תקנון האתר  –likeandshare.co.ilתנאי שימוש
 .1הגלישה באתר  likeandshare.co.ilוהשימוש ברשת האתרים והרשתות החברתיות
הנלווים לו ,כפופה להסכמתך לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם
בעיון טרם שימושך באתר .באם באתר משנה או באתר נלווה לאתר likeandshare.co.il
חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכללים
המפורטים במסמך זה.
 .2תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין  likeandshare.co.ilו/או מי מטעמו (לעיל ולהלן:
"מפעיל האתר") לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף שיעשה שימוש מכל סוג שהוא באתר
(להלן" :המשתמש").
 .3מפעיל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת
לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמש ,מראש ו/או בכלל,
ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
כללי
 .4אתר  likeandshare.co.ilהנו אתר אשר נועד לאפשר למשתמשי האתר לבקר ולחוות דעה
על מוצר ו/או שירות ו/או קופון (אשר ייקראו להלן" :המוצר") ,בכפוף למילוי אחר כל
הוראות תנאי השימוש והתקנון של אתר זה ולצרכי מטרה זו בלבד.
נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי –
.1
.2

.3
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ההרשמה לאתר אינה כרוכה בתשלום.
בעת וכתנאי להרשמה לאתר ,יידרש המשתמש למסור פרטים מזהים אישיים ,לרבות שם,
כתובת ,דרכי התקשרות וכן לענות על שאלון סקר ו/או למסור כל מידע אחר שמפעיל
האתר ידרוש והמשתמש מתחייב למסור פרטים מדויקים ומלאים ,כתנאי להרשמתו
לאתר.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שעפ"י דין אינו חייב למסור את פרטיו האישיים למפעיל
האתר ואולם למרות זאת ,הוא מחליט ובוחר מרצונו הטוב והחופשי למסור פרטים אלו
שכן פרטים אלו נחוצים והכרחיים לצורך השימוש באתר ולשם מטרותיו .מפעיל האתר
רשאי שלא לאפשר את השימוש באתר ללא מתן פרטים מזהים כאמור ו/או שלא לאפשר
למשתמש להשתתף במלוא הקמפיינים המוצעים במסגרת האתר והמשתמש מצהיר כי
הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד מפעיל האתר בעניין זה.
מפעיל האתר מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת של כל הפרטים האישיים והמזהים
שנמסרו לו ע"י המשתמש וכן מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים אלו ,אלא למטרותיו
של אתר זה.
בכפוף לשמירה על סודיות פרטיו האישים של המשמש כאמור ,רשאי מפעיל האתר לעשות
שימוש ולהעביר מידע ממאגר הנתונים שבידיו למפרסמים אחרים ובלבד שמידע זה לא
יאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המשתמש (כדוגמת שם ,טלפון  ,כתובת ודוא"ל).
מבין הנתונים בהם רשאי מפעיל האתר לעשות שימוש ולהעביר לאחר :מוצרים ושירותים
שרכש המשתמש או ביקש לרכוש ,פרסומות שהמשתמש קרא ,העמודים בהם צפה,
ההצעות והשירותים שעניינו אותו וכן כל מידע נוסף המצוי ו/או העולה ממאגרי האתר.

