תק ון ,ת אי שימוש ומדי יות פרטיות
ברוכים הבאים ליישומון בלירוקרטיה.
מבוא
 .1היישומון )אפליקציה( ועדה לשמש כיומן עבודה וירטואלי לקבלן ו/או היזם בתחום הב ייה.
במסגרת השימוש ביישומון ,ית ת האפשרות ל הל את הבטיחות באתר הב ייה ,ל הל מעקב
אחר עובדים ,להפיק דוחות דיגיטליים לשימוש היזם והקבלן ,ל הל הליכי רישוי ,לעקוב אחר
הליך הב ייה והתקדמותו ,יהול ומעקב של הב יה מול גופים חיצו יים לרבות משכ"ל ,מפעל
הפיס וגופים וספים.
 .2הגולשים )שיקראו להלן גם המשתמשים( מתבקשים לקרוא בעיון את התק ון ות אי שימוש
אלה על כל סעיפיהם )להלן :התק ון( טרם השימוש ביישומון .שימוש ביישומון מבטא הסכמה
בלתי מסויגת להוראות התק ון .הסכמה זו היא ת אי מקדים לשימוש ביישומון ולא תשמע כל
טע ה בע יין זה.
 .3יודגש כי התק ון יהווה בסיס לכל מחלוקת או התדיי ות משפטית או אחרת בע יין השימוש
ביישומון.
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מערכת היחסים בין המשתמשים ובין היישומון ,בעליה ,מ הליה ועובדיה )כולם יחד' :צוות
היישומון'( מוסדרת רק על פי תק ון זה בכפוף לדין .הת אים בתק ון חלים על השימוש באתר
ובכל התכ ים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר )מחשב אישי ,מחשב ייד ,טאבלט ,טלפון חכם
וכיו״ב( ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוו ת )או שאי ה כזו(.
תק ון זה יחול גם על תכ ים שיפורסמו ע"י צוות היישומון באתרים אחרים ברשת האי טר ט
)המרשתת( או בדוא"ל ובכלל זה ברשתות חברתיות ויישומו ים כדוגמת פייסבוק ,וואטסאפ,
ואי סטגרם ,בשי ויים המחוייבים.
התק ון עשוי להשת ות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות היישומון .על המשתמש
לוודא את ת אי התק ון העדכ יים בכל עת כפי שיפורסמו ביישומון .תק ון זה יכ ס לתוקף מיד
עם פרסומו ביישומון.
במידה וה ך קטין )מתחת לגיל  ,(18ה ך דרש לקרוא בעיון את ת אי מסמך זה ואת מדי יות
הג ת הפרטיות של היישומון ביחד עם הוריך )או כל אפטרופוס חוקי אחר על פי דין( .ה כם
דרשים להימ ע משימוש באתר ,ככל שאי ם מסכימים לת אים המצויים בת אי תק ון
הפרטיות.
מובהר כי השימוש בלשון זכר בת אי השימוש עשית לצרכי וחות בלבד .למותר לציין כי כל
פ ייה בלשון זכר מתייחסת גם ללשון קבה.
מובהר כי כל הה חיות ליישומון ״בלירוקרטיה״ מתייחס בכפוף להתאמות ה דרשות ,גם על
אתר האי טר ט  ,blirokratia.comולהיפך.



