תקנון
גולש יקר ,אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר ( NICE TO MEETלהלן " )"NTMUבין אם באמצעות מחשב ,טלפון
סלולארי או כל מדיה אחרת (להלן“ :האתר”).

 .1כללי
תקנון זה מנוסח בלשון זכר ,אך כל האמור בו מתייחס לזכר ולנקבה וכל האמור בלשון יחיד ,מתייחס גם לרבים ולהיפך.
אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה .הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
במסגרת תקנון זה:
“גולש” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו ,העושים שימוש מכל סוג באתר ,בין באמצעות מחשב ,טלפון סלולארי או בכל
דרך אחרת.

יצירת קשר עם מערכת NTMU
בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר ,ניתן לפנות ל  – NTMע"י במייל לכתובת Baruch@ntmu.co.il

 .2משמעות תקנון זה:
הגי שה לאתר והשימוש בו כפופה לתנאים המפורטים ,המסדירים את היחסים בין הצדדים ומבטיחים כי כל גולש ו/או משתמש
יכיר את החובות והזכויות החלות עליו בעת השימוש באתר (להלן“ :תנאי השימוש”).
גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו ,מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים
בתקנון זה ,והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר .אם אינך מסכים לתנאי השימוש ,כולם או חלקם ,הנך מתבקש
שלא לעשות כל שימוש באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך
במסירת הודעה כלשהי מראש ,ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 .3היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים
בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,מכל סוג שהוא ,תגברנה הוראות תקנון זה ,והן אשר תחייבנה את
הגולש ביחסיו עם החברה.

 .4למי מותר להשתמש באתר
כל גולש מוזמן להשתמש באתר ,כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה (אם הנך מתחת לגיל
 ,18אנא שים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך ,כמפורט בסעיף  6לתקנון) .יחד עם זאת ,החברה רשאית
למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם ,לתקופה
מוגבלת או בלתי מוגבלת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא .אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל
שנהיה סבורים ,לפי שיקול דעתנו הבלעדי ,כי נכון לעשות כן ,ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו
בעניין.
גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור ,לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

 .5שימוש מסחרי באתר
התכנים והשירותים באתר ניתנים לך בתקופת ההרצה (חתקופת ההרצה הינה כחודש עד שלושה חודשים מעליית האתר
לאוויר) בחינם ואינם כרוכים בתשלום .הנך רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין ,כל עוד
השימוש הוא אישי ופרטי .האתר לא נועד לשימוש מסחרי שלך ,או כל שימוש אחר שאינו אישי ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר ,לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות ,אנא פנה אל מערכת האתר לקבלת הסכמתה
מראש ובכתב .ככל שלא התקבלה הסכמה כאמור ,אינן רשאי להשתמש באתר או בתכנים מתוכו .החברה ,וכן מי שקיבל היתר
מפורש ממנה ,והם בלבד ,רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.

 .6שימוש באתר על ידי קטינים – מתחת לגיל 18
השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים .ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי
שלהם.
ככל שאתה מתחת לגיל  ,18אנא בקש מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאתה משתמש באתר.
כשאתה עושה שימוש באתר אתה בעצם מצהיר בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו

בעיון את תנאי תקנון זה.

האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך ,על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד ,וכשאתה
משתמש באתר אתם פוטרים את החברה מכל אחריות בקשר לכך.

 .7רכושה של החברה
כל הזכויות ,לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה ,או של צדדים שלישיים שהעניקו להחברה
הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור ,החברה היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר ,בשמות ובסימנים המסחריים של האתר,
בפטנטים ובמדגמים של האתר ,בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים ,בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת
השירותים ,בעיצוב האתר ,במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו ,לרבות (אך מבלי לגרוע) ,תוכנות ,יישומים ,קבצים גראפיים
ואחרים ,קודי מחשבים ,טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה
זו – “המידע”) אין להעתיק ,להפיץ ,לשכפל ,ליצור יצירות נגזרות ,להציג בפומבי ,להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד
שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו .אין לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להעביר ,למכור ,להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו
במידע או בכל חלק ממנו ,אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה.
למרות זאת ,החברה לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין
רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר ,בין היתר בשמות מתחם ) (DOMAIN NAMEוכתובת דואר
אלקטרוני(EMAIL).

