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די.פי.אל .תעשיות מוצרים חד פעמיים בע"מ

תקנון בייביסיטר -בייביסיטר אימוג'י

מבוא

חברת די.פי.אל תעשיות מוצרים חד פעמיים בע"מ ,ח.פ ,511773319 .אשר הי ה חברה בקבוצת
יאופרם בע"מ )להלן" :החברה"( ,ובעלת המותג "בייביסיטר®" ,יוצאת בקמפיין פרסומי )להלן
"הקמפיין"( אשר במסגרתו יוכלו המשתתפים לקבל מוצרים שו ים הכוללים דמויות אימוג'י,
לאחר רישום בעמוד הקמפיין באי טר ט )מי יסייט( )להלן "האתר"( ,והכל בהתאם ובכפוף
לכללים המפורטים בתק ון.
הרשמה לאתר ו/או עצם ההשתתפות בתחרות ,מהווה אישור מצד המשתתף )כהגדרתו להלן( כי
קרא את ת אי תק ון זה ,הוא מסכים לאמור בת אי תק ון זה על כל חלקיו ,מקבל עליו באופן
בלתי חוזר ובלתי מות ה את כל הוראותיו ,לרבות כל שי וי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי
מטעמה ,וכי הוא מאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או כל ספק מטעמה )"הספק"( ו/או מי מטעמם
ו/או את עובדיהם מכל דרישה ,טע ה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם התחרות ו/או כל זק
ו/או הוצאה ו/או עלות ה גרמת עקב השתתפותו בה.
.1

הגדרות
למו חים הבאים בתק ון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

" .1.1כתובת החברה"  -השילוח  ,6קרית מטלון פתח תקווה.

" .1.2הפעילות" – קמפיין פרסומי של חיתולי בייביסיטר ,במהדורה מוגבלת ומיוחדת
הכוללת דמויות אימוג'י שו ות ,במסגרתו המשתתפים אשר ישלימו את הליך
ההרשמה כ דרש ,יוכלו לבצע אחד משלוש הפעולות הבאות 3000 (1) :משתתפים
אשר יעלו את תמו ת ילדם לאתר יהיו זכאים לקבל מג ט עם תמו ת של אימוג'י
המזכירה את דמות ילדם 500 (2) ,משתתפים אשר ירכשו חיתולי בייביסיטר ויעלו
לאתר תמו ה של ילדם הלובש את החיתול ש ק ה )בכפוף להוכחת רכישה כאמור על
פי דרישות החברה( ,יהיו זכאים לקבל שלט תלייה המיועד לרכב הכולל דמות אימוג'י
המזכירה את דמות ילדם ,ו 5,000 (3) -משתתפים אשר יעלו תמו ת ילדם לאתר יהיו
זכאים לקבל תמו ה דיגיטלית של דמות אימוג'י אשר תשלח לכתובת הדואר
האלקטרו י על פי הפרטים שבהליך ההרשמה )סעיפים ) ,(3)– (1להלן "ההטבות"(.
אופן וכמות חלוקת המוצרים  /פרסים כפופה לשיקול דעתה של החברה והת אים
המפורטים בתק ון זה .החברה שומרת את הזכות לש ות את מגוון המוצרים ו/או
דמויות ו/או תמו ות ו/או מותגים הכלולים בקמפיין ו/או לכלול רק חלק מן
המוצרים לעיל בכל אחת מהאפשרויות.
" .1.3תקופת הקמפיין" – ההרשמה תיפתח ביום א' ה 11/9/2016-או בסמוך לכך ,ובכוו ת
החברה שהקמפיין יסתיים ביום א'  ,25/9/2016ו/או בתום המלאי ,לפי שיקול דעת
החברה במהלך שעות הפעילות כהגדרתן להלן .מובהר כי ת אי הכרחי )אך לא
מספיק( לקבלת אימוג'י הוא מילוי פרטים והרשמה באתר הפעילות .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לש ות את מועדי
התחרות לרבות הזכות להפסיק את הקמפיין טרם המועד הסופי ש קבע כאמור לעיל
או להאריך את תקופת הקמפיין ,כמו כן ,שומרת החברה לעצמה את הזכות להפסיק
את הקמפיין ,מכל סיבה שהיא.
 .1.4שעות הפעילות – הפעילות תחל מדי יום בשעה  8:00בבוקר ותסתיים עם סיום
המכסה היומית.

