תנאי שימוש באתרים הוירטואלייים של מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי .ירושלים בנייני האומה
בע"מ
.1

ברוכים הבאים לאתרים הוירטואליים )לרבות אתר אינטרנט ,דפי פייסבוק ,דפים ופרסומים
ברשתות חברתיות ואחרות במרשתת וכד' ,שיכונו להלן ,כולם ביחד וכל אחד לחוד ,לצורך הנוחות –
האתר( של מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי .ירושלים בנייני האומה בע"מ )להלן – החברה(.
מסמך זה מסדיר את תנאי השימוש באתר .בכניסתך לאתר ,ובעצם הגלישה והמעבר בין דפיו
השונים ובשימוש בתכנים המופיעים בו ,הנך מאשר כי קראת והבנת תנאים אלה והנך מסכים להם.
ככל שאינך מסכים לאמור להלן ,אתה מתבקש לעזוב את האתר ולא וגלוש או לעשות בו עוד שימוש
כלשהו.

.2

ההוראות במסמך זה חלות על כל הדרכים האפשריות לשימוש באתר ,באמצעות כל ציוד שהוא ובכל
דרך תקשורת.

.3

השימוש באתר הוא אך ורק בהתאם לכללים המפורטים במסמך זה .אין להשתמש באתר ובתכניו
באופן אחר ,אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש ,ככל שתינתן.

.4

האתר מכיל תכנים שונים ,לרבות במלל ,תמונות ,סרטים ,איורים ,סימנים גרפיים ,קול וכד' .תכני
האתר מוגנים בזכויות יוצרים ,ואין להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או להפיצם ו/או להעבירם ו/או
לעשות בהם שימוש אחר מחוץ למסגרת האתר ,בכל דרך ,צורה ואופן שהם ,במובנה הרחב ביותר
האפשרי של הגבלה זו.

.5

אין להכניס שינויים באתר ו/או לפגוע בתכניו בשום דרך שהיא.

.6

השימוש באתר הוא למטרות אישיות ופרטיות בלבד .אין לעשות שימוש באתר ובתכניו לצרכים
מסחריים ו/או עסקיים כלשהם.

.7

אין לעשות שימוש באתר ובתכניו לכל מטרה לא חוקית .כמו כן ,אין לקשר את האתר עם אתרים
אחרים בעלי תכנים לא הולמים ,לרבות תכנים בעלי אופי פוגעני ו/או אלים ו/או מיני ו/או גזעני ו/או
תכנים המנוגדים לתקנת הציבור.

.8

קישורים המופיעים באתר לאתרים אחרים נמצאים לצורך נוחות המשתמש בלבד .החברה אינה
אחראית לאתרים שבקישור ,תוכנם ותקינותם .אין לראות בקישור כאמור משום המלצה מצד
החברה לאתר המקושר ולתכנו.

.9

ככל שהאתר כולל פרסומים ומידע מסחרי מטעם צדדים שלישיים ,החברה אינה אחראית למידע
ולתכנים האמורים בכל צורה או אופן שהם .אין לראות בפרסום כאמור משום המלצה מצד החברה
לגבי המפרסם ו/או תוכן הפרסום.

.10

כל שימוש באתר הוא באחריותו הבלבדית של המשתמש .החברה אינה אחראית ,במובן האפשרי
הרחב ביותר של פטור זה ,לכל נזק ,הפסד או פגיעה מכל סוג שהוא ,ללא יוצא מן הכלל ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,העלולים להגרם למשתמש עקב השימוש באתר ו/או תכניו ,לרבות נזקים לחומרה,
תוכנה וציוד .כל משתמש באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

.11

ככל ששימוש בכל חלק שהוא של האתר מצריך הזדהות של המשתמש ,אין להשתמש בזהות בדויה.

.12

משתמש המפר את כללי השימוש לעיל ו/או מפר כל דין הקשור בשימוש באתר יישא באחריות
מלאה לכל נזק מכל סוג שייגרם בקשר לכך ,לרבות לחברה ,לעצמו ולכל צד ג' שהוא .משתמש
כאמור אף ישפה את החברה שיפוי מלא בגין אחריותה כלפי כל צד ג' שייפגע מההפרה ,ככל שחלה
אחריות כזו.

.13

מובהר כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת תכניו ,וזאת ללא צורך
בהודעה כלשהי .כן רשאית החברה למנוע ממשתמש מסוים ו/או מקבוצות משתמשים להכנס לאתר,
הכל לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתהא למשתמש או משתמשים כאמור כל טענה נגדה בקשר
לכך.
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.14

אין לראות במידע ופרסום שבאתר אודות החברה משום הצעה משפטית מחייבת מצידה להתקשרות
משפטית עמה .כל התקשרות משפטית מחייבת עם החברה צריכה להעשות בכתב בחתימת מורשי
החתימה של החברה המוסמכים לכך.

.15

מסמך זה מנוסח בלשון זכר וביחיד לצורך הנוחות בלבד ,וכל הנאמר בו ייחשב גם בלשון נקבה ו/או
בלשון רבים במשמע ,לפי הענין.

.16

על האמור במסמך זה יחולו דיני מדינת ישראל .סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר וענין הקשור
בתנאי שימוש אלה נתונה לערכאות העיר ירושלים בלבד.

