قرارداد همکاری با تولید کننده محتوا

کلیه ق ـوانین و م ـقررات ج ـمهوری
ق ـرارداد ح ـاض ـر ب ـراس ـاس م ـادٔه  ۱۰ق ـان ـون م ـدنی و ب ـا ت ـابعیت از ٔ
اسـالمی ایران بـه صـورت عـام و قـانـون تـجارت الکترونیک مـصوب  ۱۳۸۲و آیین نـامـه هـای مـربـوطـه

بـــه صـــورت ،ـــاتـ از تـــاری تایید در،واست تولید کننده محتوا جهت همکاری با داناپ بـــه رسمیت

لیه تـوافـقات طـرفین بـوده و تـوافـقات و اظـهارات
قـانـونی ،ـواهـد رسید .قـرارداد حـاضـر مـتضمن ک ٔ
پیشینـ اعـم از شـفاهی و کتبیـ در ارتـباط بـا موضوع این قرارداد از تاری انعقاد فاقد هرگونه اثر ،واهد بود.

این قــــرارداد فیمابین وب سایت داناپ که به زودی تبدیل به یک شرکت دانش بنیان ،واهد شد از یک سو و

شما که در این قرارداد تولید کننده محتوا نامیده می شویدـ از سوی دیگرـ ط ـبق ش ـرایط زیر در شه ـر ته ـران و

قـوانین جـمهوری اسـالمی ایرانـ به امضاء رسیده است .

تعاریف :

مـحتوا  :هـر نـوع فـایل یا مـحتوای چـندرسـانـه ای که جهـت عـرضـه از سـوی تـامین کننده مـحتوا در

ا،تیار داناپ قرار می گیرد.

مشـترک  :کلیه اشـخات حقیقی و حـقوقی که بـه واسـطه ثـبت نـام در پـلتفرم داناپ بـرای اسـتفاده از هر

یک از محتوای موجود در آن اقدام می کنندـ مشترک آن محتوا یا داناپ محسوب می شوند.

پ ـلتفرم  :کلیه بس ـتره ـای ن ـرم اف ـزاری که داناپ ب ـرای ارائه و ت ـوزیع  ،ـدم ـات اس ـتفاده می کند پ ـلتفرم

داناپ نامیده می شود.

ماده  - ۱موضوع قرارداد

 .۱.۱تولید محتوای ویدیوییـ توسط تامین کننده محتوا

 .۱.۲توزیع و بازاریابی محتوای تولید شدهـ توسط داناپ

ماده  - ۲وجاهت قانونیـ مدت و شرایط تمدید قرارداد

 .۲.۱بـه مـوجـب این قـرارداد حـق انـتشار مـحتوای ویدیویی انحصاری ارائه شـده از سـوی تـامین کننده

مـحتوا در ا،تیار داناپ قـرار گـرفـته و از این تـاری داناپ بـه عـنوان نـاشـر این مـحتوا شـنا،ـته ،ـواهـد

شد( .الزم به ذکر است که محتوای تولید شده با نام تولید کننده محتوا منتشر ،واهد شد و تنها حق انتشار آن

در پلتفرم داناپ مربوط به طرف اول قرارداد ،واهد بود).

 .۲.۲ب ـه اس ـتناد م ـواد ف ـصل چ ـهارم ق ـان ـون ت ـجارت الکترونیک ایران م ـصوب  ۱۳۸۲این ق ـرارداد وف ـق

ف ـرآیند الکترونیکی در پلتفرم داناپ ب ـا دریاف ـت ایمیل م ـعرفی ش ـده در پلتفرم در ه ـنگام ث ـبت ن ـام و

همچنین تکمیل ثـبت نـام بـا تایید ایمیل و ورود به پلتفرم تـوسـط ایشان و پـذیرش این قـرارداد از طـریق

پلتفرم داناپ مـورد تـایید قـرار گـرفـته و حکم انـعقاد قـرارداد رسمی داشته و برای طرفین الزم االجراست.

ماده  - ۳مبلغ قرارداد و نحوه فروش

 .۱.۳داناپ از طریق ف ـروش تک ن ـسخه ای اق ـدام ب ـه ع ـرض ـه و ف ـروش م ـحتوا و ،دمات تامین کننده

محتوا به مشترک ،واهد کرد.

 .۲.۳درآمد تولید کنندگان محتوا به شکل فروش تک ن سخه ای و در صدی از مبلغ نهایی دریافتی از م شترک

،واهد بود.

 ۴.۳در مدل همکاری انحصاریـ تـامین کننده مـحتواـ حـق انـتشارـ تـوزیع و فـروش مـحتوا را بـه صورت

ان ـحصاری ب ـه داناپ واگ ـذار ن ـموده و  9۰درص ـد از درآم ـد ن ـاشی از آن م ـحتوا م ـتعلق ب ـه ت ـامین کننده

مـحتوا ،ـواهـد بـود که به وی پردا،ت می شود.

 .۵.۳چ ـنان ـچه ت ـامین کننده م ـحتوا ح ـق ان ـتشارـ ت ـوزیع و ف ـروش م ـحتوای ویدیویی را ب ـصورت غیر

انحصاری به داناپ واگذار نماید  6۰درصد از درآمد ناشی از آن محتوا مـــتعلق بـــه تـــامین کننده مـــحتوا

،ـواهـد بـود که بـه وی پـردا،ـت می شـود.

توجه  :الزم به ذکر ا ست که در صدهای همکاری ذکر شده در باال تنها تا پایان سال  97معتبر ،واهند بود و این

در صدها از سال  9۸به ترتیب به  ۸۰و  ۵۰تغییر ،واهند یافت که این در صدها شامل محتواهایی که تا قبل از

سال  9۸منتشر شده اند نیز می شود.

 .6.۳در صـورت اعـمال تخفیف هـای مـناسـبتی از سـوی داناپـ تـامین کننده مـحتوا تـعرفـه هـای بـند

 ۴.۳را پـس از اعـمال تخفیف و بـر اسـاس مـبلغ نـهایی پـردا،ـت شـده از سـوی کاربـر یا درگـاه دریافـت

پـول دریافـت ،ـواهـد کرد.

ماده  - ۴تعهدات داناپ

 .۱.۴داناپ متعهـد می گـردد اطـالعـات مـربـوط بـه دوره هـای ارائـه شـده را تـا جـایی که نـاقـض حـریم

 ،ـصوصی داناپ و مش ـترک ن ـباش ـدـ در ق ـال ـب پ ـلتفرم داناپ در ا،تیار ت ـامین کننده م ـحتوا ق ـرار دهد .

 .۲.۴داناپ متعه ـد می گ ـردد م ـادامی که اف ـراد ث ـبت ن ـام کننده در یک م ـحتوا از آن اس ـتفاده می کنندـ

ارائ ـه آن را م ـتوق ـف ن ـخواه ـد کرد و در ص ـورت ص ـالح ـدید ب ـرای ح ـذف کام ـل دس ـترسی مش ـترک و

ت ـامین کننده م ـحتوا ب ـه م ـحتواـ ب ـه ت ـامین کننده م ـحتوا و مش ـترکین از ط ـریق راه ه ـای ارت ـباطی در

پلتفرم اطالع ،واهد داد.

 .۳.۴داناپ متعهـد می گـردد بـا اسـتفاده از تـمامی ابـزارهـای مـوجـود و ممکنـ نـهایت تـالش ،ـود را

بـرای جـذب حـداکثری مـخاطـب بـنماید و در این راسـتا می تـوانـد بـرنـامـه هـای مـختلف تخفیف یا

عرضه در قالب متفاوت یا در کانال های فروش مختلف را بنا به صالحدید ،ودـ راسا اعمال نماید.

 .۴.۴داناپ متعهـد می گـردد کلیه مـراحـل مـربـوط بـه ثـبت نـام افـراد را در یک مـحتوای ویدیویی انجام

و مدیریت نماید.

 .۵.۴داناپ متعه ـد می گ ـردد در  ،ـصوت ت ـولید م ـحتوا ب ـرای یک م ـوض ـوع ان ـحصاری ایجاد نکند.

