
*บทแปลภาษาไทยน้ีใชส้าํหรับอา้งอิงเทา่นัน้ 
 
 

กองทุนฉุกเฉินเพ่ือชว่ยเหลือสื่อมวลชน โดย Google News Initiative 
 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการสมัคร 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการสมัคร (“ขอ้ตกลงและเง่ือนไข”) อธิบายขอ้ตกลงและเง่ือนไขจากกองทุนฉุกเฉินเพ่ือชว่ยเหลือสื่อมวลชน (“
โครงการ”) คุณไดต้กลงท่ีจะยอมรับเง่ือนไขเหลา่น้ีหากคุณสมัครเขา้ร่วมโครงการ 

คาํอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้ตกลงและเง่ือนไข: 
 

● “ขอ้มูลท่ีออ่นไหวตอ่ธุรกิจ”  หมายถึงขอ้มูลลับท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลท่ีสามซ่ึงอาจสง่ผลเสยีตอ่ตัวคุณ หรือตอ่ธุรกิจของคุณหาก
ถูกเปิดเผยตอ่คูแ่ขง่ 

● “ขอ้มูลลับ”  หมายถึงขอ้มูลท่ีบุคคลหน่ึงเปิดเผยให้กับอีกบุคคลโดยระบุวา่เป็นความลับ หรือโดยปกติจะเป็นความลับไมว่า่จะ
เป็นกรณีใดๆ 

● “ทุน”  หมายถึงจาํนวนเงนิท่ีมอบให้กับผูส้มัครท่ีไดรั้บคัดเลือก 

● “Google” “เรา”  หมายถึงบริษัท Google LLC 

● “ไดแ้ก”่  หมายถึง รวมถึง แตไ่มจ่าํกัดเพียง 

● “พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บสทิธ์ิ”  หมายถึง อเมริกาเหนือ, ลาตินอเมริกา, ยุโรปและตะวันออกกลาง, เอเชียแปซิฟิก, ออสเตรเลีย, 
นิวซีแลนด,์ สงิคโปร์, ญ่ีปุ่น, และ บราซิล 

● “อเมริกาเหนือ”  หมายถึง สหรัฐอเมริกา, เขตปกครองของสหรัฐอเมริกา, และ แคนาดา 

● “เอเชียแปซิฟิก”  หมายถึง บังคลาเทศ, ภูฏาน, บรูไน, กัมพูชา, หมูเ่กาะคุก, ติมอ เลสเต, ฟิจิ, ฮอ่งกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, 
ลาว, มาเก๊า, มาเลเซีย, มัลดีฟ, มองโกเลีย, เมียนมา, เนปาล, นิวแคลิโดเดีย, นิวซีแลนด,์ ปากีสถาน, ปาปัวนิวกินี, 
ฟิลิปปินส,์ ซามัว, หมูเ่กาะโซโลมอน, เกาหลีใต,้ ศรีลังกา, ไตห้วัน, ไทย, โตเกเลา, ตองกา, ตูวาลู, วานูอาตู, เวียดนาม 

● “ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา”  หมายถึง  ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชก็, 
เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด,์ ฝร่ังเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซแ์ลน์, ไอร์แลนด,์ อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิ
ทัวเนีย, ลักเซมเบร์ิก, มอลตา, เนเธอร์แลนด,์ นอร์เวย,์ โปแลนด,์ โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, 
สวีเดน, สวติเซอร์แลนด,์ สหราชอาณาจักร,  แอลจีเรีย, แองโกลา, บาหเ์รน, เบนิน, บอตสวานา, บูร์กินา ฟาโซ, บูรุนดี, คา
เมรูน, เคปเวอร์เด, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชาด, โคโมรอส, คองโก (บาราสวลิล)์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
(DRC), จิบูตี, อียปิต,์ อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, เอธิโอเปีย, กาบอง, แกมเบีย, กานา, กินี, กินี-บสิเซา, อิรัก, อิสราเอล, 
ไอโวรีโคสต,์ จอร์แดน, ซาอุดิอาราเบีย, เคนยา, คูเวต, เลโซโท, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, มาดากาสกา, มาลาวี, มาลี, 
มอริเตเนีย, มอริเชียส, โมร็อกโก, โมซัมบกิ, นามิเบีย, ไนเจอร์, ไนจีเรีย, ปาเลสไตน์, โอมาน, กาตาร์, รวันดา, เซาตูเมและ
ปรินซีปี, เซเนกัล, เซเชลส,์ เซียร์ราลีโอน, โซมาเลีย, แอฟริกาใต,้ ซูดาน, ซูดานใต,้ เอสวาตีนี, แทนซาเนีย, โตโก, ตูนีเซีย, 
ตุรกี, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส,์ ซาฮาราตะวันตก, แซมเบีย, ซิมบับเว 
 

● “ลาตินอเมริกา”  หมายถึง อาเจนตินา, โบลิเวีย, ชีิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซาวาด
อร์, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส, เมก็ซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, อุรุกวัย 

● “ผูไ้ดรั้บทุน”  หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บเลือกให้ไดรั้บเงนิทุนจากโครงการน้ี 

● “เวบ็ไซต”์  หมายถึงเวบ็ไซตข์อง Google News Initiative คือ 
https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund 

● “คุณ”  หมายถึงตัวคุณ หรือคุณซ่ึงเป็นตัวแทนขององคก์ร 

 



1. เง่ือนไขในการรับสทิธ์ิ 

1.1. คุณสมบัติ . คุณสมบัติท่ีผูท่ี้จะไดรั้บทุนของโครงการคือ: 

(a) ผลิตเน้ือหาขา่วตน้ฉบับ และตอ้งเน้นการนําเสนอขา่วเป็นหลัก (ไมใ่ชไ่ลฟ์สไตล ์กีฬา หรือขา่วบริการ
ธุรกิจ) 

(b) มีพนักงานประจาํซ่ึงเป็นนักขา่วตัง้แต ่2 ถึง 100 คน (องคก์รไหนท่ีมีพนักงานมากกวา่น้ีอาจจะไดรั้บ
การพิจารณาข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของเรา) 

(c) นําเสนอเน้ือหาผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

(d) ดาํเนินการมาตัง้แตวั่นท่ี 15 เมษายน 2562 และ 

(e) สามารถแสดงให้เหน็วา่ผลงานท่ีนําเสนอมีสว่นชว่ยชุมชนในชว่งวกิฤติน้ี 

1.2. ขอ้ห้าม  บุคคลหรือองคก์รตอ่ไปน้ีไมมี่สทิธ์ิไดรั้บทุนจากโครงการ: หน่วยงานท่ีจดทะเบียนหรือตัง้อยูน่อกพ้ืนท่ีท่ีได้
รับสทิธ์ิ, (ii) หน่วยงานท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ, (iii) และหน่วยงานท่ีไมไ่ดจ้ดทะเบียนท่ีตัง้ แตป่ฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีไม่
ไดรั้บสทิธ์ิ 

2. ขอ้กาํหนดของโครงการ  โครงการเร่ิมตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาท่ีระบุบนเวบ็ไซต ์(“ ขอ้กาํหนดโครงการ” ) ผูส้มัครจะได้
รับการตอบรับตามลาํดับกอ่นหลังจนกวา่จะสิน้สุดระยะเวลาของโครงการ หรือจนกวา่ทุนทัง้หมดจะถูกจัดสรร 