 .1.5משתתף בפעילות /משתתף/גולש/צרכן  -אדם ,למעט תאגיד ,שה ו תושב או אזרח
ישראל ,או בעל היתר שהייה חוקית בישראל ,מגיל  18ומעלה ,העומד בכל ומלוא
ת אי תק ון זה .החברה רשאית לפסול כל גולש אשר העלה לאתר ו/או ש רשם בשם
אדם אחר ו/או עם פרטים חסרים או מטעים.

" .1.6התק ון" – הוראות תק ון זה אשר יהא יתן לעדכון בכל עת במהלך תקופת הפעילות
ולאחריה על ידי החברה .למען הסר ספק יובהר ,כי ה וסח המחייב של התק ון הי ו
ה וסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה.
 .2פרש ות

 .2.1השימוש בתק ון זה בלשון זכר הי ו לצורכי וחות בלבד ,ואולם מובהר כי האמור בו
מתייחס במידה שווה הן ל שים והן לגברים .השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן
ההיפך ,לפי הע יין.
 .2.2כותרות הסעיפים הי ן לצרכי וחות בלבד ,ולא ישמשו לפרש ותו של תק ון זה.

 .2.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תק ון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתו ות הכתובה ו/או המשודרת ,תגבר ה
הוראות תק ון זה ,לכל דבר וע יין.

 .3הסבר הפעילות וחלוקת ההטבות
 .3.1כאמור בהגדרת הפעילות לעיל 500 ,משתתפים אשר ישלימו את הליך ההרשמה
כ דרש ,ירכשו חיתולי בייביסיטר ויעלו תמו ה של ילדם לאתר הלובש את החיתול
ש ק ה )בכפוף להוכחת רכישה כאמור על פי דרישות החברה  -ת אי לקבלת שלט
לרכב הי ו הוכחת רכישה לרבות תמו ה של התי וק עם החיתול מסדרת החיתולים
אימוג'י של בייביסיטר( ,יהיו זכאים לקבל שלט תלייה המיועד לרכב וכן תמו ה
דיגיטלית עם הדפס הכולל דמות אימוג'י המזכירה את דמות ילדם .חלוקת הטבה זו
יבוצע כך שבכל יום במהלך תקופת הפעילות יהיו זכאים עד  50משתתפים )בסה"כ
 500יחידות( ,הראשו ים להשלים את ההרשמה בשעות הפעילות ,להיות זכאים לקבל
את השלט לרכב ,אשר ישלח בתוך  10ימי עסקים ממועד ההרשמה באתר ,וזאת
לכתובת הדואר אשר תוזן לטופס ההרשמה באתר ובאמצעות דואר ישראל.
 .3.2כאמור בהגדרת הפעילות לעיל ,בכל יום במהלך התקופה של עשרת ) (10הימים
הראשו ים של הקמפיין ושל הפעילות תי תן אפשרות ל 3,000 -משתתפים אשר
השתתפו על פי חוקי התק ון והשלימו את הליך ההרשמה כ דרש ,להיות זכאים לקבל
מג ט למקרר וכן תמו ה דיגיטלית עם האימוג'י המזכיר את דמות ילדם וזאת לאחר
שיעלו את תמו ת ילדם לאתר .אופן חלוקת ההטבה האמורה תעשה כך שבכל יום
במהלך תקופת הפעילות יהיו זכאים עד  300משתתפים )בסה"כ  300יחידות ביום
פעילות וסה"כ  3,000לכל תקופת הפעילות( ,הראשו ים להשלים את ההרשמה בשעות
הפעילות ,להיות זכאים לקבל את המג ט למקרר  ,אשר ישלח בתוך  10ימי עסקים
ממועד ההרשמה באתר ,וזאת לכתובת הדואר אשר תוזן לטופס ההרשמה באתר
ובאמצעות דואר ישראל.
 .3.3כאמור בהגדרת הפעילות לעיל 5,000 ,משתתפים ,הראשו ים להשלים את ההרשמה
בשעות הפעילות ,אשר יעלו תמו ת ילדם לאתר יהיו זכאים לקבל תמו ה דיגיטלית
של דמות אימוג'י אשר תשלח לכתובת הדואר האלקטרו י על פי הפרטים שבהליך
ההרשמה לאחר השלמה כ דרש של הליך ההרשמה והז ת הפרטים .התמו ה תשלח
בתוך  3ימי עסקים.
 .3.4ת אים וספים לאופן קבלת הזכות לקבלת האימוג'י :יש למלא את כל סעיפי
ההרשמה שבאתר והז ת הפרטים ה דרשים כהלכה .מובהר כי כמות האימוג'ים לכל
יום ובמהלך שעות הפעילות בתקופת הקמפיין מוגבלת ,לפיכך ,הקבלה תתבצע לפי
עיקרון "כל הקודם זוכה" בהתאם לאופן חלוקת ההטבות המתוארת לעיל.
 .3.5השתתפות מוגבלת לפעם יחידה עבור אותו הילד/משתתף.
 .3.6על התמו ה שמעלים לאתר הפעילות להיות תמו ה פרו טלית של הפ ים של הילד/ה
ובאיכות מספקת ,ועד כ . KB300-תמו ה אשר לא תעמוד בדרישות לא תחשב
כתמו ה שהועלתה לאתר ולא תזכה את המשתתף בזכאות להשתתפות בקמפיין על פי
תק ון זה.
 .3.7החברה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לש ות את מועדי
אספקת ההטבות ודרך הספקתם.

 .3.8הפעילות ערכת בכפוף לתק ון זה ,ואין בת אי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לש ות מכל
הג ה ו/או זכות המוק ות לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.
 .3.9במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התק ון ,רשאית החברה לחסום
את השתתפותו בפעילות ,לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי ,וכל זכות
לקבלת הערכה מכוח השתתפותו תפקע באופן מידי .החברה שומרת לעצמה את
הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למ וע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות ,וכן
היא תהא רשאית לעכב או למ וע מסירת ערכה למשתתף שקיים חשש סביר כי פעל
לקבלתה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב ,שימוש בתוכ ות
אוטומטיות או תוך הפרת התק ון או כל דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי
הפעילות באופן אחר כלשהו .לע יין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל
שאי ו עומד בק ה אחד עם אופן הת הלות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות
ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
 .3.10ההשתתפות בפעילות אסורה על החברה ,עוזריה ,מ הליה ,עובדיה ועל ב י
משפחותיהם מדרגה ראשו ה .כמו כן אסורה ההשתתפות על הספק ,עוזריו ,מ הליו,
עובדיו ועל ב י משפחותיהם מדרגה ראשו ה.
 .3.11החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת ,כולה או חלקה ,וכן
לש ות את תכ יה ו/או הליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר ה וגע אליה ,והכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .3.12החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי
משתתף בפעילות ו/או צד שלישי כלשהו ,לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף
בפעילות בפורומים שו ים ,בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר
ישולבו על ידי המשתתפים בפעילות.

 .3.13החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לקמפיין בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי
משתתף ,לרבות שילוב קישורים לעמוד על ידי המשתתף בפורומים שו ים ,בתגובות
להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים .החברה
ו/או מי מטעמה אי ם ושאים באחריות ,בכל צורה שהיא ,לכל תקלה שהיא ,לרבות
תקלה באתר ,גם אם יהיה בהן כדי למ וע השתתפותו של מאן דהוא בתחרות .ב וסף
לסעיף  7של התק ון ,משתתף ש רשם מתחייב לשפות את החברה ו/או הספק ו/או מי
מטעמם ,מיד עם דרישתם הראשו ה בכתב ,בגין כל תביעה ,זק ,הפסד ,עילה או
טע ה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד שיגרמו להם בשל הפרת התק ון או הדין
בקשר לכך ,במישרין או בעקיפין ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפרת
זכויות ק יין רוח י של צד ג' כלשהו.
 .4ת אים וספים החלים על ההטבות
.4.1

המשתתפים מוזמ ים להיכ ס לעמוד התחרות באתר ולעקוב אחר ה חיות הרישום.

