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 شروط عقد الزبون لنشاط دورات الخدمات الریاضیة
 . عام ۱

في اإلجراءات المتعلقة بالدورات الریاضیة المشَرف علیھا و المنظمة من قبل  ورات الخدمات الریاضیةتطبق شروط عقد الزبون لنشاط د
عمل الثقافة ووقت الفراغ/الخدمات الریاضیة لمدینة ھلسنكي. تقدم عمل الثقافة ووقت الفراغ/الخدمات الریاضیة لمدینة ھلسنكي خدمات 

ا. الخدمات الریاضیة لدیھا الحق في تغییر الخدمات التي تقدمھا أو تغییر مضمونھا. ریاضیة وھي مسؤولة عن قانونیة مضمون خدماتھ
الخدمات الریاضیة لیست مسؤولة عن خدمة شركة خدمات أخرى أو مضمونھا من أي وجھ ولو كان الوصول إلى ھذه الخدمة مثال عن 

خدمات الریاضیة لیست مسؤولة عن األضرار الممكن حصولھا طریق رابط في الخدمات اإللكترونیة للخدمات الریاضیة أو بطرق أخرى. ال
للزبون الذي یسببھا استخدام معلومة غیر صحیحة أو ناقصة أو غامضة. الخدمات الریاضیة مسؤولة فقط عن صحة معلومات المنتجات التي 

 تبیعھا والخدمات التي تقدمھا وأیضا عن جودتھا وفعالیتھا.

 خدمات الریاضیة خدمة التعامل اإللكتروني لل .٢

 إثبات الشخصیة والتسجیل  ٢٫۱

استخدام الخدمة یتطلب سن الثامنة عشر أو موافقة الوصي أي الراعي. عند استخدام خدمات خدمة التعامل اإللكتروني للخدمات الریاضیة 
دمة التعامل اإللكتروني للخدمات یوافق الزبون على شروط عقد الزبون لنشاط دورات الریاضة المشرف علیھا وعلى بنود استخدام خدمة خ

 الریاضیة. 

خدمة التعامل اإللكتروني تتضمن معلومات شخصیة تتطلب معالجتھا إثبات شخصیة المستخدم قبل استخدام الخدمة. في خدمة التعامل 
والذي یثبت فیھ  المستخدم  شخصیتھ برمز البنك الشخصي أو  VETUMAاإللكترونیة یتم إثبات الشخصیة عن طریق إثبات الشخصیة ب

 للشركة والجمعیة. Katsoالمعرف الھاتفي أو حساب 

 في المرة األولى لالستخدام یطلب منك التسجیل. بعد التسجیل یمكنك استخدام ملفك للتعامل. 

 حمایة البیانات٢٫٢ 

الریاضیة یحتویھا سجل الزبون للخدمات الریاضیة. یوجد بیان السجل ومعلومات  المعلومات الشخصیة التي تُجمع عند نشاط دورات الخدمات
 أخرى عن حقوق حمایة البیانات في موقع المكتب اإلداري لمدینة ھلسنكي أمن المعلومات وحمایة البیانات.
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 استخدام الخدمة  ٢٫۳

یقع في الوقت الصحیح وال عن النشاط الذي لیس فیھ خطأ. الخدمة الخدمة الریاضیة لیست مسؤولة عن نشاط الخدمة غیر المنقطع والذي 
الریاضیة لیست مسؤولة عن اإلیقافات أو تغیر المعلومات التي تتضمنھا الخدمة أو تغیر معلومات أخرى أو فقدانھا بسبب اإلیقافات التي 

ال عن المشاكل أو العطل أو اإلیقافات في نقل البیانات التي سببھا المشاكل التقنیة أو الصیانة أو التركیب التي یمكن أن تظھر في الخدمة و
ي تسببھا األطراف الثالثة وال عن األضرار التي تسببھا. الخدمات الریاضیة لدیھا الحق في إیقاف الخدمة لتغیرھا أو تجدیدھا أو لسبب تقن

مشابھ أو إن تتطلب ذلك التشریع أو أمر رسمي آخر. الخدمة متعلق بالخدمة أو لتصلیح أو تركیب أو صیانة على شبكة البیانات أو لسبب آخر 
 الریاضیة تقصر مدة اإلیقاف بقدر اإلمكان.  یبلغ عن اإلیقاف بحسب اإلمكان مقدما. 

 الحقوق  ٢٫٤

الرخصة. جمیع حقوق خدمة التعامل اإللكتروني للخدمات الریاضیة تملكھا الخدمة الریاضیة أو منتجو آخرون لمضمون الخدمة أو مالكو 
مقدم الخدمة لدیھ الحق في توقیف تقدیم خدمة التعامل اإللكتروني للخدمات الریاضیة متى شاء. یبلغ عن ھذا في موقع الخدمات الریاضیة  

)www.hel.fi/liikunta مبكرا قبل توقیف تقدیم الخدمة. المسؤول عن تقدیم خدمة التعامل اإللكتروني للخدمات الریاضیة (Enkora Oy 
Ltd. 