השימוש באתר וביישומון
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מובהר כי על מ ת להשתמש ביישומון ,המשתמש מתחייב למלא אחר כל הת אים האמורים
ביישומון.
המשתמש מתחייב בזאת לביצוע תשלומים קבועים למפעילת היישומון ,בהתאם לת אים
המופיעים בת אי השימוש באמצעות חיוב קבוע של פרטי האשראי אשר הוא מסר בעת
ההרשמה ליישומון.
מובהר כי למעט הודעה מפורשת מצד המשתמש ,צוות היישומון רשאי לחדש את המ וי באופן
חודשי ,למעט באמצעות הודעה מפורשת לצוות היישומון במיילinfo@blirokratia.com :
חל איסור חמור לעשות באתר וביישומון פעולות שעומדות ב יגוד לדין או לתק ת הציבור.
משתמש אשר דרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים כו ים ,מלאים ועדכ יים.
מובן שמשתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי ,שגוי או שקרי.
מובהר בזאת כי ככל שתדרש מסירת פרטים מזהים כדוג' מס .כתובת הדוא"ל או הטלפון,
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי ה ו הבעלים של הדו"אל ושל מכשיר הטלפון ממ ו הוא
עושה שימוש .מובהר בזאת כי השימוש ב תו י הדוא"ל והטלפון כפופים למדי יות הפרטיות
של היישומון.
המשתמש ביישומון בלירוקטיה מתחייב בזאת להימ ע מלהעביר את פרטי המשתמש שלו לידי
צד שלישי ,ובכלל זאת שלא להרשות שימוש ביישומון למי שאי ו רשום בו .העברת פרטים או
גישה כאמור עשויה להוביל לחסימת המשתמש ללא התראה ,ותימ ע ממ ו האפשרות להביע
כל טע ה עקב כך.
כשירות לבצע פעולות :השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא אי ו פסול דין
והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות )אחרת א א המ ע משימוש באתר( .אף על פי כן פעולה
אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאי ו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע
האפוטרופוס הטבעי או הממו ה של הקטין או ציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין
והכל כמוב ם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב 1962-לפי הע יין )'ה ציג'(
בת איי תק ון זה ובכפוף להסכמת ה ציג .כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע"י משתמש קטין
או שאי ו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת ה ציג ,בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב
את המשתמש ואת ציגו כאחד .האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין
בדרכם של קטין או אדם שאי ו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות .המשתמש ביישומון
מצהיר כי הוא בעל כרטיס אשראי תקף ,כרטיס חיוב או כל אמצעי תשלום אחר על פי חוק
כרטיסי חיוב ,התשמ"ו  1986או קיבל כל הסכמה ה דרשת על פי דין כדי לעשות שימוש באמצעי
התשלום כאמור.
הק יין הרוח י ביישומון בתכ יה ובשירותיו מצא בבעלות בלירוקרטיה ,ח.פ516197514 .
)להלן" :החברה"(.
שימוש ביישומון ,לרבות הגישה לתכ ים שבו ,לא מק ה למשתמש זכויות כלשהן ביישומון
למעט זכות שימוש בשירותי היישומון ו/או בתכ יו ,כמות שהם ) .(As-Isהק יין הרוח י
בחומרים ביישומון ובתכ יה יוותרו בכל מקרה בבעלות היישומון או מי מטעמה לרבות זכויות
היוצרים בה.