3. ใบสมัคร และขอ้เสนอ 

3.1. สง่ใบสมัครตามขัน้ตอนท่ีระบุบนเวบ็ไซต ์

3.2. ในใบสมัครตอ้งระบุรายละเอียดวา่จะทาํเงนิทุนไปใชท้าํอะไร ( “ขอ้เสนอ” )  

3.3. เราอาจจาํเป็นตอ้งขอเอกสารเพิม่เติม่เพ่ือประกอบการพิจารณาใบสมัครของคุณ และเราขอสงวนสทิธ์ิในการตรวจ
สอบผูส้มัคร ซ่ึงรวมถึงการขอปฏิเสธการพิจารณาใบสมัครท่ีถูกแทรงแซงจากอาํนาจรัฐ (การกรอกใบสมัคร ถือ
เป็นการยนิยอมวา่คุณจะปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบของเรา และขอ้มูลท่ีจาํเป็นหากมีการร้องขอ) 

4. เกณฑก์ารคัดเลือก 

4.1. โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสนับสนุนการผลิตเน้ือหาขา่วตน้ฉบับในชว่งวกิฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ซ่ึงสง่ผลให้สาํนักพิมพ ์และองคก์รขา่วหลายแหง่ประสบปัญหาทางการเงนิ 

4.2. เราจะตรวจสอบขอ้เสนอจากจากผูส้มัครท่ีมีคุณสมบัติถูกตอ้ง และเราขอปฏิเสธผูส้มัครท่ีสง่ใบสมัครซํา้กัน 

4.3. การตัดสนิใจของเราถือเป็นท่ีสิน้สุด เราไมส่ามารถรับประกันวา่ผูส้มัครทุกคนจะไดรั้บทุน และเรามีสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธ  
การให้ทุนกับผูส้มัครรายใดกไ็ด ้

5. ขัน้ตอนการคัดเลือก 

5.1. ขัน้ตอนการพิจารณาขอ้เสนอเร่ิมจาก (i) การเลือกผูส้มัคร (ii) จาํนวนทุนท่ีจะไดรั้บ และ (iii) ตารางเวลาท่ีจะมอบ
ทุน 

5.2. ตามขอ้กาํหนดของโครงการ เราจะติดตอ่ผูส้มัครตามลาํดับกอ่นหลังผา่นทางอีเมลวา่เรามีผลการตัดสนิอยา่งไร  

5.3. เราอาจพิจารณายกเลิกการมอบทุนให้กับคุณ หาก (i) คุณไมต่อบรับการติดตอ่กับจากเราเป็นเวลา 30 วัน นับ
ตัง้แตวั่นท่ีเราอนุมัติทุน หรือ (ii) ผูส้มัครไมย่นิยอมตามขอ้ตกลงการรับทุน 

5.4. เราจะระบุรายละเอียดกรอบเวลาในการคัดเลือกใบสมัคร และจาํนวนทุนท่ีจะสง่มอบผา่นเวบ็ไซต ์โดยรายละเอียด
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

 



6. ทุน  

6.1. ภาพรวมของทุน 

(a) ทุนน้ีมีขอ้ผูกมัด และผูส้มัครท่ีไดรั้บการคัดเลือกจะตอ้งทาํ  “ขอ้ตกลงการรับทุน”  กับ Google หรือ
พันธมิตรของ Google มีรายละเอียดไปประกอบไปดว้ย คา่ใชจ้า่ยท่ีสามารถทาํได ้สกุลเงนิท่ีจะไดรั้บ 
และกาํหนดเวลาท่ีจะไดรั้บทุน 

(b) ผูส้มัครท่ีไดรั้บคัดเลือกจะตอ้งรับผิดชอบในการชาํระภาษีท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรม เวน้แตไ่ดรั้บการ
ยกเวน้ตามกฎหมาย 

6.2. การนําทุนไปใชจ้า่ย  ผูส้มัครท่ีไดรั้บคัดเลือกยนิยอมท่ีจะ:  

(a) ใชจ้า่ยทุนเฉพาะในรายละเอียดในขอ้เสนอ และ 

(b) จะตอ้งใชทุ้นท่ีไดรั้บให้หมดภายใน 180 วันนับตัง้แตวั่นท่ีไดรั้บใบเสร็จ 

7. การรักษาความลับ และการเผยแพร่ขอ้มูล  คุณจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มูลท่ีออ่นไหวตอ่ธุรกิจตอ่เรา เราขอยํา้วา่เราจะเน้นความ
โปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการน้ี ซ่ึงรวมถึงการตีพิมพร์ายละเอียดของโครงการและผูส้มัคร
ท่ีไดรั้บทุนจากเรา เราอาจใชข้อ้มูลท่ีคุณสง่ให้กับเราในการศกึษาภาพรวมอุตสาหกรรมขา่ว และคุณยนิดีให้เราติดตอ่กลับ
หากเรามีขอ้สงสัยในการศกึษาดังกลา่ว คุณยนิยอมตามขอ้ผูกมัดในใบสมัครท่ีระบุวา่เราสามารถตีพิมพร์ายละเอียดของ
กิจกรรมของคุณผา่นวธีิการปราศัย, รายงานประจาํปี, ชอ่งทางสื่อสังคมออนไลน์, และสื่อประเภทออนไลน์และออฟไลน์ท่ี
เก่ียวกับ: (i) ขอ้มูลจาํนวนเงนิทุนท่ีโครงการมอบให้กับผูส้มัคร ซ่ึงรวมถึงประเภทของโครงการ ประเภทของอุตสาหกรรม ท่ี
ตัง้ของหน่วยงาน และ (ii) รายละเอียดจาํเพาะ ซ่ึงรวมถึงช่ือและท่ีตัง้ของผูส้มัคร จาํนวนเงนิท่ีผูส้มัครไดรั้บ และรายละเอียด
ของโครงการท่ีไดรั้บทุน ทุนท่ีคุณไดรั้บจากเรา หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับเราเป็นทุนไมผู่กมัดตลอดไป ไมว่า่จะอยูใ่น
พ้ืนท่ีใดบนโลก (เวน้แตจ่ะระบุรายละเอียดขอ้บังคับตามกฎหมายในแตล่ะพ้ืนท่ี) ไมส่ามารถสง่คืนได ้ไมส่ามารถโอนให้กัน
ได ้อนุญาตให้ใชเ้ฉพาะชว่งเวลาท่ีกาํหนด สามารถใชไ้ดเ้ตม็จาํนวนตามจาํนวนเงนิท่ีไดรั้บ และเราไดรั้บสทิธ์ิในการใชช่ื้อ 
เคร่ืองหมายทางการคา้ โลโก ้และลักษณะเดน่ใดๆ กต็ามของหน่วยงานของคุณตามรายละเอียดท่ีเสนอมา โดยเราจะแจง้ให้
คุณทราบทราบลว่งหน้าหากมีการตีพิมพร์ายละเอียดดังกลา่ว 

8. ความปลอดภัยของขอ้มูล  Google จะใชข้อ้มูลตา่งๆ ของคุณตามรายละเอียดท่ีให้ในใบสมัคร ภายใต ้นโยบายความเป็นสว่น
ตัว  ของเรา 

9. สทิธ์ิในการยกเลิก แกไ้ข หรือ ตัดสทิธ์ิ 

9.1. เรามีสทิธ์ิท่ีจะยกเลิก ยุติ แกไ้ข หรือเล่ือนเวลาของโครงการ หรือยกเลิกขอ้กาํหนดตา่งๆ ในการรับสมัครภายใต้
สถานการณ์ท่ีเราไมส่ามารถควบคุมได ้