 .6המשתמש רשאי להסיר את השתתפותו באתר מכל סיבה ובכל זמן באמצעות ביטול
חשבונו.
מתן הביקורת וחיווי הדעה -
 .7המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחל ממועד הירשמות לאתר ,הנו מחוייב לחוות דעה בכתב,
לגבי כל אחד מהמוצרים שקיבל זאת תוך זמן סביר ולא יאוחר מתוך  14ימים ממועד קבלת
המוצר לידיו .מובהר בזאת כי התחייבות המשתמש בהתאם לסעיף זה תחול גם במידה
והמשתמש אינו שבע רצון מהמוצר.
 .8המשתמש מתחייב כי כל חוות דעתו יהיו כנות ,הוגנות ,למיטב הבנתו ואמונתו ומבוססת על
התנסותו ודעתו האישית בלבד.
המשתמש מתחייב כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו באתר לא תכלולנה חומר הפוגע ו/או
.9
המפר זכויותיו של אחר ו/או כל חומר בוטה ו/או הנוגע לקטינים ו/או מזהה אותם ו/או כל
חומר בלתי חוקי ו/או אשר מהווה עבירה פלילית לפני דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר
מטעה ו/או המהווה לשון הרע על אדם ו/או תאגיד ו/או חומר הפוגע בפרטיותו של אדם ו/או
כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
 .11המשתמש מאשר כי המידע והנתונים המופיעים בחוות הדעת הנם באחריותם הבלעדית של
המשתמש ואין מפעיל האתר אחראי לתוכנם ו/או לנכונותם ו/או למהימנותם.
 .11המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את מפעיל האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו
עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום
חוות הדעת על ידו.
 .12המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שמפעיל האתר רשאי לערוך ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או
למחוק חוות דעת ,בשלמותן או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע וזאת על פי שיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט של מפעיל האתר ובכלל זה רשאי מפעיל האתר להחליט שלא לפרסם
חוות דעת כלל ,מבלי ליתן על כך כל הודעה למשתמש ,מראש ו/או בכלל.
 .13מפעיל אתר מצהיר בזאת כי אינו אחראי על שלמותם ו/או תקינותם ו/או מועדי משלוח
וקבלת המוצרים נשוא חוות הדעת ,ואולם מפעיל האתר יעשה את מירב המאמצים על מנת
שהמוצרים יגיעו לידי המשתמש במהירות המירבית כשהם תקינים ושלמים.
 .14המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמוצרים שהנו מקבל אינם מיועדים למכירה וכי המשתמש
אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש ,אלא בהתאם להוראות תקנון זה .הפרת סעיף זה תגרום
להסרת השתתפותו המיידית של המשתמש מהאתר וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת
העומדת למפעיל האתר ו/או לצד ג' כנגד המשתמש וזאת עפ"י כל דין.
קמפיינים ופעילויות נוספות -
 .15מפעיל האתר יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ועל סמך נתונים ומאפיינים המצויים
בידו ,לאפשר למשתמש להשתתף בקמפיינים ו/או בכל פעילות אחרת המוצעת באתר מפעם
לפעם ואולם מפעיל אתר אינו חייב לעשות כן והנו בעל הזכות הבלעדית לבחור בזהות
המשתמש אשר ישתתף בפעילות זו ו/או להפסיק את השתתפותו בכל עת ובלבד שיודיע לו על
כך באמצעות הדוא"ל.
 .16מפעיל האתר אינו מחויב לפרסם את שמות המשתמשים אשר משתתפים בקמפיין ו/או
בפעילות אחרת של האתר והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי.
 .17המשתמש מצהיר בזאת כי הנו מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד מפעיל האתר בעניין
זכייתו ו/או השתתפותו בקמפיין ו/או בכל פעילות אחרת המוצעת באתר.
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המשתמש מאשר כי ידוע לו שהשתתפותו בקמפיין ו/או בפעילות אחרת באתר אינה מקנה לו
זכות לקבלת מוצרים ו/או כל זכות אחרת.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שלמעט השימוש שהנו רשאי לעשות בתמונות ו/או
במסמכים מהאתר  -לצורך השתתפותו ומעורבותו בקמפיינים ,המשתמש אינו רשאי לעשות
בהם כל שימוש אחר ובכלל זה ,אינו רשאי לערוך ו/או לשנות בשום צורה ואופן את
המסמכים והתמונות ,אינו רשאי להעתיק ו/או להדפיס ו/או להקרין ו/או ,לבצע ו/או לשנות
ו/או להסיר כל אינפורמציה מהאתר ,באופן מלא או חלקי  -וללא רשות מראש ובכתב
ממפעיל האתר.

דיוור ישיר -
 .21המשתמש נותן בזאת את הרשאתו למפעיל האתר לשלוח אליו הודעות ו/או פניות מסוג
דיוור ישיר ,אם באמצעות הדוא"ל ואם בדרך אחרת ,שעניינן מידע בדבר שירותי האתר ו/או
מידע שיווקי אחר ,בין אם מידע שהאתר יפרסם ובין אם מידע פרסומי שהתקבל ממפרסמים
אחרים.
השימוש באתר הנו על אחריות המשתמש -
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המידע והתכנים המוצגים באתר בדבר המוצרים השונים הנם באחריותם הבלעדית של
הצדדים השלישיים ואין מפעיל האתר אחראי לתוכנם ,לנכונותם ומהימנותם ,לרבות פרטים
אודות הצד השלישי ,מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו ,שמות
היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים ,מחירים ומצגים.
כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו ,על כל תוכן ,מידע ,מוצרים ,שירותים
דעות ועמדות ,המוצגים באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ,ולא ישאו ,במישרין או בעקיפין ,בכל נזק,
ישיר ,עקיף ,תוצאתי או מיוחד ,כספי או אחר ,שנגרם למשתמש עקב או כתוצאה משימוש
או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.
בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר ו/או
שירות המוצע ע"י צד שלישי כלשהו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני:
.25
.26
.27

מפעיל האתר הנו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר  likeandshare.co.ilובכלל זה
בשמו של האתר  , likeandshare.co.ilעיצובו הגראפי של האתר ,מבנה האתר ,הטקסטים
המופיעים בו , ,תמונות ,אייקונים וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר
ו/או לעשות בהם כל שימוש ,במישרין או בעקיפין ,המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני
של מפעיל האתר ,אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
מלבד מה שהותר במפורש לעיל ,אין לערוך או לשנות בשום צורה ואופן את המסמכים
והתמונות בנוסף ,אין להעתיק ,להדפיס ,להקרין ,לבצע ,לפרסם ,לשנות ולהסיר שום
אינפורמציה מהאתר ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב ממפעיל האתר.

הפעלתו השוטפת של האתר -

 .28מפעיל האתר אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונות הקיימת לפרק זמן מסוים או
קבוע .מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים
באתר ,לבטל ,להוסיף ,לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו ,בכל עת .הפרעה
בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר ,אגב ביצוע תיקונים ,שינויים ושיפורים לא תהווה
עילה לכל תביעה ,טענה או דרישה מצד המשתמש או צד ג' כלשהו.
תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית -
 .29על השימוש באתר  likeandshare.co.ilיחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 .31לבית המשפט בחיפה תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע מהשימוש באתר
ובכל סכסוך או תביעה הקשורים באתר.

