תקנון "שרוטונים"
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ולערוצי "שרוטונים" באפליקציה (ייקראו להלן יחדיו" :האתר") שבבעלות חברת שרוטונים זה ויראלי
בע"מ ("הנהלת האתר") .בכך שאתם גולשים באתר ,יוצרים עמנו קשר או מצטרפים למועדון המעריצים של שרוטונים ("מועדון
השרוטים") אתם מסכימים גם לתנאי השימוש וגם למדיניות הפרטיות של שרוטונים כמפורט בהמשך;
לפני הכל ממש חשוב לנו שתדעו שאנחנו מאוד שמחים שאתם כאן אבל יחד עם זה אנחנו מבקשים מכם שתקראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו ,ואם הם לא
מקובלים עליכם– פשוט אל תעשו שום שימוש באתר .למה? כי בזה שאתם גולשים /נרשמים לאתר או למועדון השרוטים -אתם בעצם חותמים אתנו על הסכם שלפיו אתם
מקבלים את כל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו .אז...אם בכל זאת החלטתם לגלוש באתר או לפנות אלינו דרכו או להירשם למועדון השרוטים אז הנה עוד כמה
דברים שחשוב לנו להדגיש:
.1

אנחנו יכולים לאסוף מידע עליכם באופן אוטומטי )באמצעות "עוגיות) " (Cookiesאו אמצעים אחרים( .אם זה לא מתאים לכם אתם יכולים לשנות את הגדרת
דפדפן האינטרנט שלכם או פשוט להפסיק לעשות שימוש באתר .

.2

כדי להשתמש בחלק מהשירותים של האתר\המועדון -תתבקשו להירשם ולתת פרטים שונים .אם אתם מחליטים להירשם זה אומר שאתם מסכימים ורוצים שכל
מידע כזה שמסרתם לנו או שהגיע אלינו ישמר במאגר מידע שאנחנו מנהלים ושנוכל להשתמש בו כמו שמפורט בהמשך.

.3

אם אתם חושבים שתוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר את זכויותיכם ,אם כבר לא מתאים לכם לקבל מאתנו דיוור ישיר ,אם אתם רוצים לעיין\לשנות\למחוק לגמרי
את המידע עליכם מן המאגר שלנו או אם יש לכם צורך לפנות אלינו בכל נושא אחר  -פשוט תכתבו לנו את זה לכתובת info@srutonim.co.il :רק  -אנא תוודאו
שהמייל אכן הגיע ליעדו בטלפון  037284150:ולבקש את ניב .

תנאי השימוש
.1

כללי:

1.1

מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש ,הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר ותנאיו מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד .יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש
כמתייחסים לזכר ולנקבה כאחד ,בשינויים המחויבים .

1.2

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מחייבים כל משתמש ,בין אם יגלוש באתר ללא רישום ובין אם יבצע רישום לאתר ו\או למועדון (להלן ייקראו כולם יחדיו:
"משתמש") .תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים ,בין היתר ,את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין הנהלת האתר ומהווים הסכם לכל דבר ועניין .לפיכך
,עליך לקרוא בעיון רב ובתשומת לב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ,וזאת בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר או שימוש בשירות כלשהו באתר ,שכן עצם גלישתך
ו/או שימושך באופן כלשהו באתר מהווים הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת שלך לקיום מלוא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר המפורטים להלן ,ואתה מקבל
על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש ושל מדיניות הפרטיות ומסכים להם במלואם .

1.3

הנהלת האתר רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות )במלואם או בחלקם( ,מעת לעת
ללא הודעה מראש ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך בטרם השימוש באתר מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראהו ,השירותים המוענקים בו ,היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך
בהם  -והכל ,בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש  .שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.

1.4

המשתמש באתר מתחייב לקיים אחר תנאי השימוש המעודכנים של האתר ,כפי שיפורסמו באתר .ביקור ו/או שימוש באתר לאחר פרסום שינוי ו/או עדכון בתנאי
השימוש של האתר ייחשבו כהסכמה מפורשת ובלתי חוזרת של המשתמש לשינויים בתנאי השימוש של האתר .המשתמש מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ,דרישה
ו/או תביעה בגין כל שינוי ו/או עדכון ו/או מחיקה בתנאי השימוש של האתר .