 .8הגבלת אחריות החברה ו/או מי מטעמה

בעת השימוש בשירותים הניתנים באתר  ,זכור שהשימוש שאתה עושה באתר ,ניתן כמות שהוא והינו באחריותך הבלעדית.
כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר  ,הפעלה של השירותים ,וכל פעולה אחרת) ,אתה מוותר על כל תביעה,
טענה ודרישה כנגד החברה ,מי מספקיה או מי מטעמה.
בפרט ,אתה פוטר ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף),
הפסד ,אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא ,דמי נזיקין עונשיים ,דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ,או אובדן
הנתונים שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים ,במישרין או בעקיפין ,לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר
לרבות תכנים שאתה העלית לאתר ,או לשירותים באתר .כמו כן אתה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי
כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים ,או בגין כל מידע ,תוכנה ,מוצר ,שירות
וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר .כל זאת ,בין בהתבסס על הסכם ובין
בנזיקין ,בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת ,אפילו אם נודע להחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו
שעלול להיגרם.
היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה
האפשרות לנזק כלשהו ,שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו ,וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ,לשימוש בו ,לאי יכולת
להשתמש בו ,לביטול השירותים ,הגבלתם או להפסקתם.
היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין ,לסייע בפתרון
בעיה או להיענות לפנייה של גולש .סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.
היעדר אחריות החברה ו/או מי מטעמה על מידע
המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן ,פרסומת ,שירותים ,מוצרים ,קישורים לאתרים אחרים ,דעות ועמדות) אינו
באחריותה של החברה ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.
החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש
או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.
היעדר אחריות החברה על מידע פרסומי ו/או כל תוכן מסחרי אחר
כל חו מר פרסומי ו/או מסחרי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות החברה .החברה
אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של החברה
לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים ו/או כיצירת מחוייבות כלשהי של החברה בעניין זה למעט עצם פרסומו באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל
עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת ,מבלי שהחברה תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.
היעדר אחריות החברה על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות
כלשהם ,הינו מהימן ,מלא או עדכני ,והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך .כמו כן ,החברה איננה שולטת ,איננה מפקחת
ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’ ,לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם
המקושרים באתר (לרבות בשירות .החברה מ קוראת לגולשים לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים
אלו.
יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך ,או שאתה מתנגד לתוכנם ,או שאתה סבור כי הם מקוממים ,מרגיזים,
בלתי נאותים ,בלתי חוקיים או בלתי מוסריים .החברה אינה אחראית לתכנים ,לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם
מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם .עצם הצבת הקישור
לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה ,עידוד ,הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים או לשירותים המוצעים באותו
אתר.
החברה אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת החברה ולא למדיניות אחרת הננקטת ע”י
אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע”י החברה לשימוש בתכנים אלו .כל
השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר NTMUותקנון אתר  NTMUאינו חל
עליך ,והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

היעדר אחריות החברה בגין השירותים
החברה אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולש ,ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו ,יינתנו
כסדרם בלא הפסקות ,יתקיימו בבטחה וללא טעויות ,ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים,
קלקולים ,תקלות או כשלים בחומרה ,בתוכנה ,בקווים ובמערכות התקשורת ,אצל החברה ,מי מספקיה או מי מטעמה.
כמו כן ,אספקת השירותים על ידי החברה תלויה ,בין היתר ,בצדדים שלישיים ,והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של
צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ,אובדן ,הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר
עם כל מעשה או מחדל כאמור.
החברה אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה ,ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.
לאור האמור לעי ל ,ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך ,אנא דאג לגיבוי הולם.

