תקנון אתר MK Success

.1כללי
.1.1תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה להלן (להלן" :תנאי השימוש"( יהוו את הבסיס
המשפטי לכל דיון בין הגולש/ת ו/או הצופה באתר ו/או המשתמש/ת בדרך כלשהי
באתר אשר כתובתו ( www.mksuccess.comלהלן" :האתר") או במידע המצוי
באתר לבין ( MK Successלהלן" :החברה(".
.1.2תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמש/ת (להלן" :
המשתמש ") ,המעוניין בקבלת המידע הפרסומי כהגדרתו להלן ,הכל כמפורט בתקנון זה
להלן.
.1.3כל האמור בתקנון זה בלשון זכר  -אף נקבה במשמע והפוך ,וכל האמור בתקנון זה
בלשון יחיד  -אף רבים במשמע.

.2מאגר מידע
.2.1החברה מצהירה כי הינה הבעלים של מאגר מידע להלן" :מאגר המידע ")המשמש
לצרכי דיוור ישיר של ניוזלטרים ו/או אירועים ו/או כנסים ו/או הרצאות ו/או קורסים ו/או
סדנאות ו/או שירותים נוספים ,אשר יינתנו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או
במסגרת האתר (לעיל ולהלן" :המידע הפרסומי") .
.2.2החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ,מעת לעת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאי השימוש המעודכנים
יחייבו מרגע פרסומם.
.2.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר ,מכל
סוג ומין ,יגברו תנאי השימוש והם אשר יחולו.
.2.4אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ו/או במאגר המידע או כל חלק מהם
ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

.3אישור המשתמש
.3.1כל מסירת מידע על ידי המשתמש/ת באמצעות האתר ו/או באמצעות מילוי טופס
שאלון ההצטרפות לאתר ,כמוה כאישור והסכמת המשתמש כי הוא נותן את
הסכמתו לתנאי תקנון זה ולקבלת דיוור ישיר מהחברה כאמור בתקנון זה לעיל

ולהלן.
.3.2מסירת המידע אודות המשתמש לחברה ,תלויה ברצון ובהסכמת המשתמש בלבד
ולא חלה על המשתמש כל חובה חוקית או אחרת למסור את המידע.
.3.3בכל מקרה ,ניתנת למשתמש הרשות למחוק ,בכל עת ,את פרטיו ממאגר המידע,
בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות וזאת באמצעות הודעה לכתובת המייל
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.3.4החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור ,לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח
ו/או שמירה על איכות השירותים ,רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל
דין ,ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.

.4הגנת הפרטיות
.4.1החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות
והיא תשמור על פרטיות המשתמשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין,
רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמשת או כל מידע אחר בנוגע
אליה ,למעט אם נתן המשתמש את הסכמתו לכך ולמעט פרטים ונתונים
פומביים אשר פורסמו על ידי המשתמש עצמה לרבות במסגרת האתר.
.4.2החברה תפעל ,כמיטב יכולתה ,לאבטחת פרטים אלו ,לשם שמירה על פרטיות
המשתמש .עם זאת ,החברה אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני
פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה ,ובמקרה כאמור לא תהיה
למשתמש/ת כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
.4.3למשתמש/ת ידוע והוא/היא מסכים בזאת ,כי כל הפרטים שמסרה לחברה ,ייאגרו
במאגר המידע של החברה.
.4.4החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיה האישיים של המשתמשת אלא
בהתאם לבקשתה ו/או להוראות צו בית משפט ,ו/או במסגרת הליכים משפטיים
במידה ויתעוררו בין הגולש/ת לבין החברה ,ו/או במקרה של הפרת תנאי השימוש ע"י
המשתמש.
.4.5המשתמש מסכים ונותן את רשותו לכך שהחברה תשתמש בפרטים שמסרה
במסגרת האתר וכן על מנת להעביר למשתמש את המידע הפרסומי.
.4.6את המידע הפרסומי כאמור תהיה החברה רשאית להביא לידיעת המשתמש
באמצעות:
.4.6.1משלוח לכתובת המגורים של המשתמש;
.4.6.2משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרה
המשתמש;

.4.6.3הודעות מסרים קצרים ,בין השאר לטלפון הסלולארי של המשתמש ( ; (SMS
.4.6.4מערכות חיוג אוטומטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון
הנייד או הקווי של המשתמש;
.4.6.5שיחות טלפוניות למספר נייד או נייח.
.4.7הסכמת המשתמש כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק
התקשורת (בזק ושידורים( )תיקון מס' , 40התשס"ח – )2008.
.4.8מובהר כי על אף הסכמת המשתמש כאמור ,המשתמש יהא רשאי לחזור בו מהסכמה זו
על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליה
המידע הפרסומי.
.4.9החברה שומרת לעצמה את הזכות להחזיק ,לרשום ולנהל מאגרי מידע ,כאמור בחוק
הגנת הפרטיות התשמ"א .1981 -

.5ניתוק ,הפסקה ושינויים
.5.1החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות
בהן המשתמש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה כלשהי לחברה ו/או לאתר ו/או
למשתמשים אחרים ,או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית ,או באופן המעורר
חשד סביר ,כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את תנאי תקנון זה.
.5.2כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את העברת המידע הפרסומי
בכל עת ,לרבות אך מבלי לגרוע ,לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או פעולות חיונית או
מיידיות במערכות המשמשות אותה.
.5.3אין בחסימה ,בהפסקה או בהגבלת השירותים ,כאמור לעיל ,כדי להטיל על החברה
אחריות כלשהי ,ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש/ת לנהוג בכל עת בהתאם
לתנאים.

.6אחריות
.6.1החברה אינה אחראית לגבי תכני צד שלישי אשר סופקו באמצעות החברה
למשתמש ,והמשתמש מסכים כי לא תהיה לחברה ו/או למי מטעמה כל חבות
או אחריות בקשר לעניין זה.
.6.2החברה אינה ולא תהיה אחראית לגישה בלתי מורשית למחשבי החברה או לנזקים,
קלקולים ,תקלות או כשלים בחומרה ,בתוכנה ,בקווים ובמערכות התקשורת ,אצל
החברה ,מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
.6.3החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית
לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי

כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כלשהו.
.6.4המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע שיוביל
לביצוע פעולות בלתי חוקיות ולא יתנהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים.
.6.5כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן ,מצג והתחייבות ,מידע ,פרסומות,
שירותים ,דעות ועמדות המוצגים ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת
הגולש ועל אחריותה הבלעדית.
.6.6לא תהיה למשתמש ,כל טענה ,תביעה ,או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע,
התוכן ,המצגים ,ההתחייבויות והשירותים המפורסמים ו/או המסופקים באתר,
יכולתם ,מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם
בכלל) אצל המשתמשים ,והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.
.6.7במידה והמשתמשים ,יתקשרו בינם ובין עצמם ו/או עם גורמים שלישיים ,כל תנאי
ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים בינם ובין עצמם ו/או בין הגורמים
השלישיים ,והחברה לא תהא צד להתקשרות .החברה אינה אחראית בשום דרך,
ולא תישא באחריות כלשהי ,על נזקים ו/או טענות אחרות ,שתהיינה למשתמשים
כתוצאה מהתקשרויות אלה.
.6.8המשתמשים מוותרים בזאת ,על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה
ביחס למידע הפרסומי.
.6.9הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם ,התנאים
יפורשו על פיהם ,וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה
בערכאה השיפוטית המוסמכת.