  حق الزبون في استخدام الخدمة ٢٫٥

یحصل الزبون في خدمة التعامل اإللكتروني للخدمات الریاضیة  على حق محدد الستخدام الخدمة بحسب ھذه البنود لالستخدام حینما یسجل 
خدمات مقدمي خدمات  وفقا لھذه الشروط ولشروط خاصة بالخدمة ممكنة. الزبون على علم بأنھ لو كان ھناك دخول عن طریق الخدمة إلى

 آخرین لربما استلزم استخدام ھذه الخدمات تسجیل آخر. المعلومات المفصلة أكثر عن المتطلبات والقیود واألعراف الخاصة بكل خدمة  والتي
 للثقافة ووقت الفراغ/الخدمات الریاضیة.  www.hel.fi/liikuntaتقدمھا الخدمات الریاضیة توجد في موقع

 ولةالجھات المسؤ ٢٫٦

Vetuma ،مركز تقنیة المعلومات واالتصال للدولة :Valtori :البرید اإللكتروني .vetuma(at)valtori.fi. 

 IBMتقدیم الخدمة: 

 الُمعرفات البنكیة: كل بنك على حدة مسؤول عن إثبات الشخصیة والدفع

  Enkora Oy Ltdتقدیم خدمة التعامل اإللكتروني: 

 تستخدم خدمة إثبات الشخصیة والدفع: (الخدمات الریاضیة) الثقافة ووقت الفراغ لمدینة ھلسنكي.  خدمة التعامل اإللكتروني التي
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 . األسعار۳

 . % ۱۰األسعار تتضمن ضریبة القیمة اإلضافیة 

 الدفع .٤

الزبون مسؤول عن صحة المعلومات التي أعطاھا عبر الھاتف أو في خدمة التعامل اإللكتروني للخدمات الریاضیة من أجل  الحجز أو 
أو  Danskebankأو  Nordeaعبر البنوك اإللكترونیة   الحجزالشراء.  في خدمة التعامل اإللكتروني للخدمات الریاضیة یمكن دفع مقدم 

Osuuspankki  أوAktia Sp/Pop  أوHandelsbanken حینما یسجل في دورة ریاضیة ویدفع مشاركتھ عن طریق خدمة  .
التعامل اإللكتروني للخدمات الریاضیة یجب على الزبون أن یؤكد حجزه باالنتقال من البنك اإللكتروني إلى خدمة التعامل اإللكتروني 

وع إلى الخدمة. الخدمات الریاضیة لیست مسؤولة عن العطل في الدفع أو إلغاء للخدمات الریاضیة. الزبون مسؤول عن دفع الحجز والرج
الحجز الذي سببھ ترك الرجوع إلى خدمة التعامل اإللكتروني بعد عملیة الدفع. في بعض المراكز استخدام الخدمات الریاضیة یتطلب أن 

ج المختار ینشأ بین الزبون ومدینة ھلسنكي عقد ملزم. الحجز صالح یورو. حینما یدفع سعر المنت ٤یكون للزبون بطاقة زبون  شخصیة ثمنھا 
 فقط للمدة المكتوبة في االستمارة.

 تغییر المنتجات المشتراة أو إلغائھا .٥

تسجیل الزبون في الدورة المنظمة من قبل الخدمات الریاضیة ملزم. إن اضطر الزبون إلى إلغاء مشاركتھ في الدورة المنظمة من قبل 
 ات الریاضیة والتي لم تدفع بعد رسومھا یُقبل اإللغاء، إن لم یشارك في الدورة وُصنع اإللغاء قبل موعد دفع الفاتورة. إن اضطر الزبونالخدم

أو إلى إلغاء مشاركتھ في الدورة المدفوعة المنظمة من قبل الخدمات الریاضیة قبل بدئھا یرجع رسم الدورة فقط في حالة إنتقالھ من مدینتھ 
مرض أو حالة وفاة (مقابل بالغ نقل العنوان أو شھادة طبیب). الرسم المدفوع مرتین یعاد دفعھ كامال. تدفع مصاریف المعالجة كرسوم ال

یورو كل مرة یعالج فیھا إلغاء)   ال تدفع تعویضات عن الغیابات المنفردة أو عن بالغات اإللغاء المعمولھ بعد بدء الدوره. إن  ۸،٥۰إلغاء (
أن یلغى الحجز أو یغیر لألسباب التي سبق ذكرھا یجب أن تبلغ الخدمات الریاضیة عبر البرید اإللكتروني على العنوان أرید 

liikuntakurssit@hel.fi )  87501 310) 09أو الھاتف 

 . شروط أخرى٦

 Helsinginرأ في العنوان تعالج الخدمات الریاضیة معلومات الزبون بحسب بیان السجل للخدمات الریاضیة الذي یمكن أن یق
kaupungin rekisteriselosteet/ Helsingfors stads registerbeskrivningar یوجد بیان السجل لخدمة التعامل .

  .liikuntapalvelut Enkora-tietojärjestelmän asiakasrekisteriاإللكتروني للخدمات الریاضیة في 

 