 .20המשתמש ביישומון מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:
א .להפעיל יישום או אמצעי כלשהו ,דוגמת זחלן ,המאפשר סריקה ,חיפוש ,העתקה ,קידוד,
כריית מידע ,תרגום או אחזור אוטומטי של תכ ים מהיישומון .האמור בסעיף זה חל גם על
פעולות שמיועדות לאסוף מידע ו תו ים על משתמשי היישומון.
ב .ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכ ים מהיישומון שלא מיועדים לשימוש אישי
וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
ג .להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה URL-של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על
מ ת לאפשר גישה כזו .הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה
בתשלום.
ד .לש ות או להתערב בתקשורת והעברת המידע בין היישומון לשרתים או לפלטפורמות
המארחות אותו.
ה .לש ות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד היישומון ,את עיצובו ,את שירותיו או את התכ ים
המופיעים בו שלא בהתאם לתק ון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות היישומון.
ו .לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמ וגדת לתק ת הציבור לרבות פרסום תוכן
הפוגע בזכות יוצרים ,בסוד מסחרי ,בסימן מסחר ,במדגם או בפט ט של מאן דהו.
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ז .למען הסר ספק ,אין לפרסם ,להפיץ ,להעתיק ,לש ות ,למכור ,להציג וכיוצא בזה ,בין אם
באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי ,כל תוכן ומידע המצוי ביישומון ללא רשות מפורשת
בכתב מצוות היישומון.
על אדם ה תקל בפעילות אסורה ביישומון על פי תק ון זה או על פי חוקי מדי ת ישראל להודיע
על כך מיד לצוות היישומון ,וזאת בדוא״ל  info@blirokratia.comאו בטלפון שירות הלקוחות
המופיע להלן.
צוות היישומון רשאי למ וע מאדם מלעשות שימוש ביישומון )לרבות ביטול או מ יעת עסקה
באתר( בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל ,אם לאו .הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של
צוות היישומון.
צוות היישומון עושה מאמצים להבטיח שהשימוש ביישומון יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות,
תקלות או דליפת מידע .בין היתר א ו וקטים צעדים להבטיח שהיישומון יהיה קי מווירוסים,
וזקות ,רוגלות ,ומאובטח מפ י פריצה ,ג יבת מידע וכיוצא בזה .עם זאת היישומון לא יהיה
אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או ל שיאה ב זק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו
כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר או ביישומון .מכל מקום ,ככל שיקבע ש גרם זק
למשתמש ,סכום הפיצוי לא יעלה על סכום עלות רכישת היישומון.
בכל מקרה של תקלת אבטחת מידע ,יש לפ ות באופן מיידי לצוות בלירוקרטיה באמצעות
הדוא"ל  infoi@blirokratia.comאו בטלפון של שירות הלקוחות של היישומון 054-491-4545
צוות היישומון עושה ככל שביכולתו על מ ת להבטיח שהיישומון ,התכ ים והשירותים בה יהיו
זמי ים בכל עת .עם זאת לא יתן להתחייב שהיישומון תהיה זמי ה בכל זמן .סביר כי יהיו
זמ ים בהם פעילות וזמי ות היישומון תוגבל ,בין בשל תקלה שאי ה תלוי בצוות היישומון ובין
בשל פעולת תחזוקה מתוכ ת ,אחזקת-חירום או עומסי שימוש בשרתי היישומון או ברשת
האי טר ט בכלל ,למשל .היישומון לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או ל שיאה
ב זק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של

היישומון או עקב אי זמי ות של תכ ים ושירותים ה כללים בה .מומלץ לגבות את התכ ים מעת
לעת.
 .26השימוש ביישומון עשה על אחריות המשתמש .צוות היישומון עושה מאמץ על מ ת לוודא כי
התוכן המצוי בה כון ,שלם ,מעודכן ומדויק .עם זאת יתכ ו טעויות וצוות היישומון לא יישא
באחריות או חבות בגין שיבוש ,טעות או השמטה בתכולת היישומון ,וזאת אף במקרה של זק
ישיר או עקיף לפעילות/עסק המשתמש כתוצאה מכשלים ,שיבושים ,תקלות וכיו״ב ביישומון.
 .27צוות היישומון שומר לעצמו את הזכות לש ות את התכ ים ואת השירותים ה ית ים בה על פי
שיקול דעתו הבלעדי.
 .28מובהר כי לחברה ולצוות היישומון מוק ה שיקול דעת הבעלדי והמוחלט בהפסקת שירות
היישומון לרבות מחיקת היישומון ,או עצירת מתן השירותים בו ובאמצעותו ,בלירוקרטיה
רשאית להעביר את זכויותיה לרבות זכות הבעלות על היישומון ותכ יו לידי צדדים שלישיים
 .29תק ון זה בא להוסיף על האמור בכל דין .יובהר כי הפרת תק ון זה עלולה להוות עוולה אזרחית
או עבירה פלילית.
רכישה והזמ ת מוצרים ושירותים באתר
אחריות לשירותים ה ית ים ביישומון
 .30צוות היישומון משקיע זמן רב ומשאבים רבים על מ ת לעדכן את היישומון ב תו ים ובטפסים
עדכ יים .מובהר כי מעת לעת יש לבחון את תקפות הטפסים ,שכן לעתים הרשויות עשויות
לש ות את הפורמט או תוכן הטפסים .מובהר כי צוות היישומון לא יישא באחריות ל זקים
שייגרמו עקב שימוש שגוי או שימוש בטופס שאי ו עדכ י.
 .31בכל מקרה ,חבותו של הצוות היישומון לא יעלה על גובה הסכום ששילם ו/או היה צריך לשלם
המשתמש עבור המוצר או השירות בעת הרכישה.

הבעלות בתכ י היישומון
 .32צוות היישומון אוחז בבעלות כל זכויות הק יין הרוח י ביישומון ,בקוד המקור ,בתמו ות ובכל
תוכן אחר המצוי בה לרבות תוכן טקסטואלי ,חזותי ,קולי ,אודיו-ויזואלי ,תמו ה ,סאו ד ,וידאו
בכל אמצעי המדיה הקיימים לרבות כל מכשירי הקצה הnfoקיימים כיום בשוק או עתידים
להיות מפותחים בעתיד .מובהר כי צוות האתר אוחז גם בכל התכ ים אשר מופיעים ביישומון.
מובהר כי מבלי למצות את הזכויות אשר עומדות לרשות היישומון ,הזכויות כוללות תמו ות,
קטעים ויזואליים ,חזותיים ,קטעי קול ,קבצי מקור ,קבצי מחשב ,תרשימים ,אילוסטרטציות,
הדמיות תלת מימדיות ,הדמיות חד מימדיות ,יישומים אייקו ים וחומרים אחרים אשר עשויים
להיות מוג ים כיצירות מוג ות על פי חוק זכות יוצרים ,התשס״ח .2008-מובהר כי חל איסור
חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות היוצרים של היישומון .מבלי לגרוע באיסורים
הספיציפיים בדין ,חל איסור מוחלט ,להעתיק ,לעשות עשייה גזרת ,לפרסם ,לשדר ,להציג,
למכור את התכ ים או חלק מהם ,ללא הרשאה מפורשת ,בכתב מצוות היישומון.

 .33מובהר כי כל זכויות ה) IP-ק יין רוח י( ה וגעות לאתר האי טר ט והיישומון ה ן בבעלות מלאה
של החברה לרבות שם הדומיין )מתחם( ולרבות זכויות היוצרים ,סימ י המסחר ,העיצובים,
הפט טים הרשומים ושאי ם רשומים ,השיטות ,ה ,know how-קוד המקור של תוכ ת המקור,
סימ י המסחר ,סימ י השירות ,הזכויות הכלכליות ,הזכויות המוסריות ,קבצים גרפי ,מידע
טכ י ה ם רכושה הבלעדי של החברה .מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר
בזכויות אלה ובכלל זה חל איסור להעתיק ,להפיץ ,לעשות יצירה גזרת ,לעשות שימוש מסחרי
או שאי ו מסחרי בזכויות ,לרבות שימוש בתכ ים ,תמו ות ,סרטו ים ,קבצי קול או כל תוכן
אחר אשר עשוי להופיע באתר מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מצוות היישומון.
 .34מובהר כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימ י המסחר הרשומים ושאי ם רשומים של
היישומון .חל איסור מוחלט להפיץ חומרים פרסומיים הכוללים מוצרים ו/או שירותים של
החברה מבלי לקבל את אישורה מראש.
תוכן היישומון ופרסומות המופיעות בו
.35
.36