החברה ו/או מי מטעמה ,יהיו רשאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ,לעכב את
.4.2
מסירת ההטבה לשם אימות פרטים.
להסרת ספק ,מובהר בזאת כי משתתף בפעילות שלאחר קיום הפעילות ו/או חלקות
.4.3
ההטבות ,יתברר כי אי ו עומד בת אים המקדמיים המפורטים בתק ון זה ו/או הפרטים
שמסר בהרשמה אי ם כו ים או מדויקים ו/או ה רשם סירב לת אי כלשהו מת אי הקמפיין
ותק ון זה ,הרשמתו וההטבה המוע קת בעדה יבוטלו ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טע ה
כ גד החברה ו/או כל אדם או גוף הקשור אליה בקשר עם הפעילות ו/או ההטבה ו/או תק ון
זה.

תשלום מס ,יכוי או תשלום חובה אחר ,מכל סוג שהוא ,אשר יחול על פי דין בגין
.4.4
קבלת ההטבה ,אם יחול ,יחול על ה רשם ועל חשבו ו בלבד.

לא יתן להחזיר ו/או להחליף ו/או להמיר ו/או לש ות את ההטבות בכל אופן וצורה
.4.5
שהם ,וכן לא יתן להעביר את ההטבה לאחר ,לפ י מועד מסירת ההטבה ל רשם.
לחברה שמורה הזכות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה ,להחליף ו/או לש ות את הפעילות
.4.6
ולהציע הטבה חלופית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בעל ערך דומה ,ולמשתתף בפעילות לא
תהיה כל טע ה בע יין זה כ גדה או כ גד מי מטעמה.
יובהר ,כי בשום מקרה לא יהיה רשאי משתתף בפעילות לדרוש מאת החברה להמיר
.4.7
את ההטבה או הטבה אחרת ו/או בכסף או בשווה כסף.
.4.8

מובהר כי הזכאות לקבלת ההטבה אי ה ית ת להמחאה או להעברה לאחר.

 .5ויתור ופטור מאחריות

 .5.1למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי
הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות ב סיבות בהם אותו משתתף
בפעילות חסם לשירותים )ו/או חלקם( ,בידיעתו או שלא בידיעתו ,ו/או בכל מקרה
של תקלה טכ ית אשר תמ ע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור.

 .5.2יהול הפעילות עשה באמצעות אמצעי ותוכ ות מחשב )להלן" :המערכות"( ,שפעילותן
אי ה חפה משגיאות ו/או תקלות .למען הסר ספק ,החברה ו/או מי מטעמה ,אי ם
מתחייבים כי לא תהיי ה שגיאות או תקלות ב יהול הפעילות והם אי ם אחראים
לתקלות ה ובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האי טר ט ו/או מכל גורם שהוא
אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו ,ולכל תקלה ה ובעת מכח עליון
כדוגמת שביתות ,מלחמות ,פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר ,ולמשתתף בפעילות לא
תהיה כל עילה ,דרישה ,טע ה או תביעה ,הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור
לעיל ,לרבות הפעילות ,תוצאותיה וכל הקשור בה.
 .5.3במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהת הלות התקי ה של הפעילות לחברה יהיה
שיקול דעת מלא להחליט האם ברצו ה לבטל או לש ות או לקצר או להאריך או לבצע
כל פעולה בקשר לפעילות.
 .5.4כל הזכויות בקשר עם הפעילות בהתייחס למותג בייביסיטר ,לרבות כל זכות ק יין
רוח י ,סימ ים מסחריים וכו' בקשר עם הפעילות תהיי ה תו ות במלואן ובאופן
בלעדי לחברה .זכויות הק יין של מותג אימוג'י שייכות לספק והחברה רכשה את
זכויות השימוש כדין .המשתתף לא יעשה כל שימוש במותגי בייביסיטר ו/או אימוג'י
ללא אישור וקבלת רשות מהחברה ו/או הספק בהתאם.
 .5.5בהשתתפותו ,מצהיר המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי יתן לביטול או
שי וי ,כי הוא פוטר את החברה מכל זק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או טע ה ו/או
דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות ,וכי אין ולא תהיה
לו ולכל הבא מטעמו ,כל דרישה ,טע ה ו/או תביעה כלפי החברה ,מ הליה ,עובדיה,
ספקיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות.

