תנאי שימוש והצהרת פרטיות
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ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "מי למי" meleme.co.il
(/להלן" :האתר").
השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתנאי השימוש כמפורט להלן.
האתר נועד לשימוש של נותני ומקבלי שירותים במגוון תחומים.
בעצם הגלישה באתר ,מצהיר בזאת כל משתמש ,כי הוא קרא את תנאי השימוש
של האתר והוא מסכים לנהוג בהתאם לאמור בהם.
מטעמי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר ,אולם הם מופנים לגברים ונשים
כאחד.
כותרות הסעיפים מובאות לצורכי נוחות בלבד ואין להם כל משמעות בפרשנות
תאני השימוש.

על האתר ומטרותיו
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 .1האתר הינו אתר צרכנות בפלטפורמה של רשת חברתית.
 .2מטרת האתר לספק מידע למשתמשים בכל הקשור לנותני שירותים שונים ,כאשר
המידע יסופק על ידי המשתמשים עצמם באמצעות כתיבת חוות דעת ועל ידי
נותני השירותים שיפרסמו עצמם.
 .3כל משתמש יוכל לפתוח כרטיס ובו יוכל להעלות רשמים שונים מספקים מהם
קיבל שירות ו/או להעלות פירוט של השירותים שהוא מעניק.
 .4כל משתמש יוכל להעלות מידע (תמונות ,סרטונים וכיוצ"ב) ולקשר אותו לנותן
שירות רלוונטי ו/או להעלות מידע כאמור הקשור לשירותים הניתנים על ידו.
 .5הצגת חוות הדעת והתגובות לכל חוות דעת נתונים לשיקול דעת מפעילי האתר.
 .6בנוסף ,כל משתמש יוכל לפנות למשתמשים אחרים ולפתח דיונים ו/או לשאול
שאלות ו/או לקבל מידע בנושאים שונים.
 .7מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך איסוף
נתונים והצגת פרסומים הרלוונטיים לכל משתמש.
מפעילי האתר מתחייבים שלא לחשוף נתונים אישיים של המשתמשים בפני צדדים שלישיים
ואיסוף הנתונים ייעשה לצורכי הצגת פרסומות ונתונים רלוונטיים למשתמש בלבד.
תוכן גולשים
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מובהר בזאת כי תוכן המועלה על ידי משתמשים לאתר אינו מהווה את דעת מפעילי האתר ,אינו בפיקוח של
מפעילי האתר ואין בפרסום כל ערובה לנכונות ו/או אמיתות ו/או חוקיות המידע המפורסם.
משתמשים המעלים תכנים לאתר מתחייבים לוודא כי התוכן המועלה על ידם הינו חוקי.
מבלי לפחת מהאמור לעיל ,התכנים המפורטים להלן ,הינם תכנים האסורים להעלאה באתר:
 .1תכנים בעלי אופי גזעני ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/או משמיץ.
 .2תכנים שיש בהם משום פגיעה ברגשות ציבור כזה או אחר.
 .3תכנים המהווים לשון הרע ו/או מהווים עוולה בהתאם להוראות חיקוק אחר.
 .4תכנים המהווים או עלולים להוות עבירה פלילית ו/או המהווים עידוד לביצוע עבירה
פלילית.
 .5התכנים אשר יש בהם משום השמצה ו/או פגיעה בבית עסק כזה או אחר (למעט
חוות דעת סובייקטיבית הידועה למשתמש ממקור ראשון).
 .6תכנים אשר מפרים זכויות של צדדים שלישיים ,לרבות זכויות קניין רוחני של
צדדים שלישיים (זכויות יוצרים ,סימני מסחר וכיוצ"ב).

