תנאי שימוש באתר בעמק טכנולוגיות

 .1ברוכים הבאים לאתר הבית של בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ (להלן" :בעמק
טכנולוגיות" ,או "החברה") הזמין בכתובת "( www. baemek.comהאתר")
 .2ייעודו של האתר הוא לספק לקמעונאים מידע ושירותים הקשורים לפעילותה של בעמק
טכנולוגיות ולמוצריה.
 .3השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים מטה ובדפים אחרים באתר
("תנאי השימוש") .מובהר כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת.
 .4תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המבקר גולש ו/או צופה
ו/או גולש בדרך  אחרת באתר או במידע המצוי בו ,או המבקש לעשות כן (להלן:
") .מובהר ,כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ,ניסיון לעשות
"הגולש"" ,אתה" ",הנך 
שימוש ושימוש באתר החברה או חלקים ממנו .כן מובהר שגלישה באתר מהווה הסכמה
מצדך לתנאי השימוש ,ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 .5אם ,בכל זמן ,אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השימוש ,עליך להפסיק מיד את השימוש
באתר זה.
 .6כל האמור בתנאים אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך ,וכל האמור בלשון יחיד,
מתייחס גם לרבים להיפך.
 .7הגולש מאשר כי קרא את תנאי השימוש ומסכים להם ללא כל סייג .הגולש מאשר שהוא
מעל גיל  18וכי אין כל מניעה שיתקשר עם החברה בתנאי שימוש אלה .ככל שגולש פועל
מטעם תאגיד ,הוא מאשר שהוא מוסמך לפעול מטעמו וכי הוראות תנאי שימוש אלה
(והמצגים שניתנו לפיהם) יחולו עליו ועל התאגיד ויחייבו כל אחד מהם לכל דבר ועניין.
 .8החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים ו/או מוצרים נוספים ו/או שונים
באתר  .מובהר כי ביחס לכל שירות קיים או עתידי ,יתכן ויהיו תנאים ו/או הוראות נוספות
ו/או אחרות (להלן" :תנאים נוספים") .אלא ,אם נכתב אחרת הוראות תנאי השימוש
יחולו על השירותים ו/או מוצרים המנויים בתנאים הנוספים ,ככל שיהיו כאלה.
 .9כותרות הסעיפים ,בתנאי השימוש ,הן לצורך הנוחות בלבד.
השירותים באתר
 .11האתר מספק מידע ראשוני על מוצרי בעמק טכנולוגיות עבור קמעונאים .מודגש כי
המידע המפורט העדכני על המוצרים ,הוא המידע הכתוב על אריזותיהם.
 .11באתר יש מידע רב על מזון ,תזונה ,ומובאות בו דעות של מומחים בתחומים אלה ויש בו
המלצות שונות של בני סמכה בתחומים אלה .מובהר ,עם זאת ומודגש כי המידע והעצות
הניתנים באתר הם בגדר מידע כללי בלבד .מידע זה אינו תחליף לבדיקה ולייעוץ של
אנשי מקצוע .אין לראות במידע באתר אבחנה או חוות דעת מקצועית (רפואית ,תזונאית
או אחרת) או המלצה לטיפול .בכל מקרה בו יש חשש לבעיה רפואית או בתחום התזונה

יש להיוועץ ברופא או בתזונאי .אין לקבל החלטות לגבי על בסיס במידע המופיע באתר
בעמק טכנולוגיות אינה אחראית לנזקים שנגרמו מהחלטות אשר התקבלו על סמך
המידע המופיע באתר.
 .12האתר מספק ועשוי לספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות בעמק טכנולוגיות ומוצריה,
המיועדים בעיקר לקהל הקמעונאים .בין היתר ,מספק האתר ועשוי לספק מידע על
מותגיה השונים ,אודות החברה ,חזון וערכי החברה ומידע אחר בקשר לחברה ומוצריה.
 .13התמונות ו/או התיאורים של הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד .במידה ותיווצר אי-
התאמה בין איזו מתכונותיו של פריט המופיע באתר לבין תכונותיו הפריט המשווקים ע"י
בעמק טכנולוגיות בפועל ,תכונות הפריטים הקובעים יהיו אלה המוצגים ו/או הנמסרים
בפועל על ידי בעמק טכנולוגיות.
 .14בעמק טכנולוגיות עושה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן .ברם יתכן
שהמידע אינו שלם ויתכן שנפלו טעויות טכניות וכן טעויות אחרות במידע .מובהר כי
בעמק טכנולוגיות אינה אחראית לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו.
השימוש באתר
 .15השימוש באתר הוא לצורך הספקת מידע ושירותים לקמעונאים.
 .16השימוש באתר הוא בכפוף להסכמה לתנאי השימוש ולקבלתם.
 .11על אף האמור לעיל רשאית בעמק טכנולוגיות למנוע או להגביל את השימוש של גולש
כלשהו באתר ,בשירותים המצויים באתר ,בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא ,בלי
שיהיה עליה לנמק זאת.
.18אין להשתמש באתר אלא למטרות אישיות בלבד.
 .19במסירת פרטים ומידע לאתר נותן הגולש באתר לבעמק טכנולוגיות רשות לעשות בהם
כל שימוש ללא תמורה.
אין למסור לאתר תכנים הפוגעים באדם או בקבוצה ,תכנים שיש בהם הסתה
.21
כנגד אדם או קבוצה ,תכנים הקוראים לאלימות או מעודדים אלימות ,תכנים המעודדים
לגזענות או להפליה פסולה ,תכנים פורנוגראפיים או המיועדים למבוגרים בלבד או תכנים
המנוגדים לחוק ,שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 .21שימוש באתר בידי קטינים טעון הסכמת האפוטרופוס שלהם .תכנים שנמסרו לאתר על
ידי קטינים ,הכוללים פרטים העלולים לחשוף את זהותם ,מענם ,בית הספר שבו הם
לומדים ,כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלהם ,טעונים אישור האפוטרופוס
שלהם.
אין ליצור קישור לאתר  -מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ,תכנים
.22
המעודדים לגזענות או להפליה פסולה או תכנים המנוגדים לחוק ,שפרסומם מנוגד לחוק
לחוק.
המנוגדת
פעילות
המעודדים
או
הגולש באתר מתחייב ,בעצם השימוש באתר ,לשפות את בעמק טכנולוגיות וכל מי
מטעמה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן-רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת

תנאי שימוש אלה או בגין כל טענה ,תביעה או דרישה שתