תנאי השימוש באתר
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כללי
.1.1

זהו הסכם בינך לבין אמון בנוגע לביצוע פעולות ולקבלת שירותים שונים
המוצעים לך באמצעות אתר אינטרנט זה ("השירותים"; "האתר") .כאשר אתה
משתמש בשירותים ,או מאפשר לאדם אחר לעשות זאת ,אתה מקבל על עצמך
את כל תנאי ההסכם.

.1.1

אם אתה מנוי על אחד מהשירותים אותם מספקת קבוצת אמון ,על השימוש
באתר חלים גם תנאי הסכם ההתקשרות וכל מסמך נוסף שנחתם בינך לבין אמון.

.1.1

אמון שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת לפי שיקול
דעתה הבלעדי .האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה ,כפי שיעודכנו מעת
לעת ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך בלבד .המשך השימוש
באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים האלה.

.1.1

אמון תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להשעות או לחסום ,באופן זמני
או קבוע ,את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על
תנאי השימוש באתר זה ,או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה
של האתר או של מערכת המחשבים של אמון או האתר או פגיעה בזכויות קניין
רוחני של אמון או של צד אחר ,ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד אמון
במקרה כאמור.

שימוש באתר
.1.1

הגלישה ו/או השימוש באתר ,בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך
הפרטי והאישי בלבד ולהנאתך.

.1.1

אמון מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתוכן אשר מופיע באתר ולא יהא
בגלישתך באתר ,בצפייתך בתוכן או בשימוש בו ,ככל שיותר לך מפורשות ,כדי
להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ובתוכן שיוצג באתר.

.1.1

השימוש באתר ובתוכן שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ( .)AS ISאמון רשאית
לבצע ללא צורך במתן התראה מראש שינויים באתר ,במבנהו ,בעיצובו או
להפסיק ולשנות את השירותים הניתנים במסגרת השימוש האתר.

.1.1

יתכן שתוכל לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם כלולים באתר
זה .תכנים ושירותים אלה ,המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים ,אינם
באחריותנו ,גם אם נספק אליהם קישוריות .אנחנו יכולים להחליט על שינוי
קישוריות אלו כשנרצה .אמון אינה אחראית בשום אופן על התכנים שמופיעים
באתרים אלו .הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר
המקושר הינו מהימן ,מלא או עדכני ,ואמון לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
אמון לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ,שייגרם לך כתוצאה מהשימוש
באתרים אלה ,וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

שימוש לא חוקי ואסור
.1.1

חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה
האסורה בתנאי שימוש אלה .אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן
העלול להזיק לאתר ,לתכנים באתר ,או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו
ולהנאה שלו מהאתר.
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.4

.5

.6

.1.1

חל איסור על העתקה ,הטבעה ,שכפול ,עריכה ,הפצה ,העברה או מכירה של
האתר והתוכן שיופיעו באתר מעת לעת או ביצוע שינוי כלשהו בהם ,בין אם
לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות ,אלא אם קיבלת את הסכמה מפורשת
לכך ,מראש ובכתב ,מאת אמון.

.1.1

בעת שימוש באתר לא תערוך איסוף ,שימוש ,הורדה או העתקה אחרת של רשימה
של משתמשים ומנויים ,או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן
מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

.1.1

חל איסור לבצע או להציע קישור לאתר ,לרבות באמצעות קישורים עמוקים
( ,)Links Deepאלא באמצעות קישורים לכתובת  .www.emun.co.ilכמו כן ,אין
להציג אתר זה ,או תכנים הכלולים בו ,במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג
"מסגרת" ( )Framingאו כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר
זה באופן משולב ,ללא הסכמה מראש ובכתב שלנו.

כניסה לפרטיך האישיים באמצעות המערכת
.1.1

הגישה לחלק מהשירותים באתר אפשרית באמצעות סיסמה .כתנאי לשימוש
בשירותים אלה עליך להירשם מראש מול נציג אמון באמצעות אחת מדרכי
ההתקשרות המופיעות באתר תחת "צור קשר" .בעת ההרשמה לשירות תתבקש
למסור מספר פרטים .עליך למסור פרטים נכונים ומלאים ,ומסירתם מהווה
הצהרה מצידך על נכונותם.

.1.1

אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ,בשם המשתמש ובקוד סודי של אחר ולא
למסור את הסיסמה ,שם המשתמש והקוד הסודי שלך לכל צד שלישי .אסור
להשתמש בפרטים של אדם אחר בלי הרשאה.

הגבלת אחריות
.1.1

אמון אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה ,אמינות ,זמינות ודייקנות תכני
השירותים ,לכל מטרה שהיא ,וכן לגבי היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים
אחרים בהם.

.1.1

אמון לא תהיה אחראית לכל אובדן ,נזק או הפסד ,ישיר או עקיף ,אשר נגרם
כתוצאה מהשימוש באתר או הסתמכות על השירותים.

.1.1

אתה מסכים באופן מפורש לכך שאמון לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או
לשינוי ללא הרשאה של הנתונים שלך.

.1.1

ידוע לך כי קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים
שאינם תמיד בשליטת אמון ,כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט וכן ציוד
הקצה שברשותך .לפיכך ,לא תהיה רשאי להעלות כלפי אמון כל טענה או דרישה
בכל הנוגע לאובדן ,עוגמת נפש ,נזק או הפסד בגין כל טעות ,תקלה ,פגיעה באיכות
או כשל בהעברת השירותים ,ככל שטעות ,תקלה או כשל כאמור נובעים ,במישרין
או בעקיפין ,מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ציוד הקצה שברשותך.

.1.1

עליך לשפות את אמון וכל הפועלים מטעמה ולהגן עליהם מפני כל דרישה או
תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דין) ,אשר יגרמו כתוצאה מהשימוש שלך בניגוד
לתנאי השימוש באתר ,בתכנים ,או בשירותים אחרים הניתנים באמצעותו.

פרטיות
.1.1

אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין .עם זאת ,נהיה רשאים לגלות
את פרטיך לשם אספקת השירותים ,גביית כספים ,עריכת חשבונות ,ואכיפת
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זכויותינו על-פי ההסכם ,ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר בנסיבות שהדין
מתיר או מחייב זאת ,ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

.7

.1.1

כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו
לזהות אותך ,כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו
לצורך תשלום חשבונותיך.

.1.1

הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו ,ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו
במאגר מידע ממוחשב .אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך ,אבל אם לא
תספק לנו פרטים מסוימים ,לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת
הסכם זה.

.1.1

אמון שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות
השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ,ללא קבלת רשות ממך אם אמון
מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי )1( :לציית לדרישות הדין או לקיים
הליך משפטי; ( )1להגן על זכויותיה של אמון; ( )1לאכוף את תנאי השימוש; ()1
לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים; ( )1להגן עליך ,במקרי
חירום.

.1.1

אנו יכולים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על הציוד והשירותים שלנו
וכן כדי לוודא קיומם של תנאי שימוש אלו .האמצעים יכולים לכלול סינון
ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.

.1.1

אמון רשאית ,בכפוף לכל דין ,לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר
שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי .אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי
כאמור ,תוכל ,בכל עת ,לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי
באמצעות פניה לאמון.

הגדרות
.7.1

"אנחנו"" ,אמון"" ,קבוצת אמון" וכל פנייה בגוף ראשון רבים משמעם חברת
מוקד אמון סביון ( )1891בע"מ וחברות הבת שלה :מוקד אמון סביון ( )1001ש.מ,
מוקד אמון סביון ( )1891בע"מ ,מוקד אמון סביון  1887אבטחה ושמירה בע"מ,
אמון ניקיון בע"מ.

.7.1

השימוש בלשון זכר במסגרת תנאי שימוש אלו נעשה לשם נוחות בלבד ומתייחס
הן לזכר והן לנקבה.
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