.37

.38

שימוש ביישומון מהווה הסכמה להכללת תו יו האישיים של המשתמש במאגר המידע של
היישומון.
רישום ליישומון מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהיישומון
ב וטיפיקציות ,מסרו ים ,דוא"ל ובכל אמצעי תקשורת אחר .יובהר כי המשתמש ותן את
הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב-
 1982ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של היישומון.
בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של היישומון )לרבות הפסקת משלוח דברי
פרסומת כאמור( יש לשלוח לדוא"ל היישומון בכתובת  info@blirokratia.comהסרה
מרשימת התפוצה תבוצע תוך  7ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא"ל של
היישומון.
ביישומון מוטמע שירות ״Push Notifications״ )התראות /וטיפיקציות( .במסגרת שירות זה,
עשוי צוות האפליקציה לשגר למשתמשים בין השאר התראות שו ות לרבות הצעות
שיווק/מכירה או הודעה מותאמות אישית לצרכי המשתמש ,עפ"י שיקול הדעת הבלעדי של
צוות האפליקציה .המשתמש רשאי להפעיל או לכבות את רכיב ההתראות במכשיר הטלפון
הסלולארי שברשותו .מובהר כי עריכת שי ויים בהגדרות הטלפון הסלולארי של המשתמש
עשויה לפגוע במתן השירותים או בחלקם .עריכת שי ויים אלה ה ם על דעתו ואחריותו
הבלעדית של המשתמש.

 .39היישומון עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצו יים ) ,(hyperlinksבין אם כפרסומת ,בין אם
לאו .היישומון לא אחראי לקישורים אלו והם לא בח ו על צוות היישומון )לרבות בע יין תוכ ם
או אבטחתם( .באחריות הגולש לוודא את כתובת ה URL-של כל קישור לאתר חיצו י .שימוש
באתרים חיצו יים )לרבות מסירת מידע להם( הוא באחריות המשתמש בלבד.

פרטיות
מידע זיהוי אישי
 .40על מ ת לעשות שימוש בשירותים המוצעים במסגרת היישומון ,המשתמשים דרשים להזין
פרטי זיהוי אישיים בעת הרישום לאתר .פרטי הזיהוי שהאתר עשוי לאסוף כוללים ,ללא
הגבלה :שם מלא ,כתובת ,כתובת דואר אלקטרו י") ,מידע אישי"( .האתר לא יאסוף כל מידע
אישי מזהה אודות המשתמשים ,אלא אם המשתמשים מוסרים אותו בהת דבות .ה תו ים
ש אספו יישמרו במאגר המידע של היישומון.
.41

.42
.43

.44

.45

השימוש במידע ש אסף ,יעשה רק על פי מדי יות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין .היישומון עשוי
להשתמש במידע האישי ש אסף כדי לספק את השירותים ה דרשים ו/או כדי ליצור קשר עם
משתמשי היישומון ב וגע למוצרים ,תכו ות ו/או שירותים שעשויות לע יין את המשתמשים.
כמו כן ,היישומון עשוי לעשות שימוש במידע האישי כדי ליצור קשר עם המשתמשים ב וגע
לשימוש באתר ,לרבות שי ויים במדי יות הפרטיות ,בת אי השימוש ,בתעריפי השימוש וכיו״ב.
ה תו ים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל
משתמש יישמרו במאגר המידע של היישומון לצורך אספקת שירותי היישומון.
מידע אישי אודות המשתמש באפליקציית בלירוקטיה ,לרבות מספר טלפון ,כתובת דואר
אלקטרו י ,כתובת לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש ,אלא בכפוף לאמור להלן ,תחת
״העברת מידע לצדדים שלישיים״.
עם הכ יסה לאתר יתכן שתשלח למכשיר המשתמש ‘עוגייה’ ) (Cookieהמזהה את הדפדפן שלו
בצורה ייחודית .עוגייה היא קובץ קטן אשר אי ו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה .היישומון
משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מ ת לאסוף תו ים סטטיסטיים אודות
השימוש באתר ,לאימות פרטים ,בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש
ולצורכי אבטחת מידע.
היישומון בלירוקרטיה עשוי לשמור מידע וסף אודות פעילות המשתמש לרבות לוג )היסטוריה(
של פעילות המשתמש ביישומון ,מחירי שירותים ,מידע על פרוייקטים שו ים וכיו״ב .צוות
היישומון רשאי להשתמש במידע זה על מ ת לטייב ולשפר את השירותים המוצעים ביישומון
למשתמש הספציפי ולמשתמשים אחרים.