9.2. เราสามารถตัดสทิธ์ิ หรือปฏิเสธใบสมัครจากผูส้มัครรายใดกไ็ด ้หากพบวา่ผูส้มัครคนดังกลา่วให้ขอ้มูลท่ีไมถู่กตอ้ง 
หรือขอ้มูลท่ีทาํให้เกิดการเขา้ใจผิดแก ่Google 

9.3. ในกรณีจาํเป็น คุณยนิยอมท่ีจะรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากการละเมิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ีกับ 
Google  

10. การปกป้องสทิธ์ิ  คุณจะตอ้งปกป้องและชดใชค้า่เสยีหายตอ่ Google และพันธมิตร, ผูอ้าํนวยการ, เจา้หน้าท่ี, และพนักงาน 
จากความผิดพลาดท่ีคุณกอ่ข้ึนตอ่บุคคลท่ีสาม ไ่มว่า่จะเป็นความเสยีหาย ความสูญเสยี คา่ปรับ คา่ธรรมเนียม (รวมทัง้คา่ใช้
จา่ยดา้นกฎหมาย) การผลิตเน้ือหาซํา้ (รวมถึงการนําเสนอเน้ือหาตามขอ้ 7) หรือคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการฟ้องเรียกคา่เสยีหาย
อันเน่ืองมาจากการสมัครเขา้ร่วมของโครงการของคุณเป็นการละเมิดสทิธิของบุคคลท่ีสาม (รวมถึงการละเมิดทรัพยส์นิทาง
ปัญญา)  

11. การรับรองและรับประกัน  

11.1. โดยคุณ  คุณตอ้งรับรองและรับประกัน:  

(a) คุณไมเ่คยตอบรับ หรือมีขอ้ผูกมัดใดท่ีจะไมส่ามารถรับทุนจากโครงการ หรือไมส่ามารถปฏิบัติตามขอ้
ตกลงและเง่ือนไขน้ีได ้

 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


(b) การปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขจากการไดรั้บสทิธิผา่น Google หรือพันธมิตรของ Google ของ
คุณไมล่ว่งละเมิดสทิธิของบุคคลท่ีสาม (เชน่สทิธิทางปัญญา)  

11.2. การปฏิเสธความรับผิด  ตามขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายท่ีใชบั้งคับอนุญาต: 

(a) การรับรองและรับประกันของคูสั่ญญาภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขเหลา่น้ีระบุไวอ้ยา่งชัดเจนในสว่นน้ี
เทา่นัน้ และ 

(b) คูสั่ญญาปฏิเสธการรับรองและการรับประกันอ่ืน ๆ ทัง้หมด (โดยชัดแจง้หรือโดยนัย) รวมถึงการรับ
ประกันใด ๆ ของการซ้ือขาย คุณภาพท่ีน่าพอใจ การไมล่ะเมิดสทิธ์ิ และความเหมาะสมสาํหรับ
วัตถุประสงค ์

12. การจาํกัดความรับผิดชอบ  

12.1. ความรับผิดชอบ  “ความรับผิดชอบ” หมายถึง ความรับผิดชอบใดๆ กต็ามท่ีเกิดข้ึนภายใตสั้ญญา, การละเมิด, หรือ
อ่ืนๆ (รวมทัง้การปลอ่ยปะละเลย) และการไมส่ามารถมองเหน็หรือไตร่ตรองของคูสั่ญญา  

12.2. การจาํกัดความรับผิดชอบ  ข้ึนอยูกั่บขอ้ 12.3 (ขอ้ยกเวน้ของการจาํกัดความรับผิดชอบ): 

(a) ความรับผิดทัง้หมดของแตล่ะฝ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดและเง่ือนไข จาํกัดความรับผิด
ชอบอยูท่ี่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(b) Google จะไมรั่บผิดชอบผลจากการกระทาํท่ีเกิดข้ึนตอ่คุณหรือบุคคลท่ีสาม อันเน่ืองมาจากการสมัคร
เขา้ร่วมโครงการของคุณ 

12.3. ขอ้ยกเวน้ของการจาํกัดความรับผิดชอบ . ขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ีจะไมรั่บผิดชอบคูสั่ญญา หรือบุคคลใดๆ ตอ่กรณี:  

(a) การฉ้อโกง หรือการหลอกลวง  

(b) การละเมิดสทิธ์ิในทรัพยส์นิทางปัญญาของอีกฝ่าย 

(c) เร่ืองท่ีไมส่ามารถยกเวน้หรือจาํกัดความรับผิดภายใตก้ฎหมาย 

13. บทบัญญัติท่ัวไป  ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเหลา่น้ีไมไ่ดส้ร้างตัวแทนหุ้นสว่นหรือผูร่้วมทุนระหวา่งคูสั่ญญา Google อาจมอบ
สทิธ์ิหรือขอ้ผูกพันใดๆ ภายใตข้อ้กาํหนดในการให้บริการเหลา่น้ีให้กับพันธมิตรของ Google ยกเวน้กรณีท่ีพันธมิตรของ 
Google มองวา่ทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถมอบหมายสว่นหน่ึงสว่นใดของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขน้ีโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย (รวมทัง้อีเมล) การพยายามมอบหมายดว้ยวธีิอ่ืนๆ จะถือเป็นโมฆะ ประกาศทางกฎหมายทัง้หมด
จะตอ้งทาํเป็นลายลักษณ์อักษรและสง่ถึงผูติ้ดตอ่หลักของอีกฝ่าย โดยทาง Google คือ legal-notices@google.com 
การแกไ้ขใด ๆ จะตอ้งทาํเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยทัง้สองฝ่าย ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความลม้เหลว
หรือความลา่ชา้ในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากสถานการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม ขอ้ตกลงและเง่ือนไขเหลา่น้ี รวมทัง้ขอ้ตก
ลงใดๆ เก่ียวกับทุนไดร้ะบุเง่ือนไขทัง้หมดท่ีตกลงร่วมกันระหวา่งคูสั่ญญา และยกเลิกและแทนท่ีขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ทัง้หมด
ระหวา่งคูสั่ญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับหัวขอ้นัน้ๆ หากขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเหลา่น้ีไดรั้บการแปลเป็นภาษาอ่ืนๆ และมีความแตกตา่ง
ระหวา่งขอ้ความภาษาอังกฤษ ให้ยึดขอ้ความภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

14. ขอ้พิพาท/กฎหมายท่ีบังคับใช.้  คาํจาํกัดความใดๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ท่ี 14.1 ถึง 14.5 จะใชเ้ฉพาะกับสว่นยอ่ยท่ีกาํหนดไว้
เทา่นัน้.   

14.1. สาํหรับผูส้มัครในอเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด,์ สงิคโปร์, ญ่ีปุ่น, บราซิล :  

การเรียกร้องทัง้หมดท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ีจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย โดยจะไมร่วมถึงกฎความขัดแยง้ทางกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และจะถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี
เฉพาะในศาลรัฐบาลกลาง หรือศาลในเขตซานตาคลาราของแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยคูสั่ญญายนิยอมตอ่
เขตอาํนาจศาลสว่นบุคคลในศาลเหลา่นัน้. 