 .9שמירה על הפרטיות
החברה מכבדת את זכותם של הגולשים ומשתמשי האתר ,בהתאם להוראות החוק ,בכל הנוגע לשמירה על הפרטיות והשם טוב.
במידה ופורסם באתר תוכן פוגע ,בין אם בך ובין אם באדם אחר ,אנא פנה אלינו :ערוץ  NTMU,באמצעות המייל ל
.Baruch@ntmu.co.il

.10

הסכמה לקבלת חומר פרסומי

מובהר בזה כי עצם השימוש באתר מהווה ,מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידו באופן אחר ,הסכמה של הגולש
לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או דיוור ו/או אחר מהחברה בכפוף לזכותו להודיע על רצונו להפסיק לקבל חומר

כאמור בכל עת באמצעות פניה להחברה.
.11

מדיניות הפרטיות

הגלישה באתר  NTMUוהשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי
הגלישה והשימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים אחרים.
החברה אינה רשאית להשתמש ,בעצמה ו/או להעביר לכל צד שלישי שהוא בהתאם להחלטתה ,בכפוף להוראות הדין ,כל מידע,
לרבות מידע אישי ,לגביך ,אשר מסרת או תמסור בכל דרך ,לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר ,באמצעות הודעות דואר
אלקטרוני שתשלח להחברה ישירות או דרך אפשרות “צור קשר” ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה
ו/או כל מידע אחר אשר יימסר על ידיך לרבות העדפותיך בקבלת מידע וכו“ ’.מידע אישי ”משמעותו כל מידע מזהה ,לרבות
שם ,מספר טלפון ,כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.
החברה ו/או מי מטעמה לא תעשה שימוש במידע שסיפקת לה ,לרבות במידע האישי ,בין היתר על מנת לספק לך את המידע,
השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או
באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע ,עדכונים ,הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים ,קישורים ,הודעות,
פרסומות ,חומר ,מידע לרבות פרסומי או שיווקי ,וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי
משירותיו ו/או להעביר את פרטיך לכל גורם שלישי הקשור לאמור לעיל ו/או המעורב בו .אם אין ברצונך להמשיך ולקבל
מידע מסוג זה ,תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פנייה לחברה.
בנוסף ,המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה ,פיקוח ,פיתוח ושמירה על איכות השירותים ,רמתם ותקינותם ולצורך קיום
הוראות כל דין ,וכן לצרכי החברה ובכלל זה שירות וסקרים ,פרסום מפולח ,ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של
האתר.
הינך רשאית לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך  .החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה
על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין ,רשימות או מסמכים
בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך ,וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר ,למעט פרטים
ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך.
יחד עם זאת ,הינך נותן בזאת את הסכמתך להחברה לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע ,לרבות המידע האישי
לגביך בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת ,או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך
לבין החברה ,או במקרה שתפר הוראה הקבועה בתקנון זה ,או במקרה שהחברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תסבור כי הדבר
נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה (כולה או
חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של החברה (כולה או חלקה) לצד שלישי ,ו/או לגוף אשר לו היא ממחה
את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי
מהשירותים הגלומים בו.
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ניתוק ,הפסקה ושינויים

החברה רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים ,או להטיל עליהם מגבלות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לגולש מסוים או לכלל הגולשים ,וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים ,ובכלל זה לחסום ,לנתק ,להגביל ולהפסיק
את השירותים מכל סיבה שהיא .כשאתה עושה שימוש באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים
שאנו מספקים.
בנוסף ,החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראהו ,השירותים המוצעים בו ,היקפם וזמינותם וכל היבט אחר
הכרוך בהם – והכל ,בלא צורך להודיע לגולשים .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים
כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
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המחאת זכויות

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה ,כולן או חלקן ,לרבות
באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה ,לצדדים שלישיים.
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שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה ,בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן ,תשלום או הוצאה ,שייגרמו להם ,או שייטענו
כלפיהם מצד שלישי כלשהו ,עקב הפרת של תנאי השימוש ו/או תנאי כלשהו אחר מהאמור בתקנון זה ,וכן,
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הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו .תקנון זה יפורש על פיהם ,וכל סכסוך או שאלה
משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת .

