תקנון אתר ומדיניות פרטיות "צילום נעים"  -כללי
" 1.1צילום נעים" מרחוב משה סנה  ,12תל אביב (להלן" :צילום נעים") ,הינה הבעלים והמפעילה של
אתר זה .אנא קרא את התנאים המפורטים באתר זה ,בעיון ובקפידה ,בטרם השימוש באתר.
 1.2תקנון האתר להלן (להלן" :התקנון") מסדירים את היחסים בין “צילום נעים” לבין כל העושה שימוש
באתר ובכל השירותים המוצעים או המידע הקיימים בו (להלן" :הלקוח").
 1.3השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך והיכרותך את כל תנאי התקנון .במידה ואינך מסכים כי תנאי
התקנון יחולו עליך אינך רשאי לעשות שימוש באתר“ .צילום נעים” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את
התקנון ,מעת לעת ,על פי שקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש .בכל מקרה של שינוי
תנאי התקנון הם יחולו על כלל הלקוחות העושים שימוש באתר באופן אוטומטי .בתקנון זה ובכל פרסום
הנוגע לפעילות באתר יכול וייעשה לצורכי נוחות שימוש בלשון זכר אך הינו כולל פניה בלשון זכר ונקבה
כאחד או רבים לפי העניין.
 1.4בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי
מדיה אחר ,יגברו הוראות תקנון זה.
 1.5כותרות הסעיפים והשימוש בהם הינם לצורכי התמצאות ונוחות בלבד ואין להיעזר בהן למטרות
פרשנות התקנון.
הגבלות שימוש באתר
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לא יהיה הלקוח רשאי לעשות שימוש באתר ,בין היתר ,בנוגע לעניינים
הבאים:
 2.1לעשות כל שימוש שיש בו כדי להוות הפרת זכות יוצרים של אחרים לרבות של “צילום נעים”.
 2.2לעשות כל שימוש באתר הנוגד הוראת כל דין ,רשות מוסמכת או צו שיפוטי.
 2.3לשנות או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר או את קוד התוכנה.
 2.4להשתמש באתר בדרך בלתי חוקית לרבות לצורך הפצה ,שיווק או פרסום של חומר מזיק ,מפיץ
דיבה העלול לפגוע ברגשות אחרים או בשמם הטוב.
 2.5להפריע לשימושם של אחרים או “צילום נעים” באתר.
 2.6לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בתכני האתר
ובפעילותו לרבות בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם.
 2.7להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר או לאיזו ממערכותיו.
 2.8להציב קישורים לאתר זה בלא קבלת רשות מראש ובכתב מ”צילום נעים”.
“ 2.9צילום נעים” שומרת על זכותה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת למנוע או להגביל את שימוש
הלקוח באתר ,בין היתר עקב הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש הנ"ל ,מבלי צורך במתן הודעה מראש,
ומבלי שתחול על “צילום נעים” כל אחריות כלפי הלקוח וכלפי כל צד ג'.
פרטיות
 3.1השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר ,המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה .אנא קרא
אותה בעיון
מדיניות פרטיות
 3.2מאחר שהגוף “צילום נעים” (להלן“" :צילום נעים”") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר
האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה( .להלן" :האתר") ,החליטה “צילום נעים” לפרסם את מדיניותה ביחס
להגנת הפרטיות באתרים ,והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 3.3מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי “צילום נעים” ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים ,וכיצד
משתמשת “צילום נעים” במידע ,הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת
השימוש באתרים.
כללי
 3.4בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך .חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי ,כלומר בשמו
ובכתובתך ,שירותים שרכשת ,אמצעי התשלום ששימשו אותך ,וכיו"ב .זהו המידע שאתה מוסר ביודעין,

לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים .חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם
פרטיך .זהו מידע סטטיסטי ומצטבר .לדוגמה ,פרסומות שקראת באתר ,העמודים שבהם צפית ,ההצעות
והשירותים שעניינו אותך ,כתובת האינטרנט ( ) IPשממנה פנית ועוד.
רישום לשירותים
 3.5ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים“ ,צילום נעים” תבקש ממך רק את
המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
מאגר המידע
 3.6הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של “צילום נעים” ובאחריותה.
השימוש במידע
 3.7השימוש במידע שנאסף ,ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ,על מנת
לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
 3.7.1לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 3.7.2לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 3.7.3לצורך רכישת שירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 3.7.4כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
 3.7.5המידע שישמש את “צילום נעים” יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי ,שאינו מזהה אישית.
דיוור ישיר אלקטרוני
“ 3.8צילום נעים” מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או בשירותים דיגיטליים אחרים מידע
בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי
 3.9מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ,ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול
מקבלתו.
“ 3.10צילום נעים” לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים .עם זאת ,היא רשאית להעביר מידע
סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
 3.11מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
מסירת מידע לצד שלישי
“ 3.12צילום נעים” לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר
אלא במקרים המפורטים להלן:
 3.12.1אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר ,יועבר
לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 3.12.2במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין “צילום נעים” שתחייב חשיפת פרטיך;
 3.12.3אם תבצע באתרים ,פעולות שבניגוד לדין;
 3.12.4אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
פרסומות של צדדים שלישיים
“ 3.13צילום נעים” אינה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים .והיה ומדיניותה
תשתנה ,המודעות שבהן תצפה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות .כדי לנהל את
הפרסומות שלהן ,חברות אלה חברות אלה מציבות  Cookiesבמחשבך .ה Cookies-מאפשרים להן
לאסוף מידע על האתר שבו צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת .השימוש שחברות אלה
עושות ב Cookies-כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של “צילום נעים”
אבטחת מידע
“ 3.14צילום נעים” מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים
אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ,אין הם מעניקים בטחון מוחלט .לכן“ ,צילום נעים”
לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
" 3.15צילום נעים" אינה מחזיקה ב"מאגר מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ,אף על פי כן,

על-פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,1981כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון ,שלם ,ברור או מעודכן ,רשאי לפנות לבעל מאגר המידע
בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 3.16פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת מייל  me@mulinaim.comאו בדואר רגיל אל“ :צילום נעים”
רח' משה סנה  ,12תל-אביב 6930113
 3.17בנוסף ,אם המידע שבמאגרי “צילום נעים” משמש לצורך פניה אישית אליך ,אתה זכאי על-פי חוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981 -לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע
שינויים במדיניות הפרטיות
 3.18בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
שמסרת ,תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
צור קשר
3.19אנו מקדמים בברכה את תגובותיך .אם יש לך שאלות או הערות בקשר למדיניות הפרטיות או כל
נושא אחר אנא פנה אלינו me@mulinaim.com :או בטלפון .054-9209999
הפרות וסעדים
 4.1מוסכם כי רישומי האתר ומערכות “צילום נעים” מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות
[נוסח חדש] ,תשל"א ,1971 -ויהוו ראיה מוחלטת לאמיתות האמור בהם.
 4.2אין להעתיק את תכני האתר .בין היתר ,ומבלי לגרוע מהוראות כל דין ,אין לפרסם ,להעתיק ,להפיץ,
לשכפל או להשתמש בכל דרך אחרת בתכני האתר.
הגבלת אחריות
 5.1התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ( .)AS ISלמען הסר ספק ,הרי שלא ניתן להתאימם
לצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש .לא תהיה ללקוח כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי “צילום
נעים” בגין תכונות של התכנים ,יכולותיהם ,מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.
“ 5.2צילום נעים” אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו ,יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ,יתקיימו
בבטחה וללא טעויות ,ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי “צילום נעים” או מפני נזקים,
קלקולים ,תקלות או כשלים – והכול ,בחומרה ,בתוכנה ,בקווי ובמערכות תקשורת ,אצל “צילום נעים” או
אצל מי מספקיה.
 5.3נפלה טעות סופר ו/או קולמוס שהינה חריגה וברורה על פניה ,בתיאורו של מוצר/שירות ,כגון (אך לא
רק) מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים ,לא יחייב הדבר את “צילום נעים”.
 5.4בשום מקרה “צילום נעים” לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ,עקיף ,מיוחד ,עונשי או תוצאתי מכל מין
וסוג שהוא ,כתוצאה מן הגישה אל האתר ו/או השימוש באתר או כתוצאה משימוש ו/או ביסוס ו/או
הסתמכות על כל מידע המופיע באתר.
