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תקנון מדיניות החברה
תקנון זה חל על כל אדם אשר יבחר לבצע שימוש בשירותי החברה אשר ויוגדר כלקוח
זמני\קבוע ,טומדיה מוגדרת כחברת הפרסום.
תקנון זה חל עד שני הצדדים והינו מחייב משפטית כל עוד אין הסכם אחר בכתב בין חברת
הפרסום ללקוח ,התקנון מחייב את העקרונות הבאים:
 .1אחריות הפרסום וכל תוצאה שתגרם ממנו לצד שלישי הינה אחריותו הבלעדית של הלקוח ואין שום
זכות לבצע תביעה כנגד חברת הפרסום.
 .2הלקוח מאשר שהוא נושא אחריות מלאה על השלכות הפרסום כיוון שכל פעולה שחברת המדיה
מבצעת עוברת אישור לקוח והוא מודע לכך ומאשר סעיף זה ,כמו כן הלקוח מאשר שלחברה אין
אחריות על שום נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מהעבודה שהחברה ביצעה ו\או לא ביצעה בעבור
הלקוח.
 .3כל תביעה שתיגרם ללקוח כתוצאה משימוש בנכסים שיצרה לו החברה או כתוצאות פעולותיה
הינה אחריותו הבלעדית של הלקוח בלבד ואין לחברה שום חלק בתביעה מסוג זה.
כמו כן הלקוח מתחייב לשלם בעבור נזקים שיגרמו לחברה בעקבות תביעות שונות שהוגשו עקב
פעילות הלקוח) ,כגון :שליחת ספאם ,פרסום כוזב ,אספקת סחורה מזויפת ,אי עמידה בתנאי חוזה צד
שלישי ועוד(.
 .4הלקוח מאשר חברה לעשות כל שימוש שתראה לנכון בנכסים שיצרו עבורו במהלך תקופת
ההתקשרות.
 .5הלקוח מאשר לחברה להשתמש בשם העסק שלו לרבות הנכסים הקיימים בעסק כגון :אתר ,לוגו
וכו'.
 .6לחברה אין אחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מרשלנות הלקוח בעבודתו או בעבודת שותפיו או
עובדיו.
 .7החברה אחראית לספק את עבודתה רק במידה והלקוח שיתף פעולה מלאה בכל מה שנדרש
מצידו.
 .8החברה מתחייבת לבצע הגשת סקיצה ראשונית בכל תחום עבודה עד  14ימי עסקים מרגע קבלת
התשלום ,וזאת במידה והלקוח סיפק את כל מה שהחברה דרשה לביצוע העבודה.
 .9שעות העבודה אינם מוגדרות בין הצדדים ותלויות בזמינות החברה והלקוח ,בהתאם לעומס
העבודה באותה התקופה ,החברה פטורה מכל התחייבות בנושא.
 .10הלקוח מצהיר כי הוא הגיע לחברה מטעמים כשרים ובכוונה לעבוד בלב ישר ,כמו כן הלקוח
מצהיר כי לא כפו עליו לבצע עבודה מול החברה.
 .11הלקוח מצהיר כי אין בכוונותיו מניעים נסתרים ואין לו קשר למתחרי החברה ,אינו עובד בחרת
מדיה מתחרה ו\או מתכנן לעבוד בחרת מדיה מתחרה כלשהי ,במידה ויוכח שכן ישלם לחברה
פיצויים על סך מינימלי של  100,000ש"ח ויהיה חשוף לתביעה מצד החברה.
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 .12תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר
תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולארי ,טבלטים למיניהם וכו’( כמו כן הם חלים על התחלת
העבודה מול חברת הפרסום בכל דרך שתהיה קבילה בחוק.
 .13כל פרטיו האישים של המזמין )שם ,דואר אלקטרוני וכדומה( ,יישמרו במאגרי המידע של
החברה.
 .14החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים ,במידת הצורך
וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 .15החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום
בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך ,ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
למען הסר ספק ,פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 .16למרות האמור לעיל ,החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי
במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים
שלישיים כלשהם ,המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ,אם התקבל
בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או
הליכים משפטיים.
 .17החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין ,ללא זיהוי המזמין הספציפי ,לצורך
ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 .18מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח
חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי
חוקיות .אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו
לרעה ,לא תהיה למשתמש כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה.
 .19החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” )“ (”cookiesעל מנת לספק למשתמש
שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.בקיום
מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון ,החברה לא תהא אחראית לכל
נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר ,שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או
אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 .20החברה )ו/או מי מטעמה( אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים
כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים ,שאליהם ניתן להגיע
באמצעות איזה מהשירותים באתר .יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף
פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד .החברה )ו/או מי מטעמה( אינה נושאת במישרין
ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או
בביצועי האתר.
 .21בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה
המלאה.

 .22במידה וטרם התחילה החברה את העבודה והלקוח לא קיבל סקיצה ראשונית יהיה ראשי
הלקוח להחזר כספי על סך  50%מהתשלום שביצע כיוון שהוקצו בעבורו שעות עבודה של ספקי
החברה בכוללים התחייבות מצד החברה.
 .23במידה והלקוח קיבל סקיצה ראשונית המעידה שהחברה התחילה לעבוד יהיה זכאי לקבל 30%
מהתשלום שביצע לחברה בתמורה לעבודתה.
 .24כמו כן במידה והלקוח הציג התנהגות לא הולמת ו\או פיטר את החברה מכל סיבה שהיא לאחר
התחלת העבודה וקבלת הסקיצות הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי.
 .25הדין החל על תקנון מדיניות החברה והשופט ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו ,הוא
הדין הישראלי בלבד.
בכל מקרה של מחלוקת ,תהא לבתי המשפט )השלום או המחוזי( תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית
לדון בה.
הדין החל על השימוש באתר ,על ההזמנה ועל תקנון זה ,לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא
הדין הישראלי בלבד.
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