة األداة الرقمية
محول التيار الكهربائي إلى املدرسة في
ِ
يجب أن تكون في نفس الحالة التي كانت عليها عند استالمها ،فيما عدا االهتراء العادي .وإن شركة أتيا ( )Ateaهي التي ّ
تقيم ما هو اهتراء عادي.
ليست هناك إمكانية لشراء األداة الرقمية بعد انتهاء فترة االستعارة.
 .3الشروط التي تسري على املستعير
ً
• الغاية من األداة الرقمية هي العمل املدرس ي .ويجب أن تتواجد األداة دائما معك في املدرسة ،ومن املهم أن تكون بحالة تشغيل جيدة أثناء
الدروس.
ُ
• يتحمل املستعير بنفسه مسؤولية االلتزام بشروط االستخدام السارية على البرامج وغير ذلك مما يتم تحميله في البيت أو يتم تنصيبه في
األداة.
ُ
• يتحمل املستعير بنفسه مسؤولية ما يجري تخزينه في األداة .ال ّ
تعوض املدرسة عن البرامج أو امللفات أو املواد التي يجري تخزينها في األداة،
ُ
ً
في حال االضطرار مثال إلى استبدال القرص الصلب أو إعادة تشكيله .املستعير يتحمل مسؤولية النسخ االحتياطي.
ً
ً
ُ
شخصيا .ال يجوز ُ
للمستعير أن يعير كلمة السر أو يكشفها ألي شخص .ومن
• ُيعتبر حساب املستعير على شبكة املدرسة ( )Skolnetحسابا
غير املسموح به أن تستخدم حساب شخص آخر أو كلمة السر الخاصة به.
ً
ً
• قوانين املجتمع تسري على شبكة اإلنترنت أيضا .ال يجوز أبدا استخدام األداة بطريقة تخرق القوانين السارية؛ على سبيل املثال :من خالل
ّ
ّ
محمية بحق النشر .ونذكر بشكل خاص بأنظمة القانون الجنائي املتعلقة بتشويه سمعة اآلخرين وإهانتهم والصور
تحميل/نشر مواد
ُ
املهينة وأنظمة تشريع حماية البيانات املتعلقة بمنع نشر البيانات الشخصية.
• من غير املسموح به أن تقوم بتغيير نظام تشغيل األداة الرقمية أو تخريب ملفاتها وإعداداتها املتضمنة في تهيئتها األساسية.
تعرضت البلدية ،بسبب ّ
• في حال ّ
تصرف غير قانوني يقوم به التلميذ ،ملسؤولية التعويض عن أضرار ،فيحق للبلدية أن تطالب التلميذ أو
أولياء أمره باملبلغ املعادل لذلك التعويض .وهذه املسؤولية منصوص عليها في قانون التعويض عن األضرار وغير ذلك من القوانين السارية
في هذا املجال.
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 .4املسؤولية
ً
ُ
يتحمل املستعير مسؤولية استخدام األداة الرقمية وحفظها ونقلها بطريقة ال تعرضها للضرر أو لخطر فقدانها .يجب دائما اصطحاب األداة
ً
ُ
ً
الرقمية معك إلى البيت بعد انتهاء الدوام املدرس ي .وفي حال تسبب املستعير ،عامدا أو مهمال ،بأضرار في األداة الرقمية أو بفقدانها ،فيجب على
ُ
املُستعير و/أو أولياء أمره أن ّ
يعوضوا املعير عن األضرار الناجمة بالنسبة للمعير على أسس القوانين املدنية .يتحمل أولياء األمور بصورة
تضامنية مع املستعير التعويض عن هذه التكاليف في حالة وجودها.
ً ً
ُيمنع منعا باتا ترك األداة الرقمية بدون رقابة مباشرة في مكان آخر إال في مكان آمن مقفول.
 .5عند وقوع حادث ،اإلهمال ،السرقة والسطو
ً
ً
عند وقوع حادث يسبب ضررا باألداة أو في حال فقدان األداة ،يجب االتصال باملشرف دائما .وفي حال فقدان األداة ،يجب على املستعير/ولي أمره
ّ
أن يبلغوا الشرطة بذلك.
ُ

ً
ُ
إذا تعرضت األداة لضرر أو الضياع عن عمد أو بسبب اإلهمال ،فسوف ينظر املعير في كل حالة على حدة وتحديد ما إن كان املستعير ُم َلزما بدفع
تعويض.
شوفده.
األداة الرقمية في املرحلة األساسية العليا واملدرسة الثانوية مشمولة بالتأمين والضمان وفق التأمين ضد جميع املخاطر الساري لبلدية
ِ
شوفده .ويغطي التأمين بعض األضرار
املستعير و/أو أولياء أمره مسؤولون عن التعرف على شروط التأمين ضد جميع املخاطر الساري لبلدية
ِ
الناجمة عن حادث أو سرقة أو سطو وفق شروط التأمين املرفقة .يجب التبليغ عن كافة قضايا التأمين والضمان إلى (لين إيديوكيشنLin /
 https://reparation.lin.education :)Educationأو إلى الهاتف رقم ( 010-209 63 00الخيار )3أو إلى  . service@lineducation.seإن
ً
تعمد من طرف املُستعير ال ّ
الضرر املُ َّ
يخول أبدا للحصول على تعويض من التأمين.
ً
ُ
تبلغ التكلفة الذاتية على املستعير وفقا لعقد التأمين املذكور أعاله  500كرونة .في حالة التأمين يجب على املستعير/ولي األمر في املدرسة الثانوية
ً
ُ
في بلدية شوفده أن ّ
يعوض املعير في حالة املطالبة بالتأمين عن التكلفة الذاتية البالغة  500كرونة شاملة ضريبة القيمة املضافة (.)moms
ِ
ُ
نلفت انتباه املستعير/ولي األمر التأكد من أن التأمين املنزلي الخاص يغطي تكاليف األضرار التي قد تصيب األداة إن كانت ناجمة عن اإلهمال .وفي
الحاالت األخرى ننصح بزيادة شمولية التأمين ليشمل هذه الحماية.
 .6إذا لم تلتزم بالشروط العامة ؟
ُ
تعتبر األداة الرقمية من املمتلكات املعارة .إذا قام املستعير باستعمال األداة الرقمية بشكل يتعارض مع الشروط العامة فإن هذا قد يؤدي إلى
ُ

حرمان مؤقت فيما يتعلق باستعمال أو اتاحة األداة الرقمية.
توجد االستمارة أيضا على موقع اإلنترنت الخاص ببلدية شوفده على الرابط:
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