תנאי שימוש
האמור במסמך זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר ,אולם הוא מתייחס
לשני המינים בצורה שווה .כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות
והתמצאות ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
ברוכים הבאים לאתר ) davidson-group.co.ilלהלן" :האתר"( ,אשר
מציג תכנים על ידי חברת ק.ד.ש דוידסון החזקות בע"מ ו/או ק.ד.ש
בי.די.בי הנדסה וניהול בע"מ ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן
)להלן יחד ולחוד" :דוידסון"(.
שימוש באתר  -המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השימוש באתר כפוף
לכל תנאי השימוש החלים על האתר ולמדיניות הפרטיות ואבטחת
המידע כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ויעודכנו באתר .השימוש באתר ,על
כל תכניו ,אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו ,מוצע למשתמש
כשהוא מותנה בקבלת התנאים ,ההתניות וההודעות הכלולים במסמך
זה כלשונם .השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים
השונים הפועלים בו מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה ,ולכן
המשתמש מתבקש לקרוא אותם בקפידה .דוידסון שומרת על זכותה
לשנות את התנאים ,ההתניות וההודעות החלים על השימוש באתר בכל
עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
מצגים  -המשתמש מכיר בכך ומסכים כי המידע המוצג במערכת הינו
לצרכי סקירה והתעדכנות שוטפת בלבד ,ואינו מהווה מידע אשר ניתן
להסתמך עליו והוא מוצג ללא כל אישור רשמי על נכונותו ,וכן הוא אינו
מהווה בכל צורה ואופן תחליף לקבלת מידע עדכני מהגורמים
הרלוונטיים .בנוסף המשתמש מצהיר כי .1 :ידוע לו כי דוידסון אינה
אחראית בכל צורה ואופן לאיכות ודיוק הנתונים המוצגים באתר; .2
ידוע לו כי תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות האתר נפלו
שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים;  .3ידוע לו כי תכניות ו/או
תמונות ו/או הדמיות ו/או חומרים אחרים המוצגים באתר הינם
להמחשה בלבד;  .4המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שדוידסון ו/או
מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לגבי החלטות ו/או
פעולות של המשתמש שנעשו בהסתמך על מידע שסופק על ידי
ובאמצעות האתר.
הסכמה למסירת נתונים  -המשתמש מאשר כי על ידי רישומו באתר
הינו מביע את רצונו ונותן הסכמתו כי דוידסון ו/או מי מטעמה ,יעשו
שימוש במידע ,כפוף לכל דין ,לרבות שליחת מידע כללי ,לרבות,
עדכונים ,כתבות ,מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים
או מוצרים שונים ,באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או
מערכות חיוג אוטומטי .בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו
לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון
 40לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב 1982-וכן הסכמה על פי
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1981-כמו כן ,המשתמש מסכים כי
המידע שמסר ,לרבות נתונים אודות אמצעי תקשורת עמו ,ישמש גם
לצורך יצירת קשר עמו על-ידי דוידסון בכל הקשור למתן השירותים
מעת לעת .יובהר ,כי כל משתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מרשימות
התפוצה של דוידסון ו/או מקבלת פניות באמצעים אלקטרוניים וזאת
באמצעות פנייה טלפונית למספר  03-9798889או לחילופין באמצעות
מיילoffice@davidsonh.co.il :
קישורים ) ( Linksשל צד שלישי וקניין רוחני  -האתר עשוי להכיל
קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי שאינם מופעלים
בידי דוידסון ,אלא בידי גורמים אחרים .קישורים אלה נועדו לנוחיותך
בלבד .אין לדוידסון שליטה באתרי אינטרנט אלה ,ואין היא נושאת
באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם .אין בהכללת
קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ,והם אינם
מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים .אם יחליט
המשתמש להקליק על ו/או להיכנס לקישורים הללו ,יידע כי הוא עושה
זאת על אחריותו בלבד .כמו כן ,האתר מכיל חומרים שונים המוגנים
על ידי זכויות יוצרים ,סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות ,לרבות
תוכן ,תוכנה ,תמונות וידיאו ,גרפיקה ,מוסיקה וקול ,אשר חלקם
בבעלות דוידסון וחלקם בבעלות צדדים שלישיים .אין לעשות כל
שימוש אשר יפגע בזכויות קנייניות אלה.

סיכונים ,אחריות והגבלת אחריות  -המערכת באתר ,מעצם היותה
מבוססות על תוכנות ,חומרות ורשת האינטרנט ,חשופה לסיכונים
הטבועים במערכות מסוג זה ,לרבות תוכנות מפגעות )וירוסים ,סוסים
טרויאנים וכו'( ,ציתות לקווי תקשורת ,פריצה ע"י גורמים עוינים,
התחזות לאתרי הקבוצה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות
אחרות .דוידסון עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים .ידוע
למשתמש ,שעל אף האמצעים הללו ,אספקת השירות באמצעות
האינטרנט כרוכה בסיכונים רבים ,כדוגמת )אך לא רק( חדירת וירוסים
ותוכנות עוינות ,פריצה ,חדירה וחשיפת מידע אישי אודות המשתמש
או שינוי נתונים ,התחזות ושימוש בפרטים כוזבים וכיו"ב .לפיכך
מסכים המשתמש ,כי דוידסון וכל הפועלים מטעמה יהיו פטורים מכל
אחריות לכל נזק ,הפסד או הוצאה ,העלולים להיגרם למשתמש
כתוצאה מהעלאת פרטים לאתר ,שימוש באתר ,קבלת מידע באמצעות
האתר וכן מתן השירות או הפסקתו.המשתמש מסכים כי באחריותו
לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן ,כהגדרתו לעיל ,וכי האחריות לכל
סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או
בשירותים ,כולם או חלקם ,כולל ,בין היתר ,כל החלטה שהמשתמש
עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק ,השלמות ,האמינות והשימושיות של
התוכן ,מוטל על המשתמש .כמו כן ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר
כי השימוש באתר הינו על בסיס " ,"AS-ISודוידסון וכל הפועלים
מטעמה פטורים מכל אחריות מאחריות בקשר עם השימוש באתר ו/או
בתוכן ו/או בשירותים לרבות אך לא רק :א .לכל נזק ,הפסד או הוצאה
מכל מין וסוג אשר נגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או
בתוכן ו/או בשירותים ,בין שדוידסון צפתה אותם ובין שלא ,בין
שדוידסון יכלה לצפות אותם ובין שלא ובין היתר ,כתוצאה משיבוש,
השמטה ,הפרעה ,מחיקה ,פגם כשל ,שגיאה במידע ובנתונים או
כתוצאה מתקלות בציוד של המשתמש או של דוידסון ,כתוצאה
מגורמים ותקלות שאינן בשליטת דוידסון .ב .לכל נזק ,הפסד או
הוצאה מכל מין וסוג אשר נגרמו למשתמש כתוצאה מגניבה ,השמדה,
קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ,שינוי או שימוש
בנתונים ובמידע המצויים באתר ,כל התנהגות פוגעת ,בלתי חוקית של
משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
שינוי או הפסקת השירותים באתר  -דוידסון תהיה רשאית בכל עת
לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת לשנות ו/או ו/או להשהות ו/או
להפסיק באופן סופי או זמני ,מלא או חלקי ,את הפעלת האתר.
דוידסון שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש .בכל עת
יופיעו באתר תנאי השימוש באתר המעודכנים של דוידסון .שינויים
כאמור יכנסו לתוקף עם מתן הודעה על השינויים באמצעות האתר או
באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר דוידסון ,ואי
מתן הודעה מצד המשתמש על הפסקת השירותים יהווה הסכמה
לתנאים אלה .שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור
ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל השינויים ,התנאים וההוראות
שיחולו לגבי תנאי השימוש.
מידע בדבר מדיניות הגנת הפרטיות  -יובהר ,כי דוידסון רשאית לנהל
מאגרי מידע ולשמור במאגרי המידע המידע בנוגע למשתמש וכן את
פרטי כניסותיו של משתמש לאתר )להלן":המידע"( .דוידסון תעשה
שימוש במידע ככל שיידרש ,במסגרת מתן השירותים ו/או בכל עניין
הקשור למתן השירותים.
כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל  -תנאים אלה כפופים
לחוקי מדינת ישראל .סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך
העולה מהם תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