1.5

מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם
.במסגרת השירותים ,הנהלת האתר תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים .מובהר כי הנהלת האתר איננה אחראית לציוד הקצה
של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

1.6

משתמש יקר – במידה שתפר איזה מתנאי השימוש ,הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה לפי
כל דין לרבות העברת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך כך.

.2

שימוש בשירותי האתר:

2.1

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של החברה בקשר עם האתר והתוכן המצוי באתר ,שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל
האמור בה .מדיניות הפרטיות הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

2.2

השימוש באתר יכול שיעשה הן על-ידי משתמשים מזדמנים ,הן על-ידי משתמשים רשומים .על מנת לגלוש באתר אין חובה להירשם אליו אך במידה ותרצה לעשות
שימוש באפשרויות מסוימות שהאתר מציע תתבקש להירשם לאתר.

2.3

הרישום יכול שייעשה גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק וגוגל .+כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך ,אתה מאפשר
לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך ,כגון שמך ,כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך.
גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם ,וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך
באותה רשת חברתית ,אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.

2.4

החברה רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית .במהלך רישום
כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך ,כגון שמך המלא ,כתובת דוא"ל פעילה ,גילך ועוד .עליך להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן
ללא דיחוי את הנהלת האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עידכון בפרטים אלה .בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדויקים.

2.5

הנך נותן הסכמתך לכך ש הנהלת האתר תקבל את נתוני מיקום הגיאוגרפי של המשתמש באמצעות הטלפון הסלולארי של המשתמש ,אשר ישמשו את הנהלת האתר
לצורך פעילותו השוטפת ,לרבות מתן שירותים למשתמשים ,משלוח הודעות מבוססות מיקום למשתמש באמצעות הטלפון הסלולארי ,איתור מידע ו/או ניווט לנקודת
מכירה קרובה  ,הצעת מוצרים/שירותים ,פירסום מבוסס מיקום ,שירותים ופעילויות הקשורים בהנהלת האתר ועוד.
.3

קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים

3.1

האתר כולל בין היתר תכנים ומידע מסחרי ,כגון פרסומות ומודעות בקשר לשירותים או מוצרים .פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד
מצד החברה לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם .הנהלת האתר רשאית להציג או לכלול באתר מידע בנוגע למוכרים או מציעי שירותים וקישוריות
)לינקים( לאתרים המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים להנהלת האתר ואינם בשליטתה ,לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש
מוצרים ו/או שירותים )להלן " -צדדים שלישיים"(.השימוש במידע ובאתרים אלה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.

3.2

האתר איננו אתר מכירות והנהלת האתר אינה ולא נחשבת כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש .תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים
שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים ,לרבות תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר ,אינם בבעלותה של הנהלת
האתר ,אינם מופעלים על ידה ,אינם באחריותה ,והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים .מודגש בזאת ,כי בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ובין בעלי
אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים ,וכי הנהלת האתר אינה קשורה באופן כלשהו לאתרים המקושרים ולפיכך אינה אחראית לתכנים המופיעים בהם ואין לה שליטה על
תוכנים ,לתנאי השימוש של אותם אתרים ,למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים .אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' באתר כמתן אישור,

חסות ,המלצה או העדפה ע"י הנהלת האתר לאותם אתרים ,לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם ,או למוצרים/שירותים המוצגים בהם .ככל שבאתרים אלה מוצעים
למכירה מוצרים ושירותים ,הנהלת האתר אינה צד לעיסקאות אלה ולא תחוב אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים/שירותים שכאלה .בעצם גלישתך באיזה מהאתרים
המקושרים ,הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר לאותם אתרים .הנהלת האתר איננו מתחייבת כי כל הקישורים
שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ פעיל .הנהלת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .הנהלת האתר איננו מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים )להלן" :הפרעה"( בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או
ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו .עם זאת ,הנהלת האתר תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן
כל הפרעה כאמור .אם המבקר באתר יבחר לעשות שימוש בקישורים ולבקר באתרים של צדדים שלישיים ,המבקר עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי
הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה ,ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים .אנו ממליצים לך להיות עירני וזהיר,
להקפיד לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור
כגון תוכן בוטה ,פוגעני ,מעליב ,עויין ,מאיים ,שיקרי ,גס ,אלים ,דוחה ,לא חוקי ו/או לא ראוי .תשומת ליבך כי אתרי צד ג ' עלולים להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה
נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה .בכל מקרה ,הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי ,לכל נזק ישיר או
עקיף ,שיגרם למי שיבחר להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג' כלשהו.

