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Company to Owner

Owner identification
The website is owned by (Kuwait Petroleum Corporation and subsidiaries) and the data controller is
(Kuwait Petroleum Corporation and subsidiaries), and EMTAZ is created for the employees of (Kuwait
Petroleum Corporation and subsidiaries) only and no other personnel is allowed to enter, use, or
communicate with any participating company without the prior approval and authorization of the
website owner.
Companies are NOT allowed to participate in EMTAZ website and provide their offers UNLESS all
requirements and conditions are fulfilled and approved by EMTAZ authorized team.
Use of the Website



By registering in the website, you warrant and represent to the website owner that you are
entitled to do so and to make use of information made available via the website.
This Website is only a venue where Users may meet and interact with the service provider for
their sale and purchase transactions directly by accessing the provider own costumed offer
through an independent website designed for the venue users.

The agreement between the company (offer provider) and website owner is subject to the following
terms and conditions:
External links






External links must be provided for the user, but they are beyond the control of the website
owner and no representation is made as to their content. Use or reliance on any external links
and the content thereon provided is at your own risk.
The Website is ONLY a platform that Users utilize to purchase item/service from the different
selection of offers from the different markets in Kuwait. Emtaz is not and cannot be a party to or
control in any manner any transaction between the Website's Users.
External links are not to be accessed by any other than the registered users of EMTAZ, and
through imbedded portal through EMTAZ website.

Warranties


The website owner makes no warranties, representations, statements or guarantees (whether
express, implied in law or residual) regarding provided approved links, and all matters shall be
carried directly with the offer provider once user is linked.
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Emtaz does not make any representation or Warranty as to specifics (such as quality, value,
salability, etc) of the products or services proposed to be sold or offered to be sold or purchased
on the Website. Emtaz does not implicitly or explicitly support or endorse the sale or purchase
of any products or services on the Website. Emtaz accepts no liability for any errors or
omissions, whether on behalf of itself or third parties. Moreover, it is the responsibility of the
offer provider to commit to the offer approved and EMTAZ shall have the right to monitor all
purchases under the agreed terms.
Emtaz does not make any representation or warranty as to the item-specifics (such as legal title,
creditworthiness, identity, etc) of any of its Users. You are advised to independently verify the
bona fides of any particular User that You choose to deal with on the Website and use Your best
judgment in that behalf.

Disclaimer of liability






The website owner shall not be responsible for and disclaims all liability for any loss, liability,
damage (whether direct, indirect or consequential), personal injury or expense of any nature
whatsoever which may be suffered by you or any third party, as a result of or which may be
attributable, directly or indirectly, to your access and use of the website, any information
contained on the website, your or your company’s personal information or material and
information transmitted over our system. In particular, neither the website owner nor any third
party or data or content provider shall be liable in any way to you or to any other person, firm or
corporation whatsoever for any loss, liability, damage (whether direct or consequential),
personal injury or expense of any nature whatsoever arising from any delays, inaccuracies,
errors in, or omission of any share price information or the transmission thereof, or for any
actions taken in reliance thereon or occasioned thereby or by reason of non-performance or
interruption, or termination thereof.
Emtaz is not responsible for any non-performance or breach of any contract entered into
between Buyers and Sellers. Emtaz cannot and does not guarantee that the concerned Buyers
and/or Sellers will perform any transaction concluded on the Website. Emtaz shall not and is not
required to mediate or resolve and dispute or disagreement between Buyers and Sellers.
EMTAZ has the right to monitor all companies providing the offers to EMTAZ user according to
requirements, and to make sure that companies are not performing any illegal activities such
as/but not limited to cybercrimes law number 63 – 201. In addition, shall have the right to
exclude, delete, banned and reject indefinitely suspend or terminate or block access of
membership of any company in which does not fulfill its requirements or subjected to further
complaints from EMTAZ users without any further notice.
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Disclosure of personal data
Any disclose of EMTAZ and user’s personal data is subjected to:







Approval from EMTAZ team.
To agents and service providers.
In cases where we are required by law to pass on information or if we believe action is
necessary for fraud, cybercrime or to protect the website, rights, personal safety of person/s.
We may also disclose aggregate statistics about companies to our website (customers and sales)
in order to describe your services to prospective partners (advertisers, sponsors) and other
reputable third parties and for other lawful purposes, but these statistics will include no
personally identifiable information.
When you participate in EMTAZ Website, You shall be responsible for maintaining the
confidentiality of your Display login Name and Password and you shall be responsible for all
activities that occur under your Display Name and Password. You agree that if You provide any
information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete or We have reasonable
grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or
not in accordance with the this Terms of Use, We shall have the right to indefinitely suspend or
terminate or block access of your membership on the EMTAZ Website and refuse to provide You
with access to the Website.

