תנאי שימוש באתר האינטרנט moment.org.il

 .1הסכם זה הינו הסכם שימוש מחייב באתר האינטרנט שכתובתו( moment.org.il :להלן:
'האתר') בינך ('המשתמש') לבין הנהלת האתר מומנטום .מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב

בע"מ (חל"צ) (להלן' :מנהל האתר')  .הסכם זה מהווה התחייבות משפטית מלאה בין
המשתמש לבין הנהלת האתר והשימוש באתר כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש המפורטים
להלן כלשונם וללא כל שינוי ,אותם אתם מתבקשים לקרוא טרם שימוש .במידה ואינכם
מסכימים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן ,אינכם רשאים לעשות כל שימוש באתר.
 .2תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ,אך יש לקראם כאילו נכתבו גם
בלשון נקבה.
 .3כל הזכויות בתכנים הנמצאים באתר ובכלל זאת מידע מכל מין וסוג ,לרבות כל תוכן מילולי,
חזותי ,קולי ,אור-קולי ( ,)audio-visualאו כל שילוב שלהם וכן עיצובם ,עיבודם ,עריכתם,
הפצתם ודרך הצגתם ,לרבות (אך לא רק) :שם המתחם ,כל תמונה ,צילום ,איור ,הנפשה
( ,)animationטקסט ,תרשים ,דמות ,הדמיה ,דגימה ( ,)sampleסרטון ,קובץ קולי וקובץ
מוסיקלי; כל תוכנה ,קובץ ,קוד מחשב ,יישום ,תסדיר ( ,)formatסימני מסחר ,פרוטוקול,
מאגר נתונים וממשק וכל תו ,סימן ,סמלילים ,סמל וצלמית (( )iconלהלן" :תכני האתר"),
נמצאים בבעלות מנהל האתר או בבעלות צדדים שלישיים אשר נתנו הסכמתם להעלאת תכני
האתר.
 .4אין לעשות כל שימוש ו/או שינוי בתכני האתר (ובכלל כך :להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או
למסור לצד שלישי) בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מנהל האתר .האמור לעיל לגבי
שימוש בלתי מורשה בתכני האתר חל גם לגבי תכנים שבבעלות צדדים שלישיים.
 .5בכוונת מנהלי האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-
מורשית למחשבי האתר ו/או מחשבי מנהליו ו/או מחשבי המשתמשים .יחד עם זאת אין
ביכולת מנהלי האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות" .כמו כן רשאים
מנהלי האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו וכן יוכלו לשנות
מעת לעת את האתר לרבות :עיצובו ,מראהו ,תכניו ,השירותים הניתנים בו ,וכל היבט אחר
בו ,בלא צורך להודיע על כך מראש .מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית ואינם
אחראים לכך שתכני האתר יוצגו באופן מלא על מחשבכם.
 .6המשתמש אחראי בלעדית לגישה הפרטית שלו לאתר ,לעלויות ההתקשרות לאתר ,לרבות
ספק התקשורת וספק הגישה לאינטרנט ,למחשבו ולתקינות ציוד התקשורת שברשותו.
 .7השירותים והמידע באתר נועדו לשימוש הציבור כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל
גולש .לא תהיה למשתמש באתר כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין תוכנם
ותכונותיהם של המידע והשירותים ,והשימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש
בו.
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 .8מדיניות פרטיות
 9.1איסוף מידע
אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו ו/או כאשר אתה נשרם לאחד או יותר
מהאירועים שמפורסמים באתר .המידע שנאסף כולל את שמך ,כתובת האימייל ,מספר הטלפון,
מקום העבודה ותפקיד.
בנוסף ,אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך ,כולל כתובת ה-
 IPשלך ,מאפייני התוכנה והחומרה ,ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.
 9.2שימוש במידע
כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי :להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב
לצרכים האישיים שלך ,לשפר את האתר שלנו ,ליצור אתך קשר באמצעות אימייל ,לנהל תחרות,
מבצע ,או סקר.
 9.3העברת מידע לצד שלישי
אנחנו לא מוכרים ,סוחרים ,או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר
זיהוי אישי שלך .תנאי זה לא כולל גופים שמסייעים לנו בתפעול האתר ,כל עוד הם מתחייבים
לשמור על סודיות המידע הזה.
 9.4אבטחת מידע
אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך .אנחנו
משתמשים בהצפנה משוכללת כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת .רק עובדים מסוימים בלבד,
שהם :עובדי החברה מקבלים גישה למידע המאפשר זיהוי אישי .המחשבים/שרתים המשמשים
לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.
 9.5הסרה מרשימת תפוצה
אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לפעילות
שלך ,חדשות ועדכונים ,מידע על אירועים וכד' .אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך
מרשימת התפוצה ,על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד ,אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה
מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.
 .9הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מראש.לא יהיה
בתנאי השימוש האמורים במסמך זה כדי לגרוע מזכות העומדת למנהלי האתר עפ"י דין.
 .10באם נתקל המשתמש במסגרת גלישתו באתר בתכנים אשר לטעמו פוגעים בזכויות המוקנות
לו על פי דין הנו מתבקש לפנות מנהלי האתר באי מייל lior@moment.org.il :או בטלפון :
 ,03-6381178בצירוף פירוט מלא וזאת לשם בדיקת טענותיו לגופן.
 .11הסכם זה מובא תחת הדין הישראלי ,כאשר חוקי מדינת ישראל יחולו עליו בלבד ומקום
השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע הימנו ,ו/או הקשור באתר
יהיה בבית המשפט המוסמך לעניין בעיר תל אביב ובה בלבד.
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