14.2. สาํหรับผูส้มัครในเอเชียแปซิฟิก :  

(a) การเรียกร้องทัง้หมดท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ

 



ผลิตภัณฑห์รือบริการของ Google (รวมถึงขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตีความหรือการปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลง) ( “ขอ้พิพาท” ) จะไดรั้บการกาํกับดูแลโดยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ยกเวน้กฎหมายความขัดแยง้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(b) ทุกฝ่ายจะตอ้งพยายามโดยสุจริตใจในการระงับขอ้พิพาทใด ๆ ภายใน 30 วันหลังจากการโตแ้ยง้เกิดข้ึน 
หากขอ้พิพาทไมไ่ดรั้บการแกไ้ขภายใน 30 วันจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยอนุญาโตตุลาการโดยศูนยอ์นุ
ญาโตตุลากรระหวา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมริกาภายใตก้ฎการคา้เร่งดว่นตัง้แตวั่นท่ีท่ีระบุในขอ้กาํหนด
และเง่ือนไข ( “กฎ” ) 

(c) แตล่ะฝ่ายจะเลือกอนุญาโตตุลาการหน่ึงคนร่วมกัน อนุญาโตตุลาการจะดาํเนินการเป็นภาษาอังกฤษใน 
เขตซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา 

(d) ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจนําคาํตัดสนิไปใชกั้บศาลท่ีมีอาํนาจใดๆ เพ่ือบรรเทาคาํสัง่ศาลท่ีจาํเป็นในการปกป้อง
สทิธิของตนในระหวา่งการระงับการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการอาจสัง่การผอ่นปรนอยา่งเทา่
เทียมกันหรือเป็นคาํสัง่ซ่ึงสอดคลอ้งกับการเยียวยาและขอ้ จาํกัด ในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ี 

(e) ภายใตข้อ้กาํหนดการรักษาความลับในขอ้ยอ่ย (g), ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจย่ืนคาํร้องตอ่ศาลท่ีมีอาํนาจออก
คาํสัง่ใดๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือปกป้องสทิธ์ิหรือทรัพยส์นิของฝ่ายนัน้; คาํร้องน้ีจะไมถื่อวา่เป็นการละเมิดหรือการ
สละสทิธ์ิของกฎหมายท่ีใชบั้งคับและสว่นอนุญาโตตุลาการและจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่อาํนาจของ
อนุญาโตตุลาการ รวมถึงอาํนาจในการทบทวนการตัดสนิใจของศาลตอ่คูก่รณีของศาลในเขตซานตาคลา
ราแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีความสามารถในการให้คาํสัง่ใดๆ ภายใตข้อ้ยอ่ย (e) 

(f) คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นท่ีสิน้สุดและมีผลผูกพันคูก่รณี รวมถึงคาํตัดสนิในศาลท่ีมีอาํนาจ
รวมถึงศาลใดๆ กต็าม ท่ีมีเขตอาํนาจเหนือคูก่รณีหรือทรัพยส์นิใดๆ กต็าม 

(g) การดาํเนินการอนุญาโตตุลาการใดๆ ท่ีดาํเนินการตามขอ้น้ีจะถือเป็นขอ้มูลลับ ไดแ้ก ่(i) การปรากฎของ 
(ii) ขอ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยในระหวา่ง และ (iii) การสื่อสารดว้ยวาจาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายตา่งๆอาจเปิดเผยขอ้มูลท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ยอ่ย (g) ไปยังศาลท่ีมีอาํนาจ
ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งย่ืนคาํสัง่ใดๆ ภายใตข้อ้ยอ่ย (e) หรือการดาํเนินการตัดสนิโดยอนุญาโตตุลาการใดๆ 
แตคู่ก่รณีจะตอ้งร้องขอให้มีการบันทึกภาพขณะดาํเนินกระบวนพิจารณาคดี (ในท่ีลับ) 

(h) ทุกฝ่ายจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ คา่ธรรมเนียมผูเ้ช่ียวชาญ คา่ใชจ้า่ยท่ีไดรั้บการ
แตง่ตัง้ของอนุญาโตตุลาการ และคา่ใชจ้า่ยในการบริหารศูนยอ์นุญาโตตุลาการตามกฎ ในการตัดสนิใจ
ขัน้สุดทา้ยอนุญาโตตุลาการจะกาํหนดขอ้ผูกพันของคูก่รณีท่ีไมไ่ดมี้ผลบังคับใชใ้นการชาํระคืนจาํนวน
เงนิท่ีจา่ยลว่งหน้าโดยคูก่รณี 

(i) แตล่ะฝ่ายจะรับผิดชอบคา่ทนายความและคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ช่ียวชาญเองโดยไมค่าํนึงถึงการตัดสนิใจขัน้
สุดทา้ยของอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับขอ้พิพาท 

14.3. สาํหรับผูส้มัครในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง : 

(a) การเรียกร้องทัง้หมดท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ี ( “ขอ้พิพาท” ) จะไดรั้บ
การกาํกับดูแลโดยกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ยกเวน้กฎหมายความขัดแยง้ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

(b) ฝ่ายตา่งๆ จะพยายามโดยสุจริตใจในการระงับขอ้พิพาทใดๆ ภายใน 30 วันหลังจากการโตแ้ยง้เกิดข้ึน 
หากขอ้พิพาทไมไ่ดรั้บการแกไ้ขภายใน 30 วันจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยอนุญาโตตุลาการ โดยศูนยอ์นุ
ญาโตตุลากรระหวา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมริกาภายใตก้ฎการคา้เร่งดว่นตัง้แตวั่นท่ีท่ีระบุในขอ้กาํหนด
และเง่ือนไข ( “กฎ” ) 

(c) แตล่ะฝ่ายจะเลือกอนุญาโตตุลาการหน่ึงคนร่วมกัน อนุญาโตตุลาการจะดาํเนินการเป็นภาษาอังกฤษใน 
เขตซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา 

(d) ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจนําไปใชกั้บศาลท่ีมีอาํนาจใดๆ เพ่ือบรรเทาคาํสัง่ศาลท่ีจาํเป็นในการปกป้องสทิธิของ
ตนในระหวา่งการระงับการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการอาจสัง่การผอ่นปรนอยา่งเทา่เทียมกัน

 



หรือเป็นคาํสัง่ซ่ึงสอดคลอ้งกับการเยียวยาและขอ้ จาํกัด ในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ี 

(e) ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถย่ืนคาํร้องตอ่ศาลท่ีมีอาํนาจออกคาํสัง่ใดๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือปกป้องสทิธ์ิหรือทรัพยส์นิ
ของฝ่ายนัน้ คาํร้องน้ีจะไมถื่อวา่เป็นการละเมิดหรือการสละสทิธ์ิของกฎหมายท่ีใชบั้งคับและสว่น
อนุญาโตตุลาการและจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่อาํนาจของอนุญาโตตุลาการ รวมถึงอาํนาจในการทบทวน
การตัดสนิของศาล คูก่รณียนิยอบให้ศาลของเขตซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกามีอาํนาจท่ีจะ
ให้คาํสัง่ใดๆ ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ี 

(f) คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นท่ีสิน้สุดและมีผลผูกพันคูก่รณี รวมถึงคาํตัดสนิในศาลท่ีมีอาํนาจ
รวมถึงศาลใดๆ กต็าม ท่ีมีเขตอาํนาจเหนือคูก่รณีหรือทรัพยส์นิใดๆ กต็าม  

(g) การดาํเนินการของอนุญาโตตุลาการภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ีถือเป็นขอ้มูลลับ รวมถึงการ
มีอยูข่องขอ้มูลใดๆ ของอนุญาโตตุลาการ ท่ีเปิดเผยในระหวา่งนัน้และการสื่อสารดว้ยวาจาหรือเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง คูสั่ญญาอาจเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วตอ่ศาลท่ีมีอาํนาจตามท่ีจาํเป็นเพ่ือย่ืนคาํสัง่หรือดาํเนินการ
ตัดสนิโดยอนุญาโตตุลาการ แตคู่ก่รณีจะตอ้งร้องขอให้มีการบันทึกภาพขณะดาํเนินกระบวนพิจารณาคดี 
(ในท่ีลับ) 

(h) ทุกฝ่ายจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ คา่ธรรมเนียมผูเ้ช่ียวชาญ คา่ใชจ้า่ยท่ีไดรั้บการ
แตง่ตัง้ของอนุญาโตตุลาการ และคา่ใชจ้า่ยในการบริหารศูนยอ์นุญาโตตุลาการตามกฎ ในการตัดสนิใจ
ขัน้สุดทา้ยอนุญาโตตุลาการจะกาํหนดขอ้ผูกพันของคูก่รณีท่ีไมไ่ดมี้ผลบังคับใชใ้นการชาํระคืนจาํนวน
เงนิท่ีจา่ยลว่งหน้าโดยคูก่รณี 

(i) แตล่ะฝ่ายจะรับผิดชอบคา่ทนายความและคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ช่ียวชาญเองโดยไมค่าํนึงถึงการตัดสนิใจขัน้
สุดทา้ยของอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับขอ้พิพาท 

 
14.4. สาํหรับผูส้มัครในลาตินอเมริกา : 

(a) การเรียกร้องทัง้หมดท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ
ผลิตภัณฑห์รือบริการของ Google (รวมถึงขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตีความหรือการปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลง) ( “ขอ้พิพาท” ) จะไดรั้บการกาํกับดูแลโดยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ยกเวน้กฎหมายความขัดแยง้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(b) ฝ่ายตา่งๆ จะพยายามโดยสุจริตใจในการระงับขอ้พิพาทใดๆ ภายใน 30 วันหลังจากการโตแ้ยง้เกิดข้ึน 
หากขอ้พิพาทไมไ่ดรั้บการแกไ้ขภายใน 30 วันจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยอนุญาโตตุลาการ โดยศูนยอ์นุ
ญาโตตุลากรระหวา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมริกาภายใตก้ฎการคา้เร่งดว่นตัง้แตวั่นท่ีท่ีระบุในขอ้กาํหนด
และเง่ือนไข ( “กฎ” )  

(c) แตล่ะฝ่ายจะเลือกอนุญาโตตุลาการหน่ึงคนร่วมกัน อนุญาโตตุลาการจะดาํเนินการเป็นภาษาอังกฤษใน 
เขตซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา 

(d) อนุญาโตตุลาการจะตอ้งไมตั่ดสนิจากการมีสว่นไดส้ว่นเสยี 

(e) ภายใตข้อ้กาํหนดการรักษาความลับในขอ้ยอ่ย (g), ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจย่ืนคาํร้องตอ่ศาลท่ีมีอาํนาจออก
คาํสัง่ใดๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือปกป้องสทิธ์ิหรือทรัพยส์นิของฝ่ายนัน้; คาํร้องน้ีจะไมถื่อวา่เป็นการละเมิดหรือการ
สละสทิธ์ิของกฎหมายท่ีใชบั้งคับและสว่นอนุญาโตตุลาการและจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่อาํนาจของ
อนุญาโตตุลาการ รวมถึงอาํนาจในการทบทวนการตัดสนิใจของศาลตอ่คูก่รณีของศาลในเขตซานตาคลา
ราแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีความสามารถในการให้คาํสัง่ใดๆ ภายใตข้อ้ยอ่ย (e) 

(f) คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นท่ีสิน้สุดและมีผลผูกพันคูก่รณี รวมถึงคาํตัดสนิในศาลท่ีมีอาํนาจ
รวมถึงศาลใดๆ กต็าม ท่ีมีเขตอาํนาจเหนือคูก่รณีหรือทรัพยส์นิใดๆ กต็าม 

(g) การดาํเนินการอนุญาโตตุลาการใดๆ ท่ีดาํเนินการตามขอ้น้ีจะถือเป็นขอ้มูลลับ ไดแ้ก ่(i) การปรากฎของ 
(ii) ขอ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยในระหวา่ง และ (iii) การสื่อสารดว้ยวาจาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายตา่งๆอาจเปิดเผยขอ้มูลท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ยอ่ย (g) ไปยังศาลท่ีมีอาํนาจ
ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งย่ืนคาํสัง่ใดๆ ภายใตข้อ้ยอ่ย (e) หรือการดาํเนินการตัดสนิโดยอนุญาโตตุลาการใดๆ 

 



แตคู่ก่รณีจะตอ้งร้องขอให้มีการบันทึกภาพขณะดาํเนินกระบวนพิจารณาคดี (ในท่ีลับ) 

(h) ทุกฝ่ายจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ คา่ธรรมเนียมผูเ้ช่ียวชาญ คา่ใชจ้า่ยท่ีไดรั้บการ
แตง่ตัง้ของอนุญาโตตุลาการ และคา่ใชจ้า่ยในการบริหารศูนยอ์นุญาโตตุลาการตามกฎ ในการตัดสนิใจ
ขัน้สุดทา้ยอนุญาโตตุลาการจะกาํหนดขอ้ผูกพันของคูก่รณีท่ีไมไ่ดมี้ผลบังคับใชใ้นการชาํระคืนจาํนวน
เงนิท่ีจา่ยลว่งหน้าโดยคูก่รณี  

(i) แตล่ะฝ่ายจะรับผิดชอบคา่ทนายความและคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ช่ียวชาญเองโดยไมค่าํนึงถึงการตัดสนิใจขัน้
สุดทา้ยของอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับขอ้พิพาท 

14.5. สาํหรับผูส้มัครในบราซิล :  

(a) การเรียกร้องทัง้หมดท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขทัง้หมดน้ี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ
ผลิตภัณฑห์รือบริการของ Google (รวมถึงขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตีความหรือการปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลง) ( “ขอ้พิพาท” ) จะไดรั้บการกาํกับดูแลโดยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ยกเวน้กฎหมายความขัดแยง้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(b) ฝ่ายตา่งๆ จะพยายามโดยสุจริตใจในการระงับขอ้พิพาทใดๆ ภายใน 30 วันหลังจากการโตแ้ยง้เกิดข้ึน 
หากขอ้พิพาทไมไ่ดรั้บการแกไ้ขภายใน 30 วันจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยอนุญาโตตุลาการ โดยศูนยอ์นุ
ญาโตตุลากรระหวา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมริกาภายใตก้ฎการคา้เร่งดว่นตัง้แตวั่นท่ีท่ีระบุในขอ้กาํหนด
และเง่ือนไข ( “กฎ” ) 

(c) แตล่ะฝ่ายจะเลือกอนุญาโตตุลาการหน่ึงคนร่วมกัน อนุญาโตตุลาการจะดาํเนินการเป็นภาษาอังกฤษใน 
เขตซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา 

(d) อนุญาโตตุลาการจะตอ้งไมตั่ดสนิจากการมีสว่นไดส้ว่นเสยี 

(e) ภายใตข้อ้กาํหนดการรักษาความลับในขอ้ยอ่ย (g), ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจย่ืนคาํร้องตอ่ศาลท่ีมีอาํนาจออก
คาํสัง่ใดๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือปกป้องสทิธ์ิหรือทรัพยส์นิของฝ่ายนัน้; คาํร้องน้ีจะไมถื่อวา่เป็นการละเมิดหรือการ
สละสทิธ์ิของกฎหมายท่ีใชบั้งคับและสว่นอนุญาโตตุลาการและจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่อาํนาจของ
อนุญาโตตุลาการ รวมถึงอาํนาจในการทบทวนการตัดสนิใจของศาลตอ่คูก่รณีของศาลในเขตซานตาคลา
ราแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีความสามารถในการให้คาํสัง่ใดๆ ภายใตข้อ้ยอ่ย (e) 

(f) คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นท่ีสิน้สุดและมีผลผูกพันคูก่รณี รวมถึงคาํตัดสนิในศาลท่ีมีอาํนาจ
รวมถึงศาลใดๆ กต็าม ท่ีมีเขตอาํนาจเหนือคูก่รณีหรือทรัพยส์นิใดๆ กต็าม 

(g) การดาํเนินการอนุญาโตตุลาการใดๆ ท่ีดาํเนินการตามขอ้น้ีจะถือเป็นขอ้มูลลับ ไดแ้ก ่(i) การปรากฎของ 
(ii) ขอ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยในระหวา่ง และ (iii) การสื่อสารดว้ยวาจาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายตา่งๆอาจเปิดเผยขอ้มูลท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ยอ่ย (g) ไปยังศาลท่ีมีอาํนาจ
ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งย่ืนคาํสัง่ใดๆ ภายใตข้อ้ยอ่ย (e) หรือการดาํเนินการตัดสนิโดยอนุญาโตตุลาการใดๆ 
แตคู่ก่รณีจะตอ้งร้องขอให้มีการบันทึกภาพขณะดาํเนินกระบวนพิจารณาคดี (ในท่ีลับ) 

(h) ทุกฝ่ายจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ คา่ธรรมเนียมผูเ้ช่ียวชาญ คา่ใชจ้า่ยท่ีไดรั้บการ
แตง่ตัง้ของอนุญาโตตุลาการ และคา่ใชจ้า่ยในการบริหารศูนยอ์นุญาโตตุลาการตามกฎ ในการตัดสนิใจ
ขัน้สุดทา้ยอนุญาโตตุลาการจะกาํหนดขอ้ผูกพันของคูก่รณีท่ีไมไ่ดมี้ผลบังคับใชใ้นการชาํระคืนจาํนวน
เงนิท่ีจา่ยลว่งหน้าโดยคูก่รณี 

(i) แตล่ะฝ่ายจะรับผิดชอบคา่ทนายความและคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ช่ียวชาญเองโดยไมค่าํนึงถึงการตัดสนิใจขัน้
สุดทา้ยของอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับขอ้พิพาท 

 

  

 



Google News Initiative Journalism Emergency Relief Fund 
 

Application Terms and Conditions 

These application terms and conditions (“terms and conditions”) describe the eligibility conditions for 
receiving funding from the Journalism Emergency Relief Fund (“Program”). By submitting an application, 
you accept these terms and conditions.  

In these terms and conditions: 

● “Business Sensitive Information” means Confidential Information, relating to you or any other 
third party that is highly sensitive such that disclosure to a competitor would cause substantial 
harm to you (or other third party). 

● “Confidential Information” means information that one party discloses to the other party under 
these terms and conditions, and that is marked as confidential or would normally be considered 
confidential information under the circumstances. 

● “funds” means money awarded to Selected Applicants under the Program; 

● “Google”, “our”, and “we” means Google LLC; 

● “including” means “including but not limited to”; 

● “Eligible Geographies” means NA, LATAM, EMEA, APAC, Australia, New Zealand, Singapore 
Japan, and Brazil; 

● “NA” means the United States, United States Overseas Territories, and Canada; 

● “APAC” means Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Cook Islands, East Timor, Easter Island, 
Fiji, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Laos, Macau SAR, Malaysia, Maldives, Mongolia, 
Myanmar, Nepal, New Caledonia, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon 
Islands, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam; 

● “EMEA” means Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia , 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Algeria, Angola, Bahrain, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, 
Comoros, Congo (Brazzaville), Democratic Republic of Congo (DRC), Djibouti, Egypt, Equatorial 
Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Iraq, Israel, Ivory 
Coast, Jordan, KSA, Kenya, Kuwait, Lesotho, Libya, Lebanon, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Palestine, Oman, Qatar, 
Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, 
Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, UAE, Western 
Sahara, Zambia, Zimbabwe; 

● “LATAM” means Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay; 

● “Selected Applicant” means an applicant that has been selected to receive funding from the 
Program; 

● “Website” means the Google News Initiative website at 
https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund; 
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● “you” and “your” means you in your capacity as an applicant on behalf of your organization; 

1. Eligibility.  

1.1. Requirements. To be eligible for funding from the Program, you must: 

(a) produce original news content and have a focus on core news production (e.g. 
not lifestyle, sports, or business-to-business reporting);  

(b) employ 2 to 100 full-time staff journalists (local publishers exceeding this limit 
may still be eligible for consideration in our discretion); 

(c) have a digital presence; 

(d) have been in operation since April 15, 2019 or earlier; and 

(e) be able to demonstrate how your work will help your local community during this 
time of crisis. 

1.2. Restrictions. The following are not eligible to apply for funding from the Program: (i) 
government-owned entities, (ii) organizations incorporated or registered in any place 
other than Eligible Geographies; and (iii) unincorporated organizations based in any 
place other than Eligible Geographies. 

2. Program Term. The Program will start and end on the dates published on the Website (the 
“Program Term”). Applications will be accepted on a rolling basis until the end of the Program or 
until all funds have been disbursed. 

3. Application and Proposal. 

3.1. Applications must be submitted as instructed on the Website. 

3.2. Applications must include a description of how funding will be used (“Proposal”). 

3.3. We may request additional documentation to assess your application, and we reserve the 
right to screen each applicant, including against any applicable government sanctions list, 
in order to verify eligibility (by making this application, you agree that we may do so, and 
that you will comply with our screening and due diligence process if requested, including 
by providing requested information). 

4. Selection Criteria. 

4.1. The Program is intended to support the production of original journalism during the 
existential threat facing many publishers around the world posed by the COVID-19 
pandemic. 

4.2. We will evaluate all Proposals from eligible applicants. We will not consider multiple 
applications from a single applicant.  

4.3. Selection of the successful Proposals will be at our absolute discretion. We do not              
guarantee that any application will be successful, and we reserve the right to refuse              
funding for any Proposal.  

5. Selection Process. 

5.1. Proposals will be reviewed by us for evaluation. We will select (i) Selected Applicants; (ii) 

 



funding award amounts; and (iii) disbursement schedules for each funding award. 

5.2. We will contact applicants on a rolling basis by email during the Program Term to inform 
of our decision.  

5.3. In our discretion, we may withdraw our offer of funding if: (i) we do not receive a response 
within 30 days of us making an offer of funding; or (ii) you are a Selected Applicant and 
you do not enter into a Funding Agreement with us. 

5.4. The approximate timeframes for applicant selection and funding disbursement will be 
published on the Website and are subject to change from time to time.  

6. Funding.  

6.1. Funding Overview. 

(a) Funding is conditional on Selected Applicants entering into a “Funding 
Agreement” with Google or a Google affiliate that will contain details about 
eligible expenses; payment currency, timelines and schedules; and other 
relevant provisions pertaining to the funds.  

(b) Selected Applicants will be responsible for payment of any applicable taxes 
associated with the receipt of funding from the Program. Unless required by law, 
we will not withhold taxes.  

6.2. Use of Funds. As a Selected Participant, you will agree to: 

(a) use funds only for the purposes you describe in your Proposal; and 

(b) use all funds within 180 days following your receipt of funds. 

7. Confidentiality and Publicity.  You will not share Business Sensitive Information with us in your 
application or in the course of your participation in the Program. We intend to be transparent and 
to publicize our activities in relation to the Program, including by publicizing which projects and 
applicants we offer funding to. We may also use information you submit in your application to 
prepare studies about the news industry generally, and you agree that we may contact you with 
follow-up questions in connection with these studies. You agree it is a condition of your 
application that we may publicize, including at events, in speeches, in our annual report, through 
social media, and in any medium online or offline: (i) aggregated data showing how funds from 
the Program have been awarded, including by project type, industry sector and location; and (ii) 
project-specific information, including the names and location of applicants, the funds awarded 
and a description of the selected Proposals. You grant to us and our affiliates a non-exclusive, 
worldwide, perpetual (or for the maximum term permitted under applicable law), irrevocable, 
transferable, sublicensable, fully paid-up and royalty-free licence to use your trade names, trade 
marks, logos and other distinctive brand features for this purpose. We will aim to inform you in 
advance of any such publication. 

8. Data Privacy. Google will process any personal data you provide in connection with this 
application in accordance with our privacy policy.  

9. Right to Cancel, Modify or Disqualify. 

9.1. In our discretion, we may cancel, terminate, modify or suspend the Program or cancel or 
amend the terms of the application process including in the event of circumstances 
beyond our reasonable control.  
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9.2. In our discretion, we may disqualify or refuse applications from any applicant who 
provides false, misleading, or otherwise dishonest information to Google.  

9.3. Where applicable, you and Google agree that for the effectiveness of the termination 
clauses under these terms and conditions, to waive any provisions, procedures and 
operation of any applicable law to the extent that a court order is required for termination 
of these terms and conditions. 

10. Indemnification. You will defend and indemnify Google and its affiliates, directors, officers, and 
employees, against all liabilities, damages, losses, costs, fees (including legal fees), and 
expenses relating to any allegation or third-party legal proceeding to the extent claiming that your 
application, or use or reproduction of your brand features (including in any publicity described in 
Section 7) infringes or misappropriates any third party rights (including intellectual property 
rights).  

11. Representations and Warranties.  

11.1. By You. You represent and warrant that: 

(a) you have not entered into any other agreement or obligation which would prevent 
you from receiving funding through the Program or fulfilling your obligations 
under these terms and conditions; and 

(b) the use by Google or its affiliates of anything delivered or licensed to Google by 
you under these terms and conditions will not infringe or violate any third party’s 
rights (including intellectual property rights). 

11.2. Disclaimers. To the maximum extent permitted by applicable law: 

(a) the parties’ only representations and warranties under these terms and 
conditions are expressly stated in this section; and 

(b) the parties disclaim all other representations and warranties (express or implied), 
including any warranties of merchantability, satisfactory quality, non-infringement, 
and fitness for purpose.  

12. Limitation of Liability.  

12.1. Liability. “Liability” means any liability, whether under contract, tort, or otherwise 
(including for negligence), and whether or not foreseeable or contemplated by the 
parties.  

12.2. Limitations. Subject to Section 12.3 (Exceptions to Limitation): 

(a) Each party's total liability arising out of or relating to these terms and 
conditions is limited to USD $10,000. 

(b) Google will not be liable to you or any third party for any reliance that you 
or any third party place upon, or actions that you or any third party take as 
a result of, your submission of an application or participation in the 
Program.  

12.3. Exceptions to Limitations. Nothing in these terms and conditions excludes or 
limits either party’s liability for  

(a) fraud or fraudulent misrepresentation; 

 



(b) infringement of the other party’s intellectual property rights; 

(c) matters for which liability cannot be excluded or limited under applicable 
law. 

13. General Provisions. These terms and conditions do not create any agency, partnership or joint 
venture between the parties. Google may delegate any of its rights or obligations under these 
terms and conditions to a Google affiliate. Except by Google to its affiliates, neither party may 
assign any part of these terms and conditions without the written consent of the other (email is 
acceptable). Any other attempt to assign is void. All legal notices must be in writing and 
addressed to the other party’s primary contact, which for Google is legal-notices@google.com. 
Any amendment must be in writing and signed by both parties.  Neither party will be liable for 
failure or delay in performance to the extent caused by circumstances beyond its reasonable 
control. These terms and conditions, together with any Funding Agreement, states all terms 
agreed between the parties and cancels and replaces all other agreements between the parties 
relating to its subject matter.  If these terms and conditions are translated into any other 
language, and there is a discrepancy between the English text and the translated text, the English 
text will govern.  

14. Disputes/Governing Law. Any defined term in Sections 14.1 through 14.5 will apply only to the 
subsection in which it is defined.   

14.1. For Applicants in NA, Australia, New Zealand, Singapore Japan, Brazil:  

All claims arising out of or relating to these terms and conditions will be governed 
by California law, excluding California's conflict of laws rules, and will be litigated 
exclusively in the Federal or State courts of Santa Clara County, California, USA; 
the parties consent to personal jurisdiction in those courts. 

14.2. For Applicants in APAC:  

(a) ALL CLAIMS ARISING OUT OR RELATING TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS OR ANY RELATED GOOGLE PRODUCTS OR SERVICES 
(INCLUDING ANY DISPUTE REGARDING THE INTERPRETATION OR 
PERFORMANCE OF THE AGREEMENT) ("Dispute") WILL BE GOVERNED BY 
THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING 
CALIFORNIA’S CONFLICTS OF LAWS RULES. 

(b) The parties will try in good faith to settle any Dispute within 30 days after the 
Dispute arises. If the Dispute is not resolved within 30 days, it must be resolved 
by arbitration by the American Arbitration Association’s International Centre for 
Dispute Resolution in accordance with its Expedited Commercial Rules in force 
as of the date of these terms and conditions ("Rules").  

(c) The parties will mutually select one arbitrator. The arbitration will be conducted in 
English in Santa Clara County, California, USA. 

(d) Either party may apply to any competent court for injunctive relief necessary to 
protect its rights pending resolution of the arbitration. The arbitrator may order 
equitable or injunctive relief consistent with the remedies and limitations in these 
terms and conditions. 

(e) Subject to the confidentiality requirements in Subsection (g), either party may 
petition any competent court to issue any order necessary to protect that party's 
rights or property; this petition will not be considered a violation or waiver of this 
governing law and arbitration section and will not affect the arbitrator’s powers, 

 



including the power to review the judicial decision. The parties stipulate that the 
courts of Santa Clara County, California, USA, are competent to grant any order 
under this Subsection (e). 

(f) The arbitral award will be final and binding on the parties and its execution may 
be presented in any competent court, including any court with jurisdiction over 
either party or any of its property. 

(g) Any arbitration proceeding conducted in accordance with this Section will be 
considered  confidential information, including (i) the existence of, (ii) any 
information disclosed during, and (iii) any oral communications or documents 
related to the arbitration proceedings. The parties may also disclose the 
information described in this Subsection (g) to a competent court as may be 
necessary to file any order under Subsection (e) or execute any arbitral decision, 
but the parties must request that those judicial proceedings be conducted in 
camera (in private). 

(h) The parties will pay the arbitrator’s fees, the arbitrator's appointed experts' fees 
and expenses, and the arbitration center's administrative expenses in 
accordance with the Rules. In its final decision, the arbitrator will determine the 
non-prevailing party's obligation to reimburse the amount paid in advance by the 
prevailing party for these fees. 