بـدین مـعنا که دریافـت یک مـحتوا راجـع بـه مـوضـوع ،ـات از یک تـامین کننده مـحتوا مـانعی برای

دریافت محتوای دیگر در آن موضوع از سایرین نخواهد بود.

 .6.۴داناپ متعه ـد می گ ـردد ن ـام و ب ـرن ـد ت ـامین کننده م ـحتوا را در ت ـوزیع م ـحتوای ویدیویی مطابق

استانداردهای داناپ حفظ نماید.

 .7.۴داناپ ت ـالش  ،ـود را ب ـرای ح ـفظ و صیان ـت ح ـق م ـول ـف م ـطاب ـق ق ـوانین ج ـمهوری اس ـالمی

می نماید.

ماده  - ۵تعهدات تامین کننده محتوا

 .۱.۵تـامین کننده مـحتوا کلیه حـقوق مـادی مـربـوط بـه انـتشار و تـوزیع مـحتوای ویدیویی را در کانـال

ه ـای م ـختلف ب ـه ص ـورت ب ـر ،ـط و یا س ـایر ح ـام ـل ه ـای دیجیتال (آن ـالین) را ب ـه داناپ واگ ـذار کرده

اس ـت .در این راس ـتا ت ـامین کننده م ـحتوا در مدل همکاری انحصاریـ ح ـق ه ـر گ ـون ـه ان ـتشار و ت ـوزیع

م ـحتوای ویدیویی را ب ـرای ف ـروش یا ب ـه رایگان و یا در ه ـر ق ـال ـب همکاری دیگری از ط ـرق دیگر ب ـدون

کسب اجـازه مکتوب داناپ را از ،ود سلب و اسقاط می نماید.

 .۲.۵ت ـامین کننده م ـحتوا در ت ـعام ـل ب ـا س ـایر اس ـتفاده کنندگ ـان از پ ـلتفرم داناپ م ـوظ ـف ب ـه رعایت

اصول ا،القی متناسب با قوانین جمهوری اسالمی ایران می باشد.

 .۳.۵ت ـأمین ه ـزینه ه ـای ت ـولید م ـحتوای ویدیویی ب ـر عه ـده ت ـامین کننده م ـحتوا اس ـت .ت ـامین کننده

م ـحتوا می ت ـوان ـد قیمت م ـحتوای ویدیویی  ،ـود را تایین نماید و داناپ ص ـرف ـا ن ـظر م ـشورتی  ،ـود را

راجـع بـه اشکاالت احتمالی یا دستورالعمل های پیشنهادی برای تولید بهتر اعالم می نماید.

 .۴.۵ت ـامین کننده م ـحتوا متعه ـد می گ ـردد در ت ـولید م ـحتواـ اس ـتان ـدارده ـای الزم ش ـام ـل کیفیت

ت ـصویرـ کیفیت ص ـداـ بیان  ،ـوبـ داش ـتن ویدئ ـو م ـعرفیـ تقسیم ویدئ ـوه ـا ب ـه ب ـخش های کوت ـاه و

انتخاب موضوع مناسب طبق قواعد مندرج در پلتفرم داناپ را رعایت نماید.

 .۵.۵مسـئولیت حـفظ و صیانـت از دسـترسی بـه پـلتفرم داناپ که بـرای تـامین کننده مـحتوا ایجاد شـده

اسـتـ بـطور کامـل بـر عهـده تـامین کننده مـحتوا ،ـواهـد بـود و مسـئولیت هـر گـونـه اتـفاقی که در

نتیجه غفلت یا کوتاهی تامین کننده محتوا حادث شودـ صرفا بر عهده وی ،واهد بود.

 .6.۵ت ـامین کننده م ـحتوا متعه ـد می ش ـود م ـالکیت م ـادی و م ـعنوی م ـحتوایی را که ب ـرای ان ـتشار ب ـه

داناپ ارایه می کند در ا،تیار داش ـته ب ـاش ـد .ل ـذا کلیه ع ـواق ـب ن ـاشی از هرگ ـون ـه سه ـل ان ـگاری و سو

استفاده از محتوای ارایه شده متوجه تامین کننده محتوا می باشد.

ماده  - 6حذف محتوای ویدیویی

 .۱.6پـــس از قـــرار گـــرفـــتن مـــحتوای ویدیویی در پـــلتفرم داناپ ـ در صـــورتیکه تـــامین کننده مـــحتوا

ت ـقاض ـای ح ـذف آن را داش ـته ب ـاش ـدـ داناپ ن ـهایتا ظ ـرف  ۱۴روز کاری نس ـبت ب ـه ح ـذف م ـحتوای

ویدیویی اقـدام می نـماید .حـذف مـحتوای ویدیویی مـانـع اسـتفاده کسانی که از قـبل در مـحتوای مذکور

ثبت نام کرده اندـ نخواهد شد.

 .۲.6در صـورتی که مـحتوای ویدیویی بـه در،ـواسـت تـامین کننده مـحتوا از روی سـایت حـذف گـردد در

طی ف ـرآیند ح ـذف دوره از پ ـلتفرم داناپ ـ ب ـه م ـنظور پ ـوش ـش ه ـزینه ه ـای زیرس ـا،تی و ج ـبران

ضـررهـای داناپ در اثـر حـذف دوره از این بسـترـ کلیه عـواید مـالی حـاصـل از فـروش دوره بـه طـرف اول

قرارداد تعلق می گیرد و طرف دوم هرگونه حقی را در این ،صوت از ،ود سلب و اسقاط می کند.

 .۳.6داناپ در صـورت اعـالم مـراجـع قـانـونیـ فـورا و بـدون اطـالع قبلی دسـترسی بـه مـحتوا را برای

تامین کننده محتوا و مشترک متوقف ،واهد کرد.

ماده  - 7شرایط پردا،ت

 .۱.7داناپ م ـطاب ـق سیاس ـت ه ـای م ـالی اع ـالم ش ـده در ق ـراردادـ پ ـس از کسر کلیه کسورات قانونی با

تامین کننده محتوا تسویه ،واهد نمود.

 .۲.7حداقل موجودی قابل برداشت یک میلیون ریال معادل یکصد هزار ناموت ،واهد بود.

 .۳.7در،ـواسـت هـای پـردا،ـت در اولین روز از هر ماه انجام ،واهد شد.

 .۴.7مش ـترکین ب ـرای ه ـر م ـحتوای ویدیویی م ـطاب ـق ش ـرایط م ـندرج در م ـقررات س ـایت امکان عودت

وجه را دارند.

 .۵.7بـه دلیل قـانـون عـودت وجـه در داناپ ـ بـرای هـر یک از پـردا،ـت هـای مشـترکین بـعد از سه روز

امکان در،واست تسویه وجود دارد.

 .6.7کلیه درآمـدهـای نـاشی از این همکاری بـه شـماره حـساب مـتعلق بـه تـامین کننده مـحتوا که توسط

ایشان در پنل کاربریشان در پلتفرم داناپ ثبت شده است واریز ،واهد شد.

ماده  - ۸فورس ماژور هیچ یک از ط ـرفین این ق ـرارداد ب ـه دلیل ق ـصور یا ت ـا،یر در اج ـرای تعه ـدات ـش بـه

دلیل حـصول شـرایطی که فـراتـر از کنترل مـعقول وی بـاشـدـ مسـئول نـخواهـد بـود .این مـوارد شـامـل

مـوارد ذیل اسـت اگـرچـه محـدود بـه آنـها نیست :

آت ـش س ـوزیـ سیلـ زل ـزل ـهـ ت ـصادفـ ق ـطع  ،ـطوط ارت ـباطیـ ق ـطع ب ـرقـ ق ـطع ش ـبکهـ فیلترینگ ه ـر

بخشی از سـرویس هـای اینترنتیـ تحـریم و حـوادث نـاگـهانی و غیرقـابـل پیشبینی طبیعی و ...

ماده  - 9فس

قرارداد

 .۱.9هـر یک از طـرفین قـرارداد بـه هـر عـنوان که مـایل بـه فـس قرارداد بـاشـدـ بـاید شـصت روز قـبل از

تاری مورد نظر مراتب ،اتمه قرارداد را کتبا به اطالع طرف دیگر برساند.

