תנאי שימוש – משלוח תכנים לאתר וואלה!
א .כללי

 .1תנאי שימוש אלו (להלן" :תנאי השימוש") מגדירים את התנאים החלים עליך בעת
משלוח תכנים לחברת טלטל ערוצי תקשוב בע"מ (להלן" :החברה") ,במסגרת פעילות
"המייל האדום" או "כתבו לנו" (להלן" :הפעילות") המתקיימת באתר וואלה! המצוי
בכתובת ( www.walla.co.ilלהלן" :האתר").
 .2אנא קרא בקפידה את הוראות תנאי שימוש אלו שכן בעצם שליחתך תכנים לחברה ,הנך
מסכים לכל התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלו .אינך חייב להסכים לאמור בתנאי
שימוש אלה ,אולם אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש ,אנא הימנע ממשלוח תכנים
לחברה.
 .3כל האמור במסמך זה בלשון זכר  -אף נקבה במשמע .כל האמור במסמך זה בלשון יחיד -
אף רבים במשמע .מושגים או ביטויים טכניים ומקצועיים הקבועים בתנאי השימוש ,אם
לא הוגדרו בהם ,יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים ,האינטרנט והפרסום.
 .4משלוח התכנים של הגולשים במסגרת הפעילות כפוף גם לתנאי השימוש הכלליים של
החברה (לרבות מדיניות הפרטיות שלה) ,כפי שמתפרסמים מעת לעת .בכל מקרה של
סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי השימוש לתקנונים אחרים של החברה
ו/או לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות ,לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים
באמצעי התקשורת ,תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.
 .5לצורך תנאי שימוש אלו "תוכן" או "תכנים" משמעותו כל חומר ו/או תוכן הנשלח על ידי
גולש באתר לחברה ,במסגרת הפעילות ,לרבות כזה המצוי בקובץ אלקטרוני ,הכולל אחד
מאלה לפחות :טקסט ,תמונה ,נתוני שמע או וידאו.
ב.

משלוח התכנים והצגתם

 .1טרם משלוח התכנים לחברה ,עליך ראשית לסמן את התיבה שליד המילים "קראתי את
תנאי השימוש ואני מסכים/ה לכל האמור בהם" .אם אינך מסכים לתנאי השימוש ,נא
הימנע ממשלוח תכנים לחברה.
 .2במסגרת הפעילות ,יוכל כל גולש באתר החפץ בכך לשלוח תוכן לחברה לצורך פרסומו
באתר .כל גולש יוכל לבחור האם ברצונו לשלוח תוכן לחברה בצורה אנונימית (קרי ,ללא
הזנת פרטים מזהים אודותיו) או בצורה גלויה – ובמקרה כזה יהיה רשאי הגולש להזין
באתר ,במקומות המיועדים לכך ,פרטים אודותיו ,הכוללים :שם פרטי ,שם משפחה,
כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון תקף.
על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת כי היה והתוכן הנשלח לחברה על ידי גולש הינו קובץ
מדיה מכל סוג שהוא (תמונה ,קובץ שמע ,קובץ וידאו וכו') ,אזי הגולש יהיה מחויב
בהזנת פרטים אישיים באתר .היה והגולש לא יזין את פרטיו האישיים במקום המיועד
לכך ,התוכן שנמסר על ידיו לחברה לא יפורסם .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כתנאי

