ת אי שימוש – אתר טעים בשבע
ברוכים הבאים לאתר טעים בשבע הפועל בכתובת ) taim7.strauss-group.co.ilלהלן" :האתר"(
המופעל על ידי שטראוס מזון טרי בע"מ )להלן" :שטראוס"( .השימוש באתר ובכלל זה בשירותים
ובתכ ים הכלולים בו מעידים על הסכמתך לת אים אלה.
השירותים באתר
האתר מספק מידע ותכ ים הקשורים למתכו ים ולמוצאי שטראוס השו ים .השימוש באתר ובכלל זה
בשירותים ובתכ ים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לת אים אלה )להלן" :ת אי השימוש"( ולת אים
וספים המופיעים באתר ,לרבות מדי יות הפרטיות והוראות וספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש
באתר )כולם ביחד" :המסמכים המחייבים"( .גלישתך באתר מהווה הסכמה לכל הת אים הללו .במידה
והי ך מסכים לת אי השימוש של האתר ,הי ך רשאי לעשות באתר שימוש בהתאם לת אי שימוש אלה.
לאחר שמסרת את פרטיך באתר ,אישרת את המסמכים המחייבים ו תת את הסכמתך לקבלת דבר
פרסומת ,שטראוס תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לשלוח לך עדכו ים מהאתר ובכלל זה עדכו י תוכן ודברי
פרסומת ,כמשמעות הדברים בסעיף 30א .לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב –  .1982בכל עת,
תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לשטראוס על סירובך לקבל דברי פרסומת ,דרך כלל או מסוג מסוים
על-ידי משלוח הודעת סירוב .הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח שטראוס
ו/או מי מטעמה) .כל אלה ייקראו להלן" :השירותים"(.
השימוש באתר
ה ך רשאי להשתמש בתכ ים המופיעים באתר ,בהתאם לכללים המפורטים להלן:
הי ך רשאי להשתמש באתר למטרות שאי ן מסחריות .אין להעתיק ולהשתמש ,או לאפשר לאחרים
להשתמש ,בכל דרך אחרת בתכ ים מתוך האתר ,לרבות באתרי אי טר ט אחרים ,בפרסומים אלקטרו יים,
בפרסומי דפוס וכיו"ב ,לכל מטרה אחרת.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכ ות מסוג Crawlers,
 Robotsוכדומה ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של תכ ים מתוך האתר .בכלל זה ,אין
ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכ ים מהאתר.
אין להציג תכ ים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכ ה ,מכשיר ,אביזר או פרוטוקול
תקשורת  -המש ים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכ ים כלשהם ובפרט פרסומות ותכ ים
מסחריים.
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכ ים פור וגראפיים ,תכ ים המעודדים לגזע ות או להפליה פסולה ,או
המ וגדים לחוק ,או שפרסומם מ וגד לחוק או המעודדים פעילות המ וגדת לחוק.
תכ ים שהגולשים מוסרים
בעת שימוש באתר עליך להקפיד שהתכ ים המועלים על ידך הי ם חוקיים .בין השאר ולמען הדוגמה
בלבד ,חל איסור לשלוח את התכ ים הבאים:
• כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי ,מטעה או מסולף;
 כל תוכן הפוגע בזכויות ק יי יות של אחרים או מפר אותן  -לרבות זכויות יוצרים וסימ י מסחר;
• כל תוכן פור וגרפי או בעל אופי מי י בוטה;
• כל תוכן ה וגע לקטי ים ומזהה אותם ,את פרטיהם האישיים או את מע ם ודרכי ההתקשרות עימם;
• סיסמאות ,שמות משתמש ופרטים אחרים ,המאפשרים שימוש בתוכ ות מחשב ,קבצים דיגיטליים,
אתרי אי טר ט או שירותים ,הטעו ים הרשמה או תשלום ,בלא תשלום או הרשמה כאמור;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ,או הפוגע בפרטיותו ,או בשמו הטוב;
• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורד י ,מעליב ,עוין ,מאיים או גס רוח;
• כל תוכן שיש בו ,או הוא מעודד לגזע ות ,או אפליה פסולה על בסיס גזע ,מוצא ,צבע עור ,עדה ,לאומיות,
דת ,מין ,עיסוק ,טייה מי ית ,מחלה ,כות גופ ית או פשית ,אמו ה ,השקפה פוליטית ,או מעמד חברתי-
כלכלי;
• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
• כל תוכן העלול להטעות צרכן;
• כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאי ו קשור לשטראוס ו/או למוצריה;
• כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ,ואי ה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי
האי טר ט.
שטראוס רשאית לסרב לפרסם ,או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן ש שלח ,אם הפרת את ת אי השימוש
או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים ה ית ים באתר ,במשתמשיו ,בשטראוס או
במי מטעמה .הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות שטראוס לפי כל דין.

ק יין רוח י
כל זכויות היוצרים והק יין הרוח י באתר ,בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הי ם של שטראוס
בלבד .אין להעתיק ,לש ות ,לפרסם ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,לשדר ,להעביר לציבור או
להעמיד לרשותו ,לעבד ,ליצור או לעשות יצירות גזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן ה "ל ,בין על ידך
ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרו יים ,ממוחשבים ,מכא יים,
אופטיים ,אמצעי צילום או הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש
משטראוס.
סימ י המסחר ומודעות הפרסומת של שטראוס הי ם ק יי ה של שטראוס בלבד .אין לעשות בהם שימוש
בלא הסכמת שטראוס בכתב ומראש.
שטראוס אי ה טוע ת לבעלות בתכ ים שאתה מוסר באמצעות האתר .יחד עם זה ,כאשר אתה מוסר
תכ ים ,אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי ה ך רשאי למוסרם לפרסום .אם
אי ך היוצר או בעל הזכויות בתכ ים שאתה מוסר ,אתה מאשר שה ך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות,
המתירה לך למסור את התכ ים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן .שטראוס לא תשא
באחריות לכל זק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכ ים .ה ך ושא באחריות המלאה
והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכ ים ,ש עשו על ידך ומתחייב לשפות את שטראוס בגין כל זק
שייגרם כתוצאה מכך.
אחריות
השימוש באתר עשה באחריותך הבלעדית והמלאה.
התכ ים באתר ית ים לשימוש כמות שהם ) .(AS ISלא תהיה לך כל טע ה ,תביעה או דרישה כלפי
שטראוס בגין תכו ות של התכ ים ,יכולותיהם ,מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.
שטראוס אי ה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו ,יי ת ו כסדרם או בלא הפסקות ,יתקיימו בבטחה
וללא טעויות ,ויהיו חסי ים מפ י גישה בלתי-מורשית למחשבי שטראוס או מפ י זקים ,קלקולים ,תקלות
או כשלים  -והכל ,בחומרה ,בתוכ ה ,בקווי ובמערכות תקשורת ,אצל שטראוס או אצל מי מספקיה.
שטראוס אי ה אחראית לשמירת התוכן של הברכות ש שלחו ולמ יעת חשיפתם לצדדים שלישיים.
שי ויים באתר והפסקת השירות
שטראוס רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר ,יכולה לש ות מעת לעת את מב ה האתר,
מראהו ועיצובו ,את היקפם וזמי ותם של השירותים בו ,ותהיה רשאית לש ות כל היבט אחר הכרוך באתר
 והכל ,בלא צורך להודיע לך על כך מראש.סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק די י מדי ת ישראל.