 .46כמו כן ,צוות האפליקציה בלירורקטיה עשויה לערוך תיעוד של מהלך ודפוס השימוש באתר
וביישומון .לשם כך ,צוות האפליקציה עשוי לשתף פעולה עם צדדים שלישיים אשר מפעילים
יישומי מעקב אחר פעילות המשתמש .יובהר כי המידע שתועד כאמור אי ו תון לשליטה
בלעדית ,אם בכלל ,של צוות היישומון ,ומובהר כי המשתמש מודע לכך מעצם השימוש ביישומון
ובהסכמתו לת אי השימוש של היישומון.
 .47ב וסף לכך היישומון שומר על זכותו לאסוף ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע"י
המשתמשים באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלהם באתר אף אם יש במידע בכדי לזהות מי
מהמשתמשים באופן אישי .בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת ,שימוש
בקישורים ,סוג הדפדפן ,כתובת ה IP-מועדי שימוש וכו' .מידע כאמור לא יועבר לידי צד ג׳,
בתשלום או בלעדיו ,אלא לאחר הסרת פרטי זיהוי.

 .48צוות היישומון עשוי להשתמש במידע ה שמר במאגרי המידע של היישומון לצורך שיפור
השירותים המוצעים בו .שימוש כאמור יהיה למטרות פ ימיות בלבד.
 .49צוות היישומון עשוי להרחיב ,לטייב ולשפר את מאגר המידע של היישומון ,ובכלל זאת מידע
שעשוי להחשב כמידע אישי ,באמצעות מאגרי מידע אחרים ,ש רכשו או הועברו לידי החברה.

ביטול עסקה
 .50מובהר כי למעט אם צוין אחרת ,משתמש אשר רכש רישיון שימוש ביישומון ,רשאי לבטל את
רישיון השימוש בתוך  14מיום הרכישה.
 .51צוות היישומון שומר לעצמו את הזכות לבטל את עסקה )גם לאחר ש שלח אישור רכישה
ללקוח( מטעמים שו ים ,לרבות במקרה של טעות בפרטי העסקה או במקרה בו יתגלה כי
המשתמש פעל ב יגוד לת אי התק ון .הודעה על הביטול תימסר ע"י האתר לכתובת הדוא"ל של
המשתמש.

מתן רישיון שימוש לצורך שימוש בטופס 4
 .52מובהר בזאת כי הלקוח יעשה שימוש חוקי בלבד ביישומון ובכל רכיב שלו .ב וסף ,המשתמש
מצהיר ומתחייב כי שיגור ההודעות ל מע ים ייעשה בהסכמה מלאה בלבד מצד ה מע ים תוך
כיבוד מלא של הוראות החוק ה וגעות להסכמת לקבלת דואר אלקטרו י ו/או מסמכים לתיבת
הדואר האלקטרו י לרבות כאמור בחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב 1982-וחוק
התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מספר  (40התשס"ח – .2008
 .53מובהר כי על בשיגור ההודעות באמצעות היישומון ,הלקוח יציין את פרטיו המלאים לרבות
פרטי התקשרות הכוללים שם מלא ,כתובת מלאה ,טלפון רגיל או סלולארי וכן כתובת דואר
אלקטרו י .מובהר כי היישומון רשאי למ וע שימוש במערכת ,ככל שפרטים אלה לא ימולאו על
ידי המשתמש.