3.3

האתר מעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים ,כגון פייסבוק .תשומת לבך
כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד .שימוש כאמור אינו קשור לאתר או לחברה והוא יהיה כפוף למסמכים המשפטיים
המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו ,לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם .מסמכים משפטיים
אלה אינם מטעמה של החברה.
.4

תכני האתר ,זכויות יוצרים וקניין רוחני

4.1

בתנאי שימוש אלה "תכני האתר ",כוללים כל תוכן ומידע שיש לו ביטוי באתר ,מכל סוג ומין שהוא )לרבות כל תוכן חזותי ,מילולי ,אודיו-ויזואלי )או כל שילוב
שלהם( וכן עיצובם ,ע יבודם ,עריכתם ,הפצתם ודרך הצגתם ,לרבות כל שידור ,תמונה ,צילום ,איור ,תרשים ,דמות ,סרטון וקובץ מוסיקלי ,כל תוכנה ,קובץ ,קוד
מחשב ,נתונים ,מאגר נתונים וממשק וכל סימן ,סמל( בין אם הוא נוצר על-ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי מפרסמים באתר.
תכני האתר מוגנים לפי דיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל ומחוץ לישראל ,וזאת מבלי לגרוע מכל הוראת דין נוספת בישראל ומחוצה לה ,ואין להשתמש בהם כולם
או חלקם ללא אישור הנהלת האתר אלא כמפורט להלן .
אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו מבלי לקבל את אישור הנהלת האתר בכתב ומראש .בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,אין לשנות ,להעתיק ,להעביר ,לשכפל ,לפרסם ,לשדר ,להציג בפומבי ,להפיץ ,למכור ,להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש מסחרי דומה או אחר
באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור כאמור.
המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בתכני האתר או בחומרים כלשהם הכלולים באתר שלא לצורכי צפייה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד ,לרבות אך לא רק
בדרך של ,שינוי ,העתקה מלאה או חלקית ,העמדה לרשות הציבור ,העלאה)  ,(uploadingהפצה ,העברה ,מתן הרשאה ,מכירה או פרסום או בדרך של ייצוא תכנים
אל מחוץ לאתר בכל דרך  -כגון בדרך של מיסגור)  , (framingיצירת לינק עמוק)  (deep linkingאו הטמעה  .((embeddingהנהלת האתר מאשרת למשתמש באתר
לצפות בחומרים המופיעים באתר ,וזאת לצורכי צפיה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד .אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בתכני האתר לבעלות
המשתמש באתר ו/או לטובת צד ג' אחר כלשהו .אין לשנות את תכני האתר בדרך כלשהי ו/או לשעתקם ,להציגם בפומבי ,להפיצם ,או להשתמש בהם בכל דרך שהיא,
לכל מטרה מסחרית או ציבורית.
ההרשא ה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין ,לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית ,פוגענית ,מאיימת ,שימוש שיש בו לשון הרע
,שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני אחרת או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.

4.6

כל זכויות הקניין הרוחני ,לרבות אך לא רק זכויות היוצרים ,בקשר עם האתר לרבות )אך לא רק( דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה ,טקסטים ,תמונות
,סמלים ,איורים ,קטעי וידאו ,גרפיקה ויישומי תוכנה ,קוד מחשב ,סידור הדפים באתר  ,שם הערוץ ""שרוטונים""  ,שם המתחם של האתר )(www.srutonim.co.il
וסימני המסחר והשמות המסחריים של הנהלת האתר וכן העיצובים )לוגו( של כל אלה )בין אם רשומים ובין אם לאו( המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של
הנהלת האתר ,ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמתה מראש ובכתב של הנהלת האתר.

4.7

שמותיהם המסחריים של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים המופיעים באתר עשויים להיות מוגנים אף הם כסימני מסחר )רשומים או לא רשומים( של אותם
צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמת בעליהם .הכללתו באתר זה של קישור )לינק( המפנה לאתרים של צדדים שלישיים כלשהם ,אין בו משום
התחייבות ומצג כאילו הנהלת האתר מרשה ,מאשרת או מעודדת את השימוש בסימני מסחר ,שמות מסחריים ,עיצובים )לוגו( או יצירות המוגנות בזכויות יוצרים אשר
נכללות באתרים של צדדים שלישיים אליהם מפנה הלינק .