לפרסום התוכן ,רשאית החברה אף לדרוש מהגולש לחתום על כל מסמך המסדיר את
נושא זכויות היוצרים בתוכן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3ידוע לגולש והוא מאשר בזאת כי התוכן שנמסר על ידי הגולש לחברה יפורסם בכפוף
לשיקולי החברה ולאחר בדיקתה את התכנים וכי החברה אינה נותנת כל מחויבות ו/או
מצג לכך שהתכנים הנמסרים על ידי הגולש לחברה יפורסמו באתר ו/או בכל מדיה
אחרת ,כמותם או בשינויים ,כמפורט להלן .הגולש מסכים ומאשר כי לחברה יהא שיקול
דעת בלעדי ומוחלט בכל הקשור לפרסום התכנים ולא תישמע כנגד החברה כל טענה ו/או
דרישה בקשר לכך.
 .4ידוע לגולש כי החברה רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל מידע שנמסר לפרסום
על ידי הגולש ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .היה ותמצא החברה ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,כי במסגרת הפעילות ,הפר הגולש מי מהוראות תנאי השימוש ו/או כל דין חל,
החברה תהא רשאית ,מבלי לגרוע מאף סעד ו/או זכות הנתונה לה על פי כל דין ,למנוע
מהגולש פרסום של תכנים נוספים.
 .5ידוע לגולש והוא נותן את הסכמתו לכך כי החברה תהיה רשאית לעשות בתכנים ככל
שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לרבות עריכתם ו/או שינויים ו/או
הצגתם בשילוב עם תכנים נוספים ,להוסיף עליהם ו/או לגרוע מהם וכן להתקשר בהסכם
העברה ו/או מכירה ו/או אחר לגביהם ,עם צד שלישי ,בין בתמורה ובין ללא תמורה
ולכלול אותם ,בכל עת ,באתר ו/או בכל מדיה או אמצעי פרסום אחר ,על פי רצונה
ושיקול דעתה הבלעדי.
 .6הגולש מסכים ומאשר כי ידוע לו שהאתר אליו מועלים התכנים הינו אתר אינטרנט פתוח
לציבור .החברה ו/או מי שפועל מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא
ישתמשו בתכנים ,לרבות על דרך של שיתוף באתרי אינטרנט אחרים ,לרבות רשתות
חברתיות כגון "פייסבוק" וכיו"ב .כמו כן ,ידוע לגולש כי באתר בו יפורסמו התכנים
יכולים גולשים להגיב על תכנים המוצגים באתר ("טוקבקים").
הגולש מאשר בזאת כי לחברה אין כל שליטה על אתרי אינטרנט אלו ו/או על התנהגות
גולשים אחרים ו/או או על כל שימוש בתכנים על ידי הציבור והחברה ו/או מי שפועל
מטעמה אינם נושאים בכל אחריות ואין להם כל חבות בגין כל נזק ,אובדן ,הוצאה
וכדומה אשר ייגרמו ו/או אשר עלולים להיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם
כתוצאה ממסירת התכנים לחברה לפרסום ו/או השימוש בתכנים אשר יעשה על ידי
צדדים שלישיים ,לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני.
 .7כל גולש מתחייב בזאת כי בתוכן הנשלח על ידיו לחברה ,לא ייכלל כל תוכן לא חוקי או
לא מוסרי ,או תכנים אשר סותרים את תקנת הציבור או את הוראות תנאי שימוש אלו
או מטרתם ,לרבות ,ומבלי לגרוע ,תכנים שקריים ,מטעים או מסלפים ,תכנים שהם בגדר
לשון הרע ,תכנים פוגעניים או תכנים שהם בגדר חומר שנאה (לרבות תכנים גזעניים
ומפלים)  ,תכנים אשר מפירים זכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים) או כל זכויות
של צדדים שלישיים ,תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה ,תכנים אשר מפירים
את פרטיותו של אדם אחר ,תכנים שהם בגדר טעם רע ,תכנים המכילים מידע הנוגע
לקטינים ומזהה אותם ,תכנים הכוללים מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה
אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או
באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר ,תכנים שפרסומם מנוע עקב
הוראות הדין ו/או בהחלטת רשות מוסמכת ,תכנים אשר פוגעים בשם הטוב של החברה
ו/או בשמו הטוב של אדם ו/או תכנים הכוללים פרסומות סמויות או מסרים סמויים.
 .8כל גולש מתחייב לשפות את החברה ו/או את נושאי המשרה בה ,עובדיה ושלוחיה ,מייד
עם דרישתה הראשונה לכך של החברה ,בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או

נזקים ,הפסדים ,חבויות ,עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים ושכר טרחת עורכי
דין סבירים) בהן תישא החברה ,ללא הגבלת זמן או סכום ,בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה
מתכנים שנמסרו על ידי הגולש לחברה ו/או פרסומם ,לרבות בקשר עם הפרה של זכויות
קניין רוחני.
ג.

פרטיות

 .1בעצם מסירת פרטים ,לרבות אלו המצוינים בסעיף ב( )2לעיל (להלן" :המידע") לחברה,
כל גולש מסכים ומאשר בזאת כי החברה ו/או מי הפועל מטעמה יעשו שימוש במידע אך
ורק לצורך ניהול הפעילות לרבות לצורך יצירת קשר עם הגולשים או לוודא את זהותם.
שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות של כל אדם ,והחברה ו/או כל מי שפועל
מטעמה ,לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו.
 .2כל גולש מסכים ומאשר כי הוא מודע לכך שלא חלה עליו שום חובה חוקית למסור את
המידע לחברה (אך גם לכך שאם אותו גולש יימנע מלמסור מידע זה  -אותו גולש לא יוכל
למסור את תכניו לחברה ולהשתתף בפעילות) ,וכי מסירת המידע לחברה נעשית על פי
רצונו החופשי ובהסכמתו של הגולש.
 .3הגולשים מסכימים ומאשרים בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לעשות
שימוש ולפרסם מידע אודות הגולשים במסגרת פרסום התכנים ו/או בכל מסגרת אחרת,
לרבות מתן קרדיט לצלמי תמונות סטילס ו/או מסריטי סרטוני וידאו ,וזאת בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
ד.