(i) Each party will bear its own lawyers’ and experts’ fees and expenses, regardless 
of the arbitrator’s final decision regarding the Dispute. 

14.3. For Applicants in EMEA: 

(a) ALL CLAIMS ARISING OUT OR RELATING TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS ("Dispute") WILL BE GOVERNED BY THE LAWS OF 
CALIFORNIA, USA, EXCLUDING CALIFORNIA’S CONFLICT OF LAWS 
RULES. 

(b) The parties will try in good faith to settle any Dispute within 30 days after the 
Dispute arises.  If the Dispute is not resolved within 30 days, it must be resolved 
by arbitration by the American Arbitration Association’s International Centre for 
Dispute Resolution in accordance with its Expedited Commercial Rules in force 
as of the date of these terms and conditions ("Rules").  

(c) The parties will mutually select one arbitrator. The arbitration will be conducted in 
English in Santa Clara County, California, USA. 

(d) Any party may apply to any competent court for injunctive relief necessary to 
protect its rights pending resolution of the arbitration. The arbitrator may order 
equitable or injunctive relief consistent with the remedies and limitations in these 
terms and conditions. 

(e) Any party may petition any competent court to issue any order necessary to 
protect that party's rights or property; this petition will not be considered a 
violation or waiver of this governing law and arbitration section and will not affect 
the arbitrator’s powers, including the power to review the judicial decision. The 
parties stipulate that the courts of Santa Clara County, California, USA, are 
competent to grant any order under these terms and conditions.  

(f) The arbitral award will be final and binding on the parties and its execution may 
be presented in any competent court, including any court with jurisdiction over 

 



any party or any of its property. 

(g) Any arbitration conducted under these terms and conditions will be considered 
Confidential Information, including the existence of the arbitration, any 
information disclosed during it, and any oral communications or documents 
related to it. The parties may also disclose such information to a competent court 
as may be necessary to file any order or execute any arbitral decision, but the 
parties must request that those judicial proceedings be conducted in camera (in 
private). 

(h) The parties will pay the arbitrator’s fees, the arbitrator's appointed experts' fees 
and expenses, and the arbitration center's administrative expenses in 
accordance with the Rules.  In its final decision, the arbitrator will determine the 
non-prevailing party's obligation to reimburse the amount paid in advance by the 
prevailing party for these fees. 

(i) Each party will bear its own lawyers’ and experts’ fees and expenses, regardless 
of the arbitrator’s final decision regarding the Dispute. 

 
14.4. For Applicants in LATAM: 

(a) ALL CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS OR ANY RELATED GOOGLE PRODUCTS OR SERVICES 
(INCLUDING ANY DISPUTE REGARDING THE INTERPRETATION OR 
PERFORMANCE OF THE AGREEMENT) ("Dispute") WILL BE GOVERNED BY 
THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING 
CALIFORNIA'S CONFLICTS OF LAWS RULES. 

(b) The parties will try in good faith to settle any Dispute within 30 days after the 
Dispute arises.  If the Dispute is not resolved within 30 days, it must be resolved 
by arbitration by the American Arbitration Association’s International Centre for 
Dispute Resolution in accordance with its Expedited Commercial Rules in force 
as of the date of these terms and conditions ("Rules").  

(c) The parties will mutually select one arbitrator. The arbitration will be conducted in 
English in Santa Clara County, California, USA. 

(d) The arbitrator may not decide by equity. 

(e) Subject to the confidentiality requirements in Subsection (g), either party may 
petition any competent court to issue any order necessary to protect that party's 
rights or property; this petition will not be considered a violation or waiver of this 
governing law and arbitration section and will not affect the arbitrator’s powers, 
including the power to review the judicial decision. The parties stipulate that the 
courts of Santa Clara County, California, USA, are competent to grant any order 
under this Subsection (e). 

(f) The arbitral award will be final and binding on the parties and its execution may 
be presented in any competent court, including any court with jurisdiction over 
either party or any of its property. 

(g) Any arbitration proceeding conducted in accordance with this Section will be 
considered Confidential Information under these terms and conditions's 
confidentiality section, including (i) the existence of, (ii) any information disclosed 

 



during, and (iii) any oral communications or documents related to the arbitration 
proceedings. In addition to the disclosure rights in these terms and conditions’s 
confidentiality section, the parties may disclose the information described in this 
Subsection (g) to a competent court as may be necessary to file any order under 
Subsection (e) or execute any arbitral decision, but the parties must request that 
those judicial proceedings be conducted in camera (in private). 

(h) The parties will pay the arbitrator’s fees, the arbitrator's appointed experts' fees 
and expenses, and the arbitration center's administrative expenses in 
accordance with the Rules.  In its final decision, the arbitrator will determine the 
non-prevailing party's obligation to reimburse the amount paid in advance by the 
prevailing party for these fees. 

(i) Each party will bear its own lawyers’ and experts’ fees and expenses, regardless 
of the arbitrator’s final decision regarding the Dispute. 

14.5. For Applicants in Brazil:  

(a) ALL CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS AND 
CONDITIONS OR ANY RELATED GOOGLE PRODUCTS OR SERVICES 
(INCLUDING ANY DISPUTE REGARDING THE INTERPRETATION OR 
PERFORMANCE OF THE AGREEMENT) ("Dispute") WILL BE GOVERNED BY 
THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA, USA, EXCLUDING 
CALIFORNIA'S CONFLICTS OF LAWS RULES. 

(b) The parties will try in good faith to settle any Dispute within 30 days after the 
Dispute arises.  If the Dispute is not resolved within 30 days, it must be resolved 
by arbitration by the American Arbitration Association’s International Centre for 
Dispute Resolution in accordance with its Expedited Commercial Rules in force 
as of the date of these terms and conditions ("Rules").  

(c) The parties will mutually select one arbitrator. The arbitration will be conducted in 
English in Santa Clara County, California, USA. 

(d) The arbitrator may not decide by equity. 

(e)  Subject to the confidentiality requirements in Subsection (g), either party may 
petition any competent court to issue any order necessary to protect that party's 
rights or property; this petition will not be considered a violation or waiver of this 
governing law and arbitration section and will not affect the arbitrator’s powers, 
including the power to review the judicial decision. The parties stipulate that the 
courts of Santa Clara County, California, USA, are competent to grant any order 
under this Subsection (e). 

(f) The arbitral award will be final and binding on the parties and its execution may 
be presented in any competent court, including any court with jurisdiction over 
either party or any of its property. 

(g) Any arbitration proceeding conducted in accordance with this Section will be 
considered Confidential Information under these terms and conditions's 
confidentiality section, including (i) the existence of, (ii) any information disclosed 
during, and (iii) any oral communications or documents related to the arbitration 
proceedings. In addition to the disclosure rights in these terms and conditions’s 
confidentiality section, the parties may disclose the information described in this 
Subsection (g) to a competent court as may be necessary to file any order under 

 



Subsection (e) or execute any arbitral decision, but the parties must request that 
those judicial proceedings be conducted in camera (in private). 

(h) The parties will pay the arbitrator’s fees, the arbitrator's appointed experts' fees 
and expenses, and the arbitration center's administrative expenses in 
accordance with the Rules.  In its final decision, the arbitrator will determine the 
non-prevailing party's obligation to reimburse the amount paid in advance by the 
prevailing party for these fees. 

(i)  Each party will bear its own lawyers’ and experts’ fees and expenses, regardless 
of the arbitrator’s final decision regarding the Dispute. 

 