 .۲.9چ ـنان ـچه ه ـر یک از تعه ـدات این ق ـرارداد ت ـوس ـط ت ـامین کننده م ـحتوا ن ـقض گ ـرددـ داناپ اب ـتدا

بـطور مکتوب مـراتـب تخـلف را بـه تـامین کننده مـحتوا اعـالم می کند و در صـورت عـدم اصـالح ظـرف

 7۲س ـاع ـتـ داناپ می توان ـد نس ـبت ب ـه ف ـس ف ـوری ق ـرارداد اق ـدام ن ـماید .ف ـس ق ـرارداد م ـان ـع از

مـطالـبه ،سارت نخواهد بود.

ماده  - ۱۰محرمانگی اطالعات ط ـرفین متعه ـد می گ ـردن ـد کلیه اس ـناد م ـرب ـوط ب ـه ط ـرف م ـقاب ـل را که

حسـب اقـتضاء و یا ضـرورت در جـریان اجـرای این قـرارداد در ا،تیارشـان قـرار می گیرد و یا اطـالعـاتی را

که ضـمن م ـذاکرات شـفاهی بـه آنـها دسـترسی پیدا می کنند را محـرمـانـه تلقی نـمایند و از افـشاء یا بـه

کار بـردن آنـها در جهـت ،ـالف مـنافـع طـرف مـقابـل در طـول مـدت این قـرارداد یا پـس از ،ـاتـمه آن

،ـودداری نـمایند .در غیر اینصورت مسئول جبران کلیه ،سارات وارد بر طرف مقابل می باشند.

ماده  - ۱۱حل ا،تالف این ق ـرارداد ط ـبق ق ـوانین و م ـقررات ج ـمهوری اس ـالمی ایران تنظیم ش ـده اس ـت

کلیه ا،ـتالفـات و دعـاوی بین طـرفین راجـع بـه انـعقادـ اعـتبارـ تفسیرـ فـس ـ نـقض و اجـرای آنـ بـدوا

از طـریق مـذاکره فیمابین طـرفین رسیدگی و حـل و فـصل ،ـواهـد شـد .در صـورت عـدم حـل ا،ـتالف از

ط ـریق م ـذاکره ظ ـرف یک ه ـفتهـ ا ،ـتالف ب ـه م ـرکز داوری ات ـاق ب ـازرگ ـانیـ ص ـنایعـ م ـعادن و کشاورزی

ایران ارج ـاع می گردد که م ـطاب ـق اس ـاس ـنام ـه و آیین داوری آن م ـرکز ب ـا رای یک ن ـفر داور ب ـه ص ـورت

قطعی و الزماالج ـرا ح ـل و ف ـصل می گردد .داور ع ـالوه ب ـر م ـقررات ح ـاکمـ ع ـرف ت ـجاری ذیرب ـط را نیز

مـراعـات ،ـواهـد نـمود .شـرط داوری حـاضـرـ مـوافـقتنامـه ای مسـتقل تلقی می شـود و در هـر حـال

الزماالجـرا می باشد.

ماده  - ۱۲اقامتگاه قانونی

اق ـام ـتگاه ق ـان ـونی ط ـرفین ه ـمان اس ـت که در آغ ـاز ت ـفاه ـمنام ـه (اق ـام ـتگاه ت ـامین کننده م ـحتوا از

ط ـریق ایمیل یا ث ـبت در پ ـلتفرم داناپ) ب ـه یکدیگر اع ـالم ن ـموده ان ـد .در ص ـورتیکه یکی از ط ـرفینـ

اقـامـتگاه قـانـونی ،ـود را تغییر دهـد بـاید نـشانی ،ـود را ظـرف مـدت  ۱۵روز پیش از تغییر بـه طـرف

دیگر اط ـالع ده ـد ت ـا زم ـانی که ن ـشانی ج ـدید ب ـه ط ـرف دیگر اع ـالم نش ـده اس ـتـ کلیه مکات ـبات ب ـه

نـشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

