הודעה משפטית  -אתר אינטרנט של מים שקטים
כללי שימוש

.1

הגלישה והשימוש באתר אינטרנט זה (להלן " -האתר") על ידי כל אדם או ישות (להלן " -המשתמש"),
הינו כפוף לכל הוראותיה של הודעה משפטית זו ,ובכלל זה 'כללי השימוש'' ,הזנת תוכן על ידי המשתמש'
ו'-מדיניות שמירה על פרטיות' (כולן יחד להלן – "ההודעה המשפטית") ,וכן הינו כפוף לכל דין.

.2

עצם השימוש באתר ו/או הצטרפות לאתר מהווה הסכמה מצד המשתמש ,להוראות ולתנאים אלה
והתחייבותו לפעול על פיהם.
כללי שימוש אלו חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת
אחר (כדוגמת טלפון סלולארי ,מחשבי טאבלט למיניהם וכיו"ב) .כמו כן הם חלים על השימוש באתר ,בין
באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
המשתמש באתר מצהיר ומאשר כי קרא את הודעה משפטי זו בעיון וכי הוא מודע להוראותיה .ככל
שמשתמש אינו מסכים לתנאי הודעה משפטית זו או חלקם ,הוא נדרש שלא לעשות שימוש באתר.

.3

תוכן האתר הינו קניינה הבלעדי של "מים שקטים העמותה להתמודדות עם חרדה חברתית (ע"ר) מס'
( "580607992להלן " -העמותה") ,והינו מוגן על ידי דיני קניין רוחני .המשתמש אינו רשאי להעתיק,
לשנות או להפיץ את תוכן האתר ,או כל חלק ממנו ,בכל דרך שהיא ללא הסכמה כתובה מראש של
העמותה ,למעט לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד.

.4

האתר נועד לספק מידע כללי בלבד .העמותה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בקשר למידע
המופיע באתר ,לרבות אך לא רק בגין הפסדים או נזקים אשר נובעים מהמידע או מהיעדר המידע המוצג
באתר .העמותה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו
כתוצאה מכניסה לאתר או מהיעדר גישה לאתר .העמותה ו/או מטעמה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש
או כלפי צד שלישי כלשהו בגין החלטה או פעולה על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי כלשהו בהסתמך על
תוכן האתר.

.5

מובהר כי אין בתוכן האתר (לרבות אך לא רק שאלונים או מידע על טיפול עצמי) כדי להוות תחליף לייעוץ
פסיכולוגי או רפואי עם בעל מקצוע מתאים בהתאם לנסיבותיו האישיות של כל משתמש.

.6

האתר ותוכנו מובאים כמות שהם ( )AS ISוללא אחריות כלשהי של העמותה ו/או מי מטעמה ,במפורש או
במשתמע .כל שימוש באתר ובמידע המוצג בו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש .העמותה אינה נותנת
כל מצג בנוגע לדיוק ,עדכון ,שלמות ,ואי-הפרה של זכויות ,או התאמה לשימוש מסוים של תוכן האתר,
להתאמה ליעוד מסוים ,ולזכויות בעלות .לא מוטלת על העמותה כל חובה לעדכן את תוכן האתר .העמותה
ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות כלשהי בגין כל תקלה או מחדל.

.7

המשתמש מתחייב להשתמש במידע המוצג באתר ,בהתאם לדרישות החוקיות הקבועות בכל דין ובכפוף
להודעה משפטית זו.

.8

המשתמש יפצה ו/או ישפה את העמותה ו/או מי מטעמה ,בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד,
אשר ייגרמו כתוצאה מהפרת תנאי הודעה משפטית זו ו/או הוראות דין כלשהו ו/או זכויות צד שלישי
כלשהו ,על ידי המשתמש וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העמותה ו/או מי מטעמה.

.9

האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או לגופים אחרים .העמותה ו/או מי
מטעמה אינה אחראית לנוהל שמירה על פרטיות או לתוכן של אתרי האינטרנט האחרים כאמור ו/או לכל
מעשה ו/או מחדל על ידי הגופים האמורים (לרבות אך לא רק גופים עימם היא משתפת פעולה).

.10

העמותה שומרת את הזכות לשנות ללא התראה את תוכן האתר בכל עת.

.11

העמותה אינה מתחייבת כי האתר או השרת או שירותי הענן אשר מספקים את הגישה לאתר יהיו נקיים
מווירוסים או משגיאות ו/או שהאתר יהיה זמין בכל עת .אי לכך ,העמותה ו/או מי מטעמה לא תישא
באחריות כלשהי בגין נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מכניסה לאתר ושימוש בו על ידי המשתמש ו/או
אי זמינות האתר.

.12

העמותה עשויה לשנות הודעה משפטית זו בכל עת על ידי פרסום הודעה משפטית חדשה באתר .המשך
השימוש באתר לאחר פרסום ההודעה המשפטית החדשה יהווה הסכמת המשתמש לשינויים כאמור.

.13

הודעה משפטית זו תגבר על כל הסכם אחר בין העמותה לבין המשתמש בנוגע לעניינים המפורטים בה.