4.2
4.3
4.4

4.5

.5

הגבלת אחריות האתר:

5.1

המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המשתמשים באתר .המידע באתר עלול לכלול טעויות ,מידע חלקי ,אי דיוקים ושגיאות .הנהלת האתר אינה מתחייבת או
מציגה מצג כלשהו בדבר נכונות ,דיוק ושלמות המידע או חומר אחר באתר ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי .בנוסף ,הנהלת האתר אינה נותנת מצג מסוג
כלשהו )מפורש או משתמע ,ישיר או עקיף( לגבי המידע ושאר החומרים שבאתר ,לרבות מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צדדים שלישיים ו/או מצג בדבר
התאמתו או אי-התאמתו של המידע שבאתר למטרה כלשהי ו/או מצג כי המידע והחומרים שבאתר חופשיים מוירוס מחשב או תוכנה בלתי רצויה אחרת .הנהלת האתר
אינה נוקטת עמדה כלשהי לגבי דעות ,דרוג ,טיפים ,המלצות ,תגובות ו/או עמדות המופיעות באתר .הנהלת האתר מציגה את המידע באתר כמות שהוא ),(AS IS
ובכפוף לזמינותו בלבד.

5.2

הגלישה באתר ו/או שימוש כלשהו באתר על כל הכרוך בכך הינם על אחריות המשתמש בלבד ,לרבות האחריות לשימוש במידע והחומרים שבאתר ו/או להסתמכות
עליהם .בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה ,כי הנהלת האתר או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון והמדויק ,או כי היה על הנהלת האתר
להימנע מלפרסם את המ ידע כפי שפורסם .כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו ,על כל תוכן ,תמונות ,מידע ,פרסומות ,מוצרים ,שירותים ,דעות ועמדות,
המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה )לינק( ,כאמור ,לרבות במידע ,תוכן ,דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם ,נעשה
על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית .בהצגתם של הנתונים באתר אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי
כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו .הנהלת האתר ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר ,ובכל מקרה ,טרם ביצוע פעולה
כלשהי ,לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו המפרסם באתר ,לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר
שלו ,ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים )להלן " -ספק"( ,לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק .

5.3

הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף למשתמש או צד ג' אחר בקשר לאלה,
והנהלת האתר לא תישא באחריות לטעויות ,אי דיוקים ושגיאות שבאתר .כמו כן ,הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו לא
ישאו באחריות כלשהי אם במישרין ואם בעקיפין לכל הפסד ו/או נזק ו/או אובדן )ישיר או עקיף( שאירעו עקב הביקור ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש
באתר בשל סיבה כלשהי ,לרבות נזק מכל סוג שהוא )ישיר א ו עקיף( שנגרם עקב השימוש באתר ,או פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לשרתים
המאובטחים של האתר המכילים את הפרטים האישיים והסודיים של המשתמשים ו/או פרטים אחרים או פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מווירוס ,באג ,סוס טרויאני
ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצ וי באתר ו/או יועבר ממנו .הנהלת האתר/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בנוגע לפרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי מנהל
האתר ואלה לא יתפרשו כהצעה למשתמש ,כהבעת תמיכה ,עידוד ,הסכמה או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

5.4

במקרה והאתר ו/או חלקים ממנו )לרבות שירותים כלשהם המוענקים במסגרתו( לא יהיו זמינים למשתמש בכל עת ,מכל סיבה שהיא )לרבות בגין מעשה ו/או מחדל
של הנהלת האתר ,תקלה טכנית ,הפרעות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט וכדומה( המשתמשים לא יהיו זכאים לפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור.
המשתמשים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהן בקשר לכך .האתר אינו שירות גיבוי ,והמשתמש מסכים
לכך שלא יסמוך על האתר למטרות גיבוי או אחסון של תוכן או מידע .הנהלת האתר אינה מתחייבת כי התוכן ו/או המידע שיועלה לאתר ע"י המשתמשים באתר )לרבות
תמונות ,המלצות ,מחירונים ,תגובות ועוד( יישמר ו/או לא יימחק ו/או יהיה זמין או נגיש למשתמשים בכל עת ,ושומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את הגישה
של משתמש כלשהו לאתר ו/או תכניו מכל סיבה ,ללא התראה מוקדמת ,בכל עת ,וללא חבות כלפי אותו משתמש .עקב כך ,הנהלת האתר ממליצה למשתמשים לשמור
גיבוי של התוכן והמידע שלהם.

5.5

מבלי גרוע מכלליות האמור לעיל ,הנהלת האתר )לרבות עובדיה ומנהליה ומי מטעמה( לא תישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה ,מכל מין וסוג בכל עילה
שהיא ,וכן לא תישא באחריות כלפי המשתמש באתר לכל נזק ישיר ,עקיף ו/או נזק תוצאתי ,בין שהוא ממוני או בלתי ממוני )לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח ,אובדן
מוניטין ,אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המשתמש באתר ,אשר קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר ,בחומר ,תמונות ,סרטונים ,בתכנים
,מוצרים או שירותים ,בפונקציות של האתר ,ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה באתר זה )או באתר שלינק מפנה אליו( .

5.6

הנהלת האתר רשאית לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים והתכנים הניתנים במסגרת
האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של המידע
והתוכן של האתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר או בחלקים הימנו מכל סיבה שהיא .

5.7

האתר מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי
הולמים ו/או בלתי מוסריים )להלן " -מידע פוגע"( .הואיל ואין ביכולתו של הנהלת האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר ,לא יהא מנהל האתר ו/או מי
מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע ,ומנהל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר
מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר ,ו/או של כל משתמש.

5.8

המשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו בקשר עם הגלישה באתר ו/או
שימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגלישתך באתר ו/או שימושך כאמור ובכלל זה אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או
באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו זכויות
כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו
על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר .כמו כן ,הינך מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או
הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין( ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמם
בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל .אין בשיפוי כאמור לעיל כדי לגרוע מהסעדים העומדים לרשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לפי כל דין.
.6

תנאים נוספים

6.1

במידה ותפר את תנאי השימוש/הפרטיות של האתר ,תהיה החברה זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי ,אף אם לא יינתן צו
שיפוטי המורה על כך .הנך מתחייב לשפות את החברה ,עובדיה ,מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה ,תביעה ,נזק ,הפסד ,אבד רווח ,תשלום או הוצאה שיגרמו לה )לרבות
שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט( עקב הפרה שלך את תנאי שימוש אלה.

6.2

במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית ,בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא ,תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות
ולא תשפיע על נפקותן ,חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

6.3
6.4
6.5

תנאי השימוש יחולו לטובת הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.
כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה להנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
בכל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לתוכן כלשהו המצוי באתר ,מוסכם בזאת בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש באתר ,בהתאם
לסעיף  12לחוק ההתיישנות ,תשי"ח ,1212-כחוזה נפרד בכתב – על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני של פרסומו באתר של התוכן
הרלבנטי ,נשוא פניית המשתמש") תקופת ההתיישנות המוסכמת "( .כל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור ,קרי ,לאחר
תקופת ההתיישנות המוסכמת ,תיחשב כאילו שלא נעשתה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מהתייחסות אליה .מובהר ,כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא
זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין.

6.6

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת ,מבלי צורך
לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך.

6.7
6.8

אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר ,המתפרסמים להלן ובאתר.
דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר ,השימוש בו ,תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם ,וכל סכסוך ו/או שאלה
משפטית ו/או תביעה הקשורה באתר ,בשימוש בו ,בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים
אחרת .כל תביעה שתוגש כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור לאתר או הנובע ממנו תתברר ותובא להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת
בתל-אביב-יפו בלבד.
לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת
לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות של שרוטונים
הנהלת האתר מכבדת את פרטיותכם ולכן מפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר כהגדרתו בתנאי השימוש.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיות המבקרים (הרשומים ושאינם רשומים) באתר ,וכיצד משתמשת
הנהלת האתר ומי מטעמה במידע הנמסר לה על-ידי המבקרים באתר ,במסגרת דפי נחיתה ובעת רישום למועדון השרוטים ו\או
כזה הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר .מדיניות הפרטיות מהווה חלק מהסכם תנאי השימוש באתר ,ובעצם התחברותך לאתר,
אתה מסכים לתנאים הבאים :הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את מדיניות פרטיות זו ובמידה שאינכם מסכימים לתוכנה ומקבלים
אותו במלואו – אנא מכם אל תעשו כל שימוש באתר.
.1