 .5.6השתתפות בפעילות ,על כל שלביה ,תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי הפעילות.
החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות ,מכח כל עילה משפטית שהיא ,לכל זק,
אובדן ,פגיעה ,הפרה הפסד והוצאה ,ישירים או עקיפים ,מכל מין וסוג שהוא שייגרם
למי ממשתתפי הפעילות ו/או לצד ג' כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך לא רק,
זקים מחמת תאו ות ,מחלות ,פציעות ,ג יבות ,אובדן של כל כס ,עגמת פש ו/או
לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות
וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.

 .5.7למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור
למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד תו ים ו/או פרטים ו/או לכל ע יין אחר הקשור
לפעילות ו/או במסגרת הקמפיין ,ולא תישמע כל טע ה בדבר כו ות ו/או דיוק
ה תו ים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם הקמפיין.
 .5.8במקרה שהזוכה הוא קטין ,מות ית קבלת ההטבה באישור על ידי אפוטרופסו
ובאישורו .היה המשתתף קטין ,ועל פי הוראות סעיף  20לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות  -יימסר ההטבה וירשם על שם הוריו ,או על שם אפוטרופסיו
החוקיים ,כפוף להוראות תק ון זה ולדין .במידה שיידרשו אישורים מצדדים שלישיים
ו/או הרשויות הרלב טיות למימוש ההטבה על ידי המשתתפים ,אישורים אלה ייחשבו
כת אים וספים למימוש ההטבה ויהיו באחריות המשתתפים.
 .5.9החברה שומרת על זכותה שלא לממש או להע יק את ההטבה למשתתף אשר בכדי
לזכות בו עשה מעשה שאי ו כדין.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה,
.5.10
שיבוש ,איחור וכד' ,אשר מקורם בכוח עליון ,מלחמה )לרבות בין מדי ות או גורמים
שאי ם ישראל( ,תאו ה אווירית ,שביתה ,עיצומים ,פיגועים ,אסו ות טבע וכל מקרה
אחר שאי ו בשליטת החברה ו/או הספק ,לא יחשבו כלל להפרה של תק ון זה ,ולא
יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
.6

פרסום

.7

הג ה על פרטיות

החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לעשות כל שימוש שהוא ב תו ים ובכל הפרטים
האחרים הקשורים בפעילות )להלן בסעיף זה – "ה תו ים"( ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לרבות אך לא רק ,פרסומם בעמוד של בייביסיטר פרפורמ ס ובכל אמצעי תקשורת שהם;
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה רשאית )אך לא חייבת( לפרסם את ה תו ים ברבים,
במודעות ו/או בעיתו ים ו/או בטלוויזיה ו/או באי טר ט ו/או בדפי פייסבוק ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי וללא הגבלת זמן .עצם ההשתתפות ו/או ההרשמה לפעילות מהווה הסכמת
המשתתפים ,כי יתן יהיה ,על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה ,להשתמש ב תו ים כאמור
ולפרסמם ללא הגבלת זמן ,לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור ,לרבות אך לא רק
בקשר לחברה ו/או לפעילות או לפעילויות הבאות וזאת מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל
תמורה ,תמלוגים ו/או זכות אחרת כלשהי ,ולמשתתפים לא תהא כל טע ה ו/או דרישה ו/או
תביעה בע יין זה .לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות או כל
הפרה של חוק התקשורת.
 9.1החברה ו/או הספק ישמרו על הפרטים שיועברו להם ,בהתאם להוראות הדין .למרות
האמור לעיל ,המשתתף בפעילות ותן בזאת הסכמתו ,כי החברה ו/או הספק יהיו רשאים:
 9.1.1להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר ,על פי סמכות שבדין;

