תנאי שימוש באתר (תקנון)
.1

מבוא
.1.1
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השימוש
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האינטרנט

המצוי

בכתובת

"( http://directors.entropy.co.il/homeהאתר") ,המופעל ידי אנטרופי שירותי מחקר כלכלי
בע"מ ("אנטרופי").

.1

.1

.1.1

כל פעולה באתר וכל שימוש באתר ,לרבות גלישה באתר ,צפייה בתכני האתר ,הרשמות
למאגר הדירקטורים ,כפופה לתנאי השימוש שיפורטו להלן ("התקנון" או "תנאי השימוש"),
ומהווה הסכמה של הגולש ו/או המשתמש ו/או המועמד ("המשתמש") לכך שהוראות
התקנון מחייבות אותם ולכך שהם יפעלו בהתאם להוראות התקנון.

.1.1

אם הינך מסתייג מאיזו מן הוראות התקנון או אינך מסכים לה ,הינך נדרש לצאת מהאתר
לאלתר.

.1.1

אנטרופי רשאית לשנות מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,את הוראות התקנון,
מבלי שתהיה לגולש ו/או למשתמש ו/או למועמד כל זכות או טענה בקשר ל כך.

.1.1

הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר אולם הוא מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.

.1.1

כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.

כללי שימוש באתר
.1.1

המשתמש מתחייב לפעול ולעשות שימוש באתר בדרך נאותה ומקובלת ובהתאם להוראות כל
דין.

.1.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המשתמש לא יעשה באתר שימוש באופן אשר יש בו משום
לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא בזכויות של צדדים שלישיים ,לרבות הפרת זכויות יוצרים,
סודות מסחריים ,סימני מסחר ו/או לפגוע בשמו הטוב של אדם ו/או גוף אחר ו/או להתחזות
לאדם אחר.

.1.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשתמש מתחייב לא להריץ תוכנות על בסיסי הנתונים
של האתר ו/או לנסות להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט באתר ו/או לא
לבצע כל מניפולציה על בסיס הנתונים של האתר ו/או לא לשבש או להפריע לפעילות התקינה
של האתר.

.1.1

המשתמש מתחייב לא לבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר.

אחריות
.1.1

השימוש בתכנים באתר יעשה באחריות מלאה של המשתמש מבלי שניתנה כל התחייבות או
אחריות של אנטרופי ביחס לנכונות התכנים ו/או מהימנותם ו/או שלמותם ו/או עדכנותם
ו/או התאמתם לצרכי המשתמש.
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.1.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנטרופי אינה אחראית להפרעה בשימוש באתר ,להימצאותם
של וירוסים ,תוכנות או קבצים הרסניים ,ואינה מתחייבת כי השימוש לא יופרע ו/או יהיה
חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים ,לרבות (ומבלי
למצות) תקלות הכרוכות בספקי תשתית ,ספקי תקשורת ,וכו.

.1.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנטרופי לא תהיה אחראית במקרה בו עסקה או שירות
המוצעים באתר לא יסופקו ,מכל סיבה שהיא ,בחלקן או במלואן.

.1.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנטרופי אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר,
במישרין ו/או בעקיפין ,לכל נזק ישיר או עקיף הקשור בשימוש באתר ,לרבות אך לא רק ,נזק
הנובע משימוש באתר ו/או בהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או בשירותים המסופקים
באתר ו/או בשל העדר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל אי תקינותו של
האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או גרימת נזק למחשב המשתמש ו/או למידע המאוחסן
במחשבו ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ,ולרבות כל נזק
אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי ,והמשתמש מסכים בזאת כי הוא האחראי
באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ולכל נזר העלול להגרם כתוצאה מכך.

.1.1

אנטרופי אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו ימשכו לתקופה
מסוימת או קצובה ,וכי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן ארעי או קבוע
או כי הפעילות באתר תמשך במתכונתה הנוכחית .אנטרופי זכאית להפסיק את פעילות
האתר ו/או השירותים הניתנים מכוחו ו/או לשנותם ,בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן ,אנטרופי זכאית לערוך שינויים באתר מכל מן וסוג ,וכן לבטל ,להוסיף ,לשנות ולעדכן
את כל הפונקציות הקיימות בו .הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר ,אגב ביצוע
תיקונים ,שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה ,טענה או דרישה מצד המשתמש.

.1.1

למרות שכל משתמש מצהיר ומתחייב כי להוראות התקנון ולכך שפרטי הרישום ,כהגדרתם
להלן ,הינם נכונים ומדויקים ,אנטרופי אינה אחראית לתוכן פרטי הרישום ,והיא אף לא
תהא אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי כל גורם שהוא בהסתמך על נתונים הרישום ו/או
כל נתון המפורסם באתר.

.1.3

המשתמש מתחייב לשפות את אנטרופי וכל הפועלים מטעמה (לרבות ,אך לא רק ,מנהליה
ועובדיה) ,בגין כל נזק ,חסרון כיס ,הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו לה הקשורים
לשימוש שלא כדין באתר ו/או שלילי שלו באתר ,לרבות ,אך לא רק הפרה של תנאי תקנון זה
ו/או התנהגות לא נאותה.

.1

שימוש בכרטיס אשראי וביטול עסקאות
.1.1

ניתן להרשם למאגר הדירקטורים המצוי באתר ,בין היתר ,באמצעות תשלום בכרטיס
אשראי.