.14

האמור בהודעה משפטית זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי
נוחות בלבד.

-2.15

השימוש באתר והודעה משפטית זו יהיו כפופים ויפורשו לפי חוקי מדינת ישראל ,מבלי לתת תוקף
להוראות ברירת הדין שבהם ,ולבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית על כל
סכסוך הנובע ו/או בקשר להודעה משפטית זו ו/או לשימוש באתר.

הזנת תוכן על ידי המשתמש

.1

המשתמש מתחייב בזאת ,שלא להעלות ,לאחסן ו/או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או
יותר מהתכנים הבאים:
•

תכנים בלתי חוקיים ו/או שנועדו לביצוע ו/או שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסריים;

•

תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר;

•

תכנים בעלי אופי של השמצה ,הטרדה ,הסתה ,פגיעה אישית וכדומה;

•

תכנים הכוללים וירוסים ו/או תוכנות העלולות לגרום לנזק כלשהו;

•

תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי;

•

תכנים המפרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים;

•

תכנים בניגוד לחוק איסור לשון הרע ו/או לחוק הגנת הפרטיות;

•

תכנים המופצים באמצעות "דואר זבל" ( ,)""Spamשלנמענו אין צורך ו/או תועלת בהם.

העמותה שומרת על הזכות למחוק בכל עת כל תוכן או חלקו אשר לדעתה אינו תואם את דרישות הודעה
משפטית זו.

.2

המשתמש מקנה בזאת לעמותה את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו לרבות ,הפצתם
ופרסומם וזאת ,בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר כמפורט להלן.

.3

במהלך רישומו באתר ובכל מקום אחר בו הוא מתבקש לעשות כן ,מתחייב המשתמש למסור נתונים
אמיתים ,נכונים ומדויקים בלבד.

מדיניות שמירה על פרטיות
שימוש באתר זה מהווה הסכמה מצד המשתמש למדיניות שמירה על פרטיות של העמותה ("מדיניות הפרטיות")
כדלקמן:
 .1בעת הזנת נתונים באמצעות האתר ,המשתמש מסכים לשמירה ,שימוש והפצה של נתונים אלה בהתאם
למדיניות הפרטיות.
 .2אתר זה לא מתוכנת כדי לעקוב ,לאסוף או להפיץ מידע אישי אשר לא הוזן על ידי מבקרים באתר .אתר זה
מייצר סוג מסוים של מידע אנונימי אודות השימוש באתר .שימוש במידע זה נעשה לצרכים פנימיים על ידי
צוות תמיכה טכנית על מנת להעניק שירות טוב יותר למשתמשים ויכול שיועבר לאחרים ,אך הנתונים אינם
מכילים מידע אישי ולא ניתן להשתמש בהם לשם איסוף מידע כאמור.
 .3אתר זה עשוי להשתמש בעוגיות ( ,)cookiesחישני רשת ( )web beaconאו טכנולוגיות אחרות כדי לאפשר
גלישה נוחה יותר .ניתן להשתמש באתר גם אם בדפדפן של המשתמש נבחרה האופציה לדחות עוגיות.
העוגיות של האתר לא מספקות מידע אישי ,ולעולם אינן נקשרות לשום מידע שבאמצעותו ניתן להשתמש
לצורך זיהוי המשתמש באתר.
 .4המשתמש מסכים ,כי לעמותה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרונית שלו ,אותה הוא מסר
באתר ,הודעות לרבות כאלה הכוללות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים .בעצם גילוי כתובת הדואר
האלקטרוני שלו ,מסכים המשתמש להיכלל ברשימת הדיוור כאמור .העמותה תסיר את כתובת הדואר
האלקטרוני של משתמש מרשימת דיוור כאמור לאחר קבלת דרישה בכתב מהמשתמש.
 .5העמותה משתמשת באמצעים פיזיים ,אלקטרוניים וניהוליים על מנת לשמור על בטיחותו ושלמותו של
המידע האישי .אולם ,אין אפשרות לאבטח באופן מוחלט מסירת נתונים באינטרנט .אי לכך ,העמותה ו/או
מטעמה לא תשא באחריות כלשהי ,והמשתמש פוטר את העמותה ו/או מי טעמה ,מכל אחריות לכל פגיעה,
הפסד או נזק ,ישיר או עקיף ,כספי או אחר ,העלולים להיגרם למשתמש בגין חשיפת מידע אישי ,לרבות אך
לא רק תקלות במסירת נתונים ומעשים בלתי מורשים של צדדים שלישיים.
 .6ללא הסכמתו מראש של המשתמש ,העמותה לא תשתמש במידע אישי בר-זיהוי לכל מטרה למעט לצורך
המטרה שלשמה הוזן המידע ולמטרת שליחת דיוור על פי שיקול דעתה ,אלא אם נדרשת העמותה לעשות כן
על פי דין ,צו בית משפט או תקנות .העמותה לא תשא באחריות כלשהי בגין שימוש בלתי נאות במידע של
משתמש על ידי צד שלישי ,אם לצד שלישי כאמור הייתה גישה למידע של המשתמש ללא הפרת מדיניות
הפרטיות על ידי העמותה.