באפשרותנו לאסוף נתונים אישיים אודותיכם -בין אם כאלה הנוצרים באופן בלתי נמנע בזמן השימוש שתעשו באתר ובין אם כאלה
שתמסרו לנו בעת הרישום לאתר ו\או למועדון השרוטים;
 .1.1נתונים הנוצרים בזמן השימוש באתר כגון תאריך ושעה ,משך זמן הגלישה באתר ,מערכת ההפעלה ,סוג הגישה ,כתובת פרוטוקול
האינטרנט (להלן :כתובת  ,)IPכתובת מתחמי אתרים (להלן )Domain :וכיו"ב נחוצים לנו לצורך מתן השירות ,הבטחת תפעול
ומחקר והסרת תקלות .נתונים אלו מעובדים באופן אוטומטי בזמן הגישה לאתר שלנו וללא אספקתם יתכן ולא תוכלו לעשות
שימוש בשירותינו .אנו נמחק נתונים אלו הנתונים ברגע שלא יהיה בהם עוד צורך עבור המטרה הרלוונטית.
כמו כן אנו עשו יים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" ( )Cookiesואמצעים
דומים אחרים ,שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם .אתר אינטרנט זה עושה שימוש ב ,Google Analytics :שירות ניתוח
מבוסס רשת של חברת גוגל שעושה שימוש ב"עוגיות"; קבצי טקסט השמורים על מחשבכם ומאפשרים לנו לנתח את השימוש
באתר .אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ,ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש
באתר ,לאימות פרטים ,כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ,לצורכי אבטחת מידע ,רימרקטינג וכן להקלת השימוש
החוזר באתר .מידע שייאסף בדרך זו עשוי לכלול את כתובת ה IP-שלכם ,המועד בו ביקרתם באתרנו ,חומרה ,תוכנה ,דפדפן,
מערכת ההפעלה של המחשב שלכם ,הגדרות השפה שלכם ,העמודים שהוצגו לכם ,העדפותיכם ,מוצרים ושירותים שהנכם נוהגים
לרכוש ,אמצעי התשלום ועוד .במקרה ואתם משתמשים במובייל ,אנו עשויים גם לאסוף נתונים שמזהים את המכשיר שלכם,
הגדרות ומאפיינים ספציפיים למכשיר ,פרטי מיקום וכיו"ב .נתונים אלה נשמרים במאגר המידע של האתר .יש באפשרותכם
למנוע אחסון של  cookiesבאמצעות הגדרה מתאימה בתוכנת הדפדפן שלכם ,אולם ,אם תבחרו לעשות זאת ,ייתכן ולא תוכלו
לעשות שימוש בכלל הפונקציות באתר זה במלואן .לתשומת לבכם ,במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם
מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם ,באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין
להפסיק לעשות שימוש באתר.
 .1.2כמו כן ,בעת פניה אלינו דרך האתר ו\או לצורך השלמת רישום למועדון השרוטים יהא עליכם למסור פרטים אישיים כגון שמכם,
כתובת הדוא"ל ,מספר טלפון ופרטים אישיים מזהים נוספים הנשמרים אצלנו .אינכם חייבים למסור את המידע שכן אין חובה
חוקית למסור מידע שכזה ,אולם יתכן ולא תוכלו להצטרף למועדון השרוטים ו\או להשתמש בחלק משירותי האתר הטעונים
הרשמה מבלי למסרו תחילה.

.2

האתר עושה שימוש בקישורים מהרשתות החברתיות המאפשרים שיתוף תוכן והמלצה עלינו ברשת החברתית המועדפת עליכם; כאשר
הנכם לוחצים על לחצן רשת חברתית אין בידינו כל שליטה על היקף הנתונים הנאספים על ידי מפעילי הרשת החברתית .אם הנכם
מחוברים בנוסף לאחת מהרשתות החברתיות באותו זמן ,יוכל המפעיל להתאים את החשבון שלכם עם אתר הרשת החברתית
הרלוונטית .במידה ותלחצו על "לייק" (" )"Likeאו "שיתוף" (" ,)"Shareאתר הרשת החברתית הרלוונטית יעבד מידע זה או אחר.
מידע נוסף על זכויותיך בהקשר זה ונמצא בכל אחת ממדיניות הגנת הנתונים של החברות :פייסבוק ,גוגל ,טוויטר ,ווטסאפ וכו .במידה
ואינכם מעוניינים כי רשת חברתית תאסוף נתונים באמצעות אתר האינטרנט שלנו ,עלייך לוודא כי אינך לוחץ על הלחצן הרלוונטי.
בנוסף ,תוכל לחסום קישורי רשתות חברתיות באמצעות תוספות ( )add-onsבדפדפן שלך.

.3

הנהלת האתר רשאית לשמור את הפרטים הנמסרים ע"י המבקרים והמשתמשים באתר \הנרשמים למועדון השרוטים  -במאגר מידע
של הנהלת האתר (להלן" :מאגר המידע").

הנך מסכים ומאשר במפורש בקשר לכל המידע שנמסר על ידך באתר ו/או באפליקציה ו\או בדף נחיתה ו\או בהרשמה למועדון השרוטים
ו\או מידע אשר נאסף במאגר המידע לגביך ע"י הנהלת האתר או מי מטעמה מכל מקור אחר (להלן" :המידע") כדלקמן-
 .1המידע ישמר במאגר מידע.
 .2המידע שנמסר על ידך להנהלת האתר – נמסר מרצונך החופשי ומבלי שמוטלת עליך חובה חוקית כלשהי לעשות כן;
 .3הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע במאגר המידע למטרות הבאות:
 קשר עם המשתמש באתר ופנייה למשתמש בכל אמצעי תקשורת
 איסוף ועיבוד מידע סטטיסטי
 ניהול מידע על מבקרים באתר והפעולות הנעשות על ידם
 דיוור ישיר
 שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 רכישת מוצרים ושירותים באתר;
 כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המבקר באתר;
 רימרקטינג
 ביצוע סקרים



הנהלת האתר או מי מטעמה רשאית לשלוח למשתמשים באתר עדכונים בקשר לאתר ו/או מידע בדבר שירותים של הנהלת
האתר וכן מידע או חומר שיווקי ופרסומי ,דיוורי מבצעים והטבות ועוד וזאת באמצעות האפליקציה ,דואר אלקטרוני ,מסרון
 ,SMSמכתב ,פקס ,הודעת ווטסאפ ,אמצעי אלקטרוני אחר ובכל דרך אחרת.

תוכלו בכל עת לבטל את הסכמתכם לקבלת מידע שיווקי ופרסומי ולחדול מקבלת דיוור ומידע פרסומי מהנהלת האתר .במידה שהנכם
מעוניינים לעיין במידע אודותיכם המצוי במאגר המידע של הנהלת האתר או לבקש לתקנו או למחקו ו/או באם אינכם מעוניינים
עוד לקבל דיוור ישיר ,כל שעליכם לעשות הוא לדרוש זאת במפורש ובכתב מהנהלת האתר בכתובתinfo@srutonim.co.il :
רק  -אנא וודאו כי פנייתכם להנהלת האתר אכן הגיעה ליעדה.
 .4הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים
להלן או לצורך המטרות הבאות:









אם קיבלנו את הסכמתך לשיתוף המידע;
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים;
מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא הוראה בחוק ,בקשה ממשלתית וכיוב') ;
בכדי לזהות ,למנוע או לטפל בתרמית ,בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי;
אם הנהלת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו  -וכן במקרה שיתמזג/ישתף
פעולה עם גוף אחר או שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של צד שלישי ,ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את
הוראות מדיניות פרטיות זו.
להגן בפני פגיעה בזכויות ,לרבות זכויות קניין רוחני;

 .5שינויים במדיניות הפרטיות של האתר  -הנהלת האתר רשאית לעשות שינויי במדיניות הפרטיות של האתר בכל עת וללא הודעה
מוקדמת .בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המבקר באתר,
תפורסם על-כך הודעה באתר
 .6שיפוי -במידה ותפר את תנאי השימוש והפרטיות של האתר ,תהיה החברה זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה
אודותיך בכל הליך משפטי ,אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך .הנך מתחייב לשפות את החברה ,עובדיה ,מנהליה ומי
מטעמה בגין כל טענה ,תביעה ,נזק ,הפסד ,אבד רווח ,תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט)
עקב הפרה שלך את תנאי שימוש אלה.
 .7דין וסמכות שיפוט -על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל
מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