 .54מובהר כי המערכת מאפשרת שיגור מסמכים מוב ים בלבד ,אך לעתים בצירוף קבצים ,רשאי
המשתמש לצרף קבצים וספים ה דרשים לשם ביצוע המטלות ה דרשות בהליכי הב ייה .לאור
כך ,המשתמש מתחייב ומצהיר כי במסגרת פעילותו ביישומון הוא יימ ע מהעלאת תכ ים
פוגע יים ,לרבות מבלי לגרוע באמור תכ ים המכילים תכ ים מי יים ,תכ ים שאי ם הולמים,
תכ ים ה וגעים לקטי ים ,תכ י הימורים ,תכ ים ה וגעים לסמים ,תוכ ות מחשב אסורות,
תוכ ות מחשב פוגע יות ,תכ ים ה וגעים למידע אודות קטי ים ,תכ ים אשר עלול להיות בהם
לשון הרע ,תכ ים מטעים בהתאם לחוק הג ת הצרכן.

העברת מידע לצדדים שלישיים
 .55צוות היישומון יעביר לצדדים שלישיים את המידע ש מסר על ידי המשתמש או אגר במאגר
המידע של היישומון במקרים הבאים:
א .לצורך תפעול היישומון באופן מיטבי ויצירת התאמה אישית לצרכי הלקוח.
ב.

לצורך קבלת תו ים סטטיסטיים ו/או תו י פעילות ,מאפיי י הפעילות ו תו ים וספים
אשר עשויים לסייע לצוות היישומון לקבל מידע על אופן השימוש באתר ובשירותים אשר
מוע קים במסגרת היישומון.

ג.

לצורך פרסום ממוקד ,מותאם אישית ) (Customizedלצרכי הלקוח ולשם הצעת מבצעים
ייחודיים ומוצרים מותאמים אישית לצרכי הלקוח.

ד.

במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה לצוות היישומון למסור את המידע לצד שלישי.

ה.

במקרה של כל טע ה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בין המשתמש לבין
צוות היישומון או מי מטעמו.

ו.

במקרה שהמשתמש הפר את ת אי השימוש ביישומון.

ז.

במקרה שהחברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות היישומון לתאגיד כלשהו
 וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות היישומון עם פעילותו של צדשלישי ,ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדי יות פרטיות זו כלפי
המשתמשים.

ח .במקרה שההעברה דרשת לצורך גביית כספים המגיעים ליישומון/החברה מהמשתמשים
בגין השירותים ,ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדי יות
פרטיות זו.
 .56מובהר כי צוות היישומון רשאי להתקשר עם ות י שירותים )ספקים( על מ ת לטייב ולשפר את
הישומון .לשם כך ,דרש צוות הייישומון להעביר לאותם ספקים פרטי משתמשים .מובהר כי
העברת המידע תעשה תחת הסכמי סודיות מחמירים תוך ציון מפורש כי החשיפה עשית אך
ורק לשם שיפור וטיוב היישמון..
זכות לעיין במידע
 .57על-פי חוק הג ת הפרטיות ,התשמ"א  ,1981 -כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר
מידע .אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אי ו כון ,שלם ,ברור או מעודכן ,רשאי לפ ות לבעל
למוחקו.
או
המידע
את
לתקן
בבקשה
המידע
מאגר
פ ייה מסוג זה יש להפ ות אל ]כתובת דוא"ל[ או בדואר רגיל אל] :כתובת דואר[
 .58כמו כן ,המשתמש זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר של האתר ,זאת
על ידי פ יה לה הלת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל] :כתובת דוא"ל[.

הצהרת גישות

 .59צוות היישומון עושה מאמצים לה גיש את היישומון לבעלי מוגבלויות כמתחייב בתק ות שוויון
זכויות לא שים עם מוגבלות )התאמות גישות לשירות( ,תשע"ג.2013-
 .60במידה ו מצאה אי התאמה בין הדרישות המחייבות ,ה כם מתבקשים ליצור קשר באורח מיידי
עם צוות היישומון ,וזאת בכתובת הדוא״ל  , info@blirokratia.comאו במספר הטלפון של
שירות הלקוחות ה קוב להלן.
 .61בפ יה כאמור יש לציין במפורש כי מדובר בהודעה על העדר התאמות גישות או בקשה לביצוע
ה גשה ,על פי תק ות שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות )התאמות גישות לשירות( ,תשע"ג-
.2013
הפרת התק ון
 .62המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את צוות היישומון ,עובדיו ,בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג'
בגין זק ,הוצאה ,הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תק ון זה על ידו או על ידי מי
מטעמו .כל זאת ב וסף לכל סעד על פי דין .המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי
תחול בין אם היישומון או מי מטעמו הם צד לתובע ה ובין אם לאו.
 .63המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר ובעים מהפרת תק ון זה ,כאמור לעיל ,מיד
עם דרישתו הראשו ה של היישומון או מי מהגורמים לעיל .דרישת תשלום זו תהווה ראיה
מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו ע יין.

העדר אחריות צוות היישומון
 .64מובהר בזאת כי המשתמש פוטר את צוות היישומון מכל אחריות אשר עשויה ל בוע מהשימוש
ביישומון לרבות זקים הכוללים אובדן הכ סות ,עגמת פש לרבות פיצוי זיקי בגין זקים אשר
גרמו למשתמש במישרין או בעקיפין כתוצאה או במהלך שימוש במערכת היישומון.
 .65המשתמש מבהיר ומאשר כי הוא מודע לכך כי צוות היישומון עושה את מירב המאמצים על
מ ת לקיים פעילות רציפה של מערכת היישומון .יחד עם זאת ,המערכת עשויה להיות בלתי
זמי ה לעתים ומובהר כי צוות היישומון לא ישא בכל אחריות לאי זמי ות המערכת ופוטר את
צוות היישומון מחבות כלשהי בגין עיכוב ו/או היעדר זמי ות של המערכת לרבות במקרים של
חדירה בלתי חוקי למחשבי מערכות היישומון.
 .66עוד לע יין זה ,מובהר כי התכ ים המופיעים באתר ה ם כו ים לשעת פרסומם .מובהר כי צוות
היישומון אי ו וטל חלק בפעילויות היזמיות של המשתמש וכי צוות היישומון אי ה מהווה צד
לעסקה כלשהי בין המשתמש לבין צדדים שלישיים.
 .67מובהר בזאת כי צוות היישומון לא יישא בכל אחריות במקרה של תביעה מצד מען שקיבל
פ ייה לרבות טפסים באמצעות היישומון והמשתמש ישפה את צוות היישומון בכל פ ייה מעין
זו.
 .68מובהר כי המשתמש מתחייב ל הוג באופן ראוי ואחראי בשירותי היישומון ויימ ע מהצפת
מערכת היישומון בתכ ים ו/או בדרישות ובפ יות שאי ן ראויות ו/או ש ועדו להכביד על שרתי
היישומון.
 .69מובהר כי צוות היישומון רשאי להוסיף לכל מסמך המו פק על ידי היישומון את הלוגו של
היישומון.

ברירת הדין ושו ות
.70
.71
.72
.73

הדי ים אשר יחולו על תק ון זה הם די י מדי ת ישראל בלבד.
סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת ה וגעים לתק ון זה או לשימוש
באתר בכלל תו ה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
במקרה בו מי מסעיפי תק ון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי ,לא יהיה בכך להשפיע על שאר
חלקי תק ון זה.
המשתמשים מוזמ ים לעמוד בקשר עם צוות היישומון בדבר הת אים בתק ון זה .עם זאת ,אין
בפ ייה לאתר בע יין התק ון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לת איו ולתוכ ו.

יתן ליצור עמ ו בדוא"ל  info@blirokratia.comוצוות היישומון יע ה לפ ייתך בתוך זמן סביר.
 .74שעות פעילות שירות הלקוחות  ,08:30-16:00בימים א' – ו' )ייתכ ו שי ויים בחגים ובמועדים(.
 .75כתובת החברה :רחבת גבה  ,37באר שבע.
ט.ל.ח.
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