קניין רוחני

 .1כל גולש מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא הבעלים של התכנים הנשלחים לחברה או,
לחילופין ,הוא מחזיק בכל הרישיונות ,ההיתרים וההסכמות הנדרשות לצורך מסירת
התכנים לחברה ופרסומם במסגרת האתר ו/או בכל מדיה ו/או פלטפורמה אחרת ושהוא
לא העביר זכויות בתכנים אלו לצדדים שלישיים לפני פרסומם על ידי החברה.
 .2כל גולש מעניק בזאת לחברה רישיון בלתי חוזר ,עולמי ,ללא כל תמלוגים (מלבד דמי
הפרסום) ,בלתי מוגבל ,ניתן להעברה ,עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה,
ללא הגבלת זמן ,לפרסם את התכנים באתר ו/או בכל מדיה ו/או פלטפורמה אחרת .כל
גולש מוותר בזאת לטובת החברה ו/או מי מטעמה ,על כל הזכויות המוסריות שלהם
באילו מהחומרים המנויים לעיל.
 .3הגולש מודע לכך ומאשר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית (אך לא חייבת)
לשנות ,לערוך ,להעתיק ,לעבד ,להפיץ ,לצטט ,לפרסם ,לשדר ,להציג ,להכין יצירות
נגזרות מכל סוג או מתאר ,מהתכנים הנמסרים על ידי הגולש לחברה במסגרת הפעילות
או חלקם ,ללא אישור מוקדם של הגולש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .4כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג) ,לרבות בין השאר ולא רק ,סימני מסחר ,סודות
מסחריים ,זכויות יוצרים וכדומה ,בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו ,ולמעט
התכנים הנמסרים לפרסום על ידי הגולשים ,באתר ,לרבות בין השאר :התכנים באתר,
העיצוב שלו וכל תוכנה ,יישום ,קוד ,גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים ,קבצי טקסט
וחומרים אחרים ,בין בצורה של קוד מקור ,קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני ,הם
רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין) ,ויישארו רכוש בלעדי

של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור .כל גולש מסכים ומאשר כי הוא לא ימכור,
ישנה ,יעתיק ,יפרסם ,ישדר ,יציג ,יעשה פעולות של הנדסהחוזרת ,או יכין יצירות נגזרות
מכל סוג או מתאר ,מכל מידע או תוכן אשר נכללים באתר ללא אישור מוקדם בכתב של
החברה ו/או של הצדדים שלישיים הרלוונטיים (על פי העניין) וכי הוא יימנע מלהשתמש
באתר בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של
הצדדים השלישיים האמורים ,ללא הסכמה מוקדמת בכתב של גורמים אלה.
ה .שונות

.1

אין בתנאי שימוש אלו ו/או ביחסים בין החברה לבין הגולשים כדי ליצור יחסי שותפות,
יחסי עובד מעביד ,נציגות או שליחות וכיו"ב בין הצדדים.

.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לשנות ,לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות
תנאי השימוש ,כולן או חלקן ,לפי שיקול דעתה ,ללא קבלת הסכמת הגולשים .נוסחם
המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר .משלוח תכנים לחברה
לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור הגולש בדבר קבלת השינויים .מבלי
לגרוע מהאמור ,מומלץ לגולש לעיין בהוראות תנאי השימוש טרם כל משלוח של תוכן
על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

.3

כל מחלוקות ,טענות ותביעות בקשר למשלוח התכנים ו/או להוראות תנאי שימוש אלו,
ידונו על פי דיני מדינת ישראל ,ללא כללי ברירת הדין שלהם .מקום השיפוט הבלעדי
לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו
והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין
זר.

.4

היה והוראה מהוראות תנאי השימוש ,תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או
בלתי תקפה ,אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי
אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט ,אשר לא בוטלו או צומצמו.

.5

כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה
לפי תנאי השימוש ,הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה
על האמור בתנאי השימוש.