.1.1

בעת ביצוע עסקה באתר ידרש המשתמש להזין בממשק התשלום את הפרטים הבאים :מספר
ת.ז ,.שם פרטי ,שם משפחה (שם ומס' תאגיד – לפי העניין) ,טלפון ,כתובת ,מיקוד ,דואר
אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום .ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים ,כמופיע באתר.
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.1

.1.1

בביצוע עסקה מצהיר ומתחייב המשתמש כי כרטיס האשראי באמצעותו תבוצע העסקה הינו
בבעלותו (או בשם תאגיד בשמו מבוצעת העסקה) ,כי הכרטיס הינו בתוקף וכי המשתמש
מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס.
כמו כן ביצוע עסקה מהווה הצהרה כי הפרטים שהוזנו אל ממשק ההרשמה הינם נכונים,
מלאים ,מדויקים ומעודכנים .ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע
העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה.

.1.1

הפרטים שיוזנו על ידי המשתמש בממשק התשלום ,לרבות פרטי כרטיס האשראי ,ייאספו
ויישמרו אצל אנטרופי ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של
האתר .אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.
אנטרופי מתחייבת שלא להעביר את הפרטים לצד ג' למעט חברת טרנזילה.

.1.1

בכפוף להוראות הדין ,לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן ,בכל מקרה של ביטול שירות הכרוך
בתשלום לפני סיום תקופת ההתקשרות ,לא יהיה המשתמש להחזר כספי כלשהו ואנטרופי
לא תהיה חייבת לשפות את המשתמש בסכום כלשהו.

הרשמות למאגר הדירקטורים
.1.1

משתמש רשאי להרשם למאגר הדירקטורים אשר יהווה חלק מן האתר.

.1.1

לצורך רישום משתמש למאגר הדירקטורים יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים כנדרש
בטפסים הרלוונטיים המופיעים באתר ,לרבות פרטים בנוגע לניסיון רלוונטי ,השכלה ,תנאי
כשירות ועוד ("פרטי הרישום") .המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו חייב למסור
לאנטרופי את פרטי הרישום ,ומסירת פרטי הרישום נעשית אך ורק בשל הסכמתו לכך ומתוך
רצונו החופשי להכלל במאגר הדירקטורים.

.1.1

המשתמש מצהיר כי הוא מוסר את פרטי הרישום מתוך כוונה שיפורסמו באתר ובמאגר
הדירקטורים ו/או בכל מקום אחר לפי שיקול דעתה של אנטרופי ,וכי נתונים אלו יועברו
לצדדים שלישיים ,לרבות גופים אשר יהיו מעוניינים לשלוף מידע ממאגר הדירקטורים.

.1.1

משתמש אשר ימלא את פרטי הרישום נותן בזאת את הסכמתו לפרסום פרטי הרישום באתר
ובמאגר הדירקטורים ,וכן לאגירתם במרשמי אנטרופי .כמו כן ,משתמש אשר מוסר את
פרטי הרישום נותן את הסכמתו להעברת פרטי הרישום על ידי אנטרופי לכל גורם ,לרבות
חברות ציבוריות ,גופים מוסדיים ,תאגידים פרטיים וכו' .הרשמה למאגר הדירקטורים
משמעה כי המשתמש מוותר על כל טענה כלפי אנטרופי או כל צד אחר ביחס להעברת פרטי
הרישום לכל גורם שהוא ,לרבות ויתור על כל טענה ביחס להפרת זכותו לשמירה על פרטיות
ו/או סודיות .כמו כן ,במידה ויש בפרסום פרטי הרישום או בהעברתם לכל צד ג' ,כדי לפגוע
בשמו הטוב של המשתמש ,במישרין או בעקיפין ,המשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד
אנטרופי וכל צד ג' בעניין זה.

.1.1

המועמדים מצהירים ומסכימים כי ידוע להם שאנטרופי אינה אחראית לשימוש שיעשה על
ידי אחרים בנוגע לפרטי הרישום ,והי א אינה אחראית לכך שאדם או כל גוף כלשהו ידרוש
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את פרטי הרישום ו/או ימנה לכהונה כדירקטור משתמש שנרשם למאגר הדירקטורים ו/או
כי הרישום למאגר ו/או לאתר יניב תועלת כלשהי למשתמש.

.1

.1.1

בנוסף ,למען הסר ספק מובהר כי אנטרופי אינה אחראית כי הרשמות למאגר הדירקטורים
תסייע בידי המועמד להתמנות לכהן כדירקטור בחברה כלשהי ,והיא אינה אחראית לשימוש
בנתונים ו/או לאי השימוש בנתונים על ידי כל גורם שהוא.

.1.3

התשלום עבור ההרשמה למאגר הדירקטורים של אנטרופי הינו תשלום חד פעמי.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
.1.1

כל הזכויות באתר ,במאגר הדירקטורים ובכל תוכן או מידע המפורסם באתר ו/או הקשור
לאתר ,לרבות אך לא רק ,בסיס הנתונים ,עיצוב האתר ,מבנה האתר ,יישומים ואפליקציות
באתר ,קוד מחשב ,קובץ גרפי ,טקסט ,סקירות ,נתונים ,כתבות ,ידיעות ,ניתוחים וכל חומר
אחר הכלול באתר ,שייך לאנטרופי ו/או מטעמה ו/או גופים עימם התקשרה.

.1.1

אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי או לעשות שימוש מסחרי בכל אחד
כל מתכני האתר שפורטו בסעיף  6.1לעיל ,בלא קבלת הסכמתה של אנטרופי לכך.

.3

הדין החל וסמכות שיפוט
.3.1

על השימוש באתר ועל כל עניין הקשור והנוגע לתקנון ולשימוש באתר והנובע מהם ,לרבות,
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו
ו/או ביטולו של התקנון יחולו דיני מדינת ישראל.

.3.1

לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון
בתקנון ובכל עניין הקשור והנוגע לתקנון ולשימוש באתר ,והנובע מהם.