EMTAZ – terms & conditions
____________________________
إمتاز – الشروط واألحكام
من الشركة إلى المالك
الموقع االلكتروني ملك مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وموفر البيانات هو
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ،وقد صمم هذا الموقع لخدمة موظفي
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فقط ،وال يحق ألي شخص عدا المعنيين
أعاله دخول الموقع أو استخدام الموقع أو االتصال بالشركات المساهمة عن طريق
الموقع اال إذا كان مخول مسبقا من قبل فريق إدارة إمتاز حسب الصالحيات
واإلجراءات المتبعة.
وال يحق ألي شركة االنضمام وتقديم عروضها في الموقع اال بعد استيفاء الشروط
والمتطلبات والموافقة عليها من قبل مالك الموقع.
يشترط في الشركة المتقدمة لالشتراك في موقع امتاز تقديم خصومات تميز فيها
موظفي القطاع النفطي عن أي مستخدم اخر.
استخدام الموقع االلكتروني:
 -1بتسجيلك في الموقع االلكتروني فإنك تتعهد وتقر لمالك الموقع االلكتروني بإنه يحق
لك القيام بذلك واالستفادة من المعلومات المتاحة عبر الموقع اإللكتروني.
 -2هذا الموقع هو لتوفير إجراءات عرض السلعة أو الخدمة المقدمة من قبلكم وأيضاً
إجراءات البيع والشراء الخاصة بالسلعة أو الخدمة أو العرض من خالل موقع
إلكتروني مستقل مصمم بشكل خاص لمستخدمي إمتاز.
 تخضع االتفاقية بين الشركة (مقدمة العرض) ومالك الموقع اإللكتروني للشروط
واألحكام التالية:
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الموقع االلكتروني:
 -1يجب توفير رابط خاص للمستخدم خارج نطاق مالك الموقع اإللكتروني إلمتاز ويقع
استخدام هذا الرابط والمحتوى الموجود فيه تحت نطاق مسئوليتك الخاصة.
 -2يعتبر الموقع اإللكتروني موقع يتم من خالله فقط االستفادة من العرض أو السلع أو
الخدمات المختلفة المميزة الخاصة بمستخدمي موقع إمتاز وأيضاً إجراءات الشراء
والبيع دون أي نشاط آخر ،على أن ال يكون إمتاز طرفاً ألي معاملة تتم بين مستخدمي
الموقع اإللكتروني ومقدم العرض أو الخدمة أو السلعة بأي شكل من األشكال.
 -3ال يجوز استخدام الرابط الخارجي إال من قبل مستخدمي موقع إمتاز المسجلين
والمقيدين بالموقع ويكون االستخدام عن طريق البوابة اإللكترونية من خالل موقع
إمتاز.
الضمانات:
 -1يتم التعاقد بشكل مباشر من قبل مقدم العرض (الشركة) والمستخدم وال يكون على مالك
الموقع اإللكتروني إمتاز أي ضمانات أو تعهدات سواءً كانت صراح ًة أو ضمناً فيما
يتعلق بالتعاقد المذكور.
 -2ال تضمن إمتاز جودة المنتج أو الخدمة المقترح بيعها أو شرائها على الموقع
االلكتروني ،كما ال تدعم أي منتج أو خدمة صراحةً أو ضمناً ،وال تتحمل أي مسئولية
عن األخطاء أو االهمال من قبل البائع أو المستخدم ،كما يكون لدى إمتاز الحق في
مراقبة جميع المشتريات بموجب الشروط المتفق عليها.
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 -3ال تتعهد إمتاز لمستخدمي الموقع االلكتروني بكفاءة المنتج أو الخدمة المقدمة مثال
(الملكية القانونية أو الج دارة أو هوية المنتج وما إلى ذلك )...وتنصح مستخدميها بالتأكد
والتحقق من الخدمة أو المنتج الذي يتم اختياره من قبل الموقع االلكتروني.
إخالء المسئولية:
 -1تخلي مسئولية مالك الموقع اإللكتروني عن أي التزام أو خسارة أو ضرر سواء كان
مباشر أو غير مباشر أو إصابة شخصية أو مصروفات مهما كانت طبيعتها قد تتكبدها
الشركة أو أي طرف ثالث التي تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى استخدامك
للموقع اإللكتروني أو أي معلومات واردة بالموقع وأيضاً معلوماتك الشخصية الخاصة
أو المواد والمعلومات المنقولة عبر موقعنا اإللكتروني والتي تعد من مسئولية الشركة
القانونية ،وعلى وجه الخصوص ال يكون لمالك الموقع اإللكتروني وال أي طرف ثالث
أو موفر محتوى أو بيانات مسئوالً بأي شكل من األشكال تجاهك أو تجاه أي شخص
آخر أو مؤسسة أو شركة أخرى أياً كانت عن أي خسارة أو التزام أو ضرر (سواء كان
مباشر أو غير مباشر) أو إصابة شخصية أو نفقات مهما كانت طبيعتهما ناشئة عن أي
تأخير أو عدم دقة أو خطأ أو إغفال عن أي معلومات عن سعر السلعة أو نقلها أو أي
إجراءات تتخذ بسببها أو بسبب عدم أدائها أو انقطاعها أو غيرها.
 -2إمتاز تخلي مسئوليتها عن أي تقاعس أو خرق ألي عقد تم إبرامه بين البائع والمشتري
وتخلي مسئوليتها عن أي ضمانة بين البائع والمشتري ،تخص أي معاملة أبرمت على
الموقع االلكتروني أو غيرها ،وأيضاً ال تقوم إمتاز بدور الوسيط في تسوية أي نزاع أو
خالف بين البائع والمشتري.
 -3يحق إلمتاز مراقبة جميع الشركات التي تقدم العروض إلى مستخدمي إمتاز وفق
المتطلبات وفي إطار الهدف من إنشاء الموقع دون أن تتعداه إلى أي نشاط مخالف أو
يقع تحت طائلة القانون ،خاصة قانون الجرائم االلكترونية رقم  63لسنة  2015ويحق
لها استبعاد أو حذف أو حظر ورفض أو تعليق أو إنهاء أو إغالق عضوية أي شركة ال
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يتم فيها تلبية متطلباتها ،أو يرد تجاهها الكثير من الشكاوى من مستخدمي إمتاز بدون
تقديم أي إشعار مقدماً وإلى أجل غير مسمى.
البيانات الشخصية:
يمكن أن نقوم بإظهار بياناتك الشخصية لما يلي:
 لشركات أخرى ضمن مجموعتنا.
 للوكالء وموفري الخدمة.
 في حاالت طلب ذلك منا بموجب القانون أو إذا كنا نعتقد بأنه من الضروري اتخاذ إجراء
بسبب االحتيال أو حدوث جريمة عبر االنترنت أو من أجل حماية الموقع اإللكتروني
والحقوق والسالمة الشخصية لألفراد.
 كما يمكننا اإلفصاح عن اإلحصائيات اإلجمالية حول الشركات للموقع اإللكتروني الخاص
بنا (العمالء والمبيعات) من أجل وصف خدماتك للشركاء المحتملين (المعلنين والرعاة)
واألطراف الثالثة األخرى حسنة السمعة ولألغراض القانونية األخرى ،ولكن لن تتضمن
هذه اإلحصائيات معلومات تحدد الشخصية.
 عندما تشارك في الموقع اإللكتروني إمتاز ،يجب أن تكون مسؤوالً عن الحفاظ على سرية
اسم المستخدم ل لعرض وكلمة المرور لديك ويجب أن تكون مسؤوالً عن جميع األنشطة
التي تحدث تحت اسم العرض وكلمة المرور لديك .والبد من موافقتك على أنك إذا قدمت
أي معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حالية أو غير كاملة أو كان لدينا أسبابًا
معقولة في الشك في أن مثل هذه المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حالية أو
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غير كاملة أو ال تتفق مع شروط االستخدام هذه ،يحق لنا تعليق أو إنهاء أو غلق عضويتك
على موقع إمتاز ألجل غير مسمى ورفض دخولك إلى الموقع اإللكتروني.