בנוסף למפורט לעיל ,גולשים המעלים תכנים לאתר מתחייבים כי התכנים יענו לתנאים המפורטים להלן:
תמונות/סרטונים/מידע כתוב (להלן" :המידע") יועלו לאתר רק כאשר המשתמש הוא בעל
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זכויות היוצרים במידע או קיבל הרשאה לשימוש בו ותוך מתן קרדיט כמקובל.
חוות דעת אשר מעלה גולש לאתר יהיו חוות דעת הידועות לגולש ממקור ראשון ,היינו הוא
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היה הלקוח של הספק עליו נכתבת חוות הדעת.
פרסום של בית עסק אודות השירותים הוא מעניק ,יכלול תיאור השירותים ולא יכלול פרסום
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מטעה ו/או הצגת עובדות מטעות.
התחייבות המשתמשים
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המשתמשים באתר מתחייבים כי:
 .1כל הפרטים שמסרו באתר הינם נכונים.
 .2לא יפתחו כרטיס עם פרטים פיקטיביים באופן חלקי או מלא.
 .3יתנו חוות דעת הוגנת ולא ישמיצו ו/או ישתמשו בשפה שאינה ראויה בתגובות
בכלל ובמתן חוות דעת בפרט.
 .4יעלו פרטים נכונים בלבד אודותם ואודות העסק שלהם בעת פרסום השירותים
הניתנים על ידם.
 .5בפורומים פתוחים וביצירת קשר עם משתמשים אחרים באתר לא ימסרו פרטים
שאינם נכונים ולא יתנו מידע שגוי למשתמשים אחרים בין אם לצורך הפקת טובת
הנאה ובין אם לאו.
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אחריות האתר
 .1מובהר בזאת ,כי למפעילי האתר אין כל יכולת לאמת את חוות הדעת המועלות על
ידי משתמשים ו/או את אמיתות חוות הדעת הנכתבות על ידי המשתמשים.
 .2ככל שיש מישהו אשר זכויותיו הופרו הוא יכול לפנות לאתר על מנת שתלונתו
תיבדק.
 .3כל ספק יוכל להגיב לחוות דעת אשר נכתבה כנגדו.
 .4כל ספק יוכל לפנות למפעילי האתר בטענה כנגד חוות דעת שנכתבה כנגדו ככל
שחוות הדעת נכתבה בלשון משמיצה ו/או על ידי גורם אשר לא קיבל כלל שירות
מהספק.
 .5האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מפרסום חוות דעת כזו או אחרת.
 .6מודגש ,כי כל המוסיף חוות דעת כוזבת על מנת לפגוע ו/או להיטיב עם עסק עושה
זאת על אחריותו בלבד והוא ישא בכל ההשלכות הנובעות כתוצאה מפרסום חוות
דעת שכזו.
 .7חוות הדעת תהיה חוות דעת סובייקטיבית אשר המשתמש יודע עליה ממקור
ראשון (כלומר הוא היה הלקוח של בית העסק עליו נכתבת חוות הדעת).
 .8האתר שומר לעצמו את הזכות למחוק כל חוות דעת ו/או פרסום בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
האתר בגין מחיקת חוות דעת ו/או פרסום כאמור.

שיפוי
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המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
ו/או הוצאה אחרת שתיגרם לאתר בגין הפרת הוראה מהוראות תנאי השימוש.
קניין רוחני
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אין להעתיק את האתר ו/או חלקו ו/או תכנים המופיעים בו ו/או תמונות המופיעות בו ו/או העיצוב שלו ו/או
לחקותו בכל צורה או אופן שהוא ללא רשות מראש ובכתב מאת בעלי האתר.

אין להעלות ו/או לעשות שימוש במסגרת תוכן גולשים בכל תוכן המפר זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו,
אשר לא התקבל ממנו אישור לשימוש בתכנים באופן בו הוא נעשה באתר.
הפסקת פעילות האתר ושינויים בו
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בעלי האתר אינם מתחייבים להמשיך ולהפעיל את האתר והם רשאים לעדכן אותו על פי שיקול דעתם
הבלעדי.
מפעילי האתר אינם מתחייבים לעדכן את האתר באופן שוטף ו/או להפעילו באופן שוטף והם יהיו רשאים
להחליט על הפסקה זמנית או קבועה של פעילות האתר.
כמו כן ,מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל באג או תקלה אשר יקרו באתר במהלך הפעלתו ,בין אם התקלה
נגרמה בקשר עם פעולה שלהם ובין אם לאו.
המשתמשים באתר מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין אי זמינות
האתר מכל סיבה שהיא
מפעילי האתר יהיו רשאים להחליט על מחיקת פרופילים של משתמשים ,מחיקת הודעות/תגובות/תמונות
וכל תוכן אחר שהעלו הגולשים וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למשתמש תהיה כל טענה
ו/או תביעה כנגדם.
מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות את האתר ,לרבות הוספת ו/או גריעת אפשרויות מתוך האתר.
בעלי האתר יהיו רשאים לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר ,ללא הודעה מוקדמת .תנאי השימוש
החדשים ייכנסו לתוקף לאחר פרסומם באתר.
מובהר בזאת ,כי מ
דין ושיפוט
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הדין החל על השימוש באתר ,לרבות בעניין תנאי שימוש אלה ,הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