 9.1.2לפעול כדי להגן על האי טרסים של החברה ו/או הספק ו/או משתתפים
אחרים בפעילות;
9.2

 9.1.3לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת ,העולה באופן ישיר או
מפורש ,מת אי תק ון זה.

מבלי לפגוע באמור בתק ון זה לעיל ,החברה ו/או הספק לא יעבירו לצדדים שלישיים,
את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות ,אלא במקרים המפורטים להלן:
 9.2.1במקרה שהפר את ת אי התק ון ,כפי שיידרש לצורך שמירה על
זכויותיהם של החברה או/ו הספק.

 9.2.2ככל ויי תן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה ו/או לספק לעשות
כן;
 9.2.3בכל מקרה שלדעת החברה ו/או הספק חשיפת המידע דרושה ,לצורך
מ יעת זק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.
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שו ות

 9.3החברה אי ה מתחייבת ,כי המידע המצוי באתר ובמאגרי המידע של החברה
יהיה חסין באופן מוחלט ,מפ י גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים
ואי ם אחראים כלפי משתתף בתחרות ,לכל זק ו/או הוצאה ו/או הפסד
שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית.

ככל והוראה מהוראות תק ון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה
10.1
כלשהי ,הוראות התק ון האחרות יישארו בתוקף עד כמה ש יתן בהתאם להוראות כל
דין.
תק ון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף ב וגע לע יי ים
10.2
המפורטים בו.

חברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את הפעילות כולה או חלקה ו/או
10.3
לש ות ,להוסיף ,לבטל את ת אי הפעילות ו/או ת אי תק ון זה ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא התראה מראש.
לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל
10.4
הקשור וה ובע מתק ון זה ומן הפעילות .על הוראות תק ון זה ועל הפעילות יחול הדין
הישראלי בלבד ,ללא כללי ברירת הדין שבו.

החברה שומרת על זכותה ,לש ות את הוראות תק ון זה על פי שיקול דעתה
10.5
הבלעדי בכל עת ,ללא כל הודעה מראש למשתתף )למען הסר ספק יובהר ,כי ה וסח
המחייב של התק ון הי ו ה וסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה( .למשתתף
לא תהיה כל טע ה ,תביעה או דרישה ,כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם ,בגין
ביצוע שי ויים כאמור ו/או בגין זקים ו/או תקלות שיגרמו לו ,בגין השי ויים ותוך כדי
ביצועם.
אין באמור בפרסומיה של החברה באי טר ט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה
10.6
אחרים העומדים לרשותה ,כדי ללמד ו/או להק ות למשתתפים ו/או למי מטעמם
בתחרות כל זכות ו/או טע ה כלפי החברה בע יין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים,
ואין בהם כדי להק ות למשתתפים בתחרות ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי.
החברה שומרת על זכותה ,לש ות את הוראות תק ון זה על פי שיקול דעתה
10.7
הבלעדי בכל עת ,ללא כל הודעה מראש למשתתף ובאחריות המשתתפים להתעדכן
בשי ויים ו/או תיקו ים .למשתתף לא תהיה כל טע ה ,תביעה או דרישה ,כלפי החברה
ו/או מי מטעמה ,בגין ביצוע שי ויים כאמור ו/או בגין זקים ו/או תקלות שיגרמו לו ,בגין
השי ויים ותוך כדי ביצועם.