 5.5במסגרת האתר עשויה “צילום נעים” לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים חיצוניים לאתר במרשתת,
המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן" :אתרים חיצוניים") .ייתכן כי באתרים החיצוניים יתבקש לקוח
ליתן פרטים לצורך הרשמה וכד' .אין לחברה כל ידיעה ,שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים חיצוניים
אלו .מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של “צילום נעים” אלא למדיניות
הפרטיות של אותם אתרים חיצוניים ולהוראות כל דין .כל פעולה שיבצע הלקוח בקשר לאתרים חיצוניים
אלו הינה באחריותם הבלעדית שלו ושל בעלי האתרים החיצוניים בלבד ,וללקוח לא תהיה והוא מוותר
מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן ,הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד “צילום נעים” ו/או מי
מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
“ 5.6צילום נעים” רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראהו ועיצובו ,כמו גם את היקף וזמינות
השירותים המוצעים ,ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בו – והכל ,בלי שתידרש להודיע ללקוח
מראש .שינויים כאלה יבוצעו ,בין השאר ,בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים
והאחרים המתרחשים בה .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה
אי-נוחות וכיו"ב .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים

כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם .מבלי שיש בכך כדי לגרוע מן האמור לעיל“ ,צילום נעים”
רשאית להפסיק בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי את מתן השירותים המוצעים ,כולם או מקצת
שיפוי
 7.1הלקוח מתחייב לשפות את “צילום נעים” ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן-רווח ,תשלום או
הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת התקנון .כמו כן ,מתחייב הלקוח לשפות את “צילום נעים” ו/או מי
מטעמה בגין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם ע"י צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים
שביצעת לאתר “צילום נעים”.
קניין רוחני
 8.1כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר ,עיצובו ,תכניו ,זכויות בבסיסי נתונים,
זכויות יוצרים ,סימני מסחר ,קבצי גרפיקה ,סודות מסחריים ,זכויות קניין רוחני אחרות בחומר הנמצא
באתר זה וכן קוד התוכנה ,הם בבעלותנו או בבעלות מורשים מטעמינו ,לרבות (ומבלי לגרוע) :תכנים,
שירותים המוצעים בו ,עיצוב ,ובכל תוכנה ,יישום ,קוד מחשב ,קובץ גרפי ,טקסט וכל חומר אחר הכלול
באתר ,בין בממשק החיצוני ,בין בקוד מקור ובין בקוד יעד .אין להעתיק ,לשנות ,להתאים ,לפרסם,
לשדר ,להפיץ ,למכור או להעביר חומר כל שהוא באתר זה או את קוד התוכנה ,בחלקו או בשלמותו ,ללא
אישור מראש ובכתב מ”צילום נעים” .על אף האמור לעיל ,תוכנו של אתר זה ניתן להורדה ,להדפסה או
להעתקה לשימושך האישי והלא מסחרי.
 8.2על הלקוח נאסר להכניס שינויים ,להעתיק ,לפרסם ,להפיץ ,לשדר ,להציג ,לבצע ,לשכפל ,להנפיק
רישיון ,ליצור עבודות נגזרות ,לבצע הנדסת-היפוך ( ,)reverse engineeringאו למכור באופן חלקי או
מלא ,זמני או קבוע ,בכל צורה שהיא ,כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש
ובכתב של “צילום נעים” .כמו כן ,אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעלול להוות הפרה או
פגיעה בקניינה הרוחני של “צילום נעים” ,ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
שונות
“ 9.1צילום נעים” שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לשנות ,לגרוע ולהחליף בכל עת את התקנון ,כולו
או חלקו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא קבלת הסכמת הלקוח ,בהודעה שתתפרסם באתר .נוסחו
המחייב של התקנון הנו זה שיופיע מעת לעת באתר .באחריות הלקוח להתעדכן בשינויים שחלו ,אם חלו,
בתקנון .ויובהר ,כי המשך שימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור הלקוח בדבר
קבלת השינויים.
תחום וסמכות שיפוט
 10.1על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר
ועניין הנובע מהאמור בתקנון ו/או מהשימוש באתר ,הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב
בלבד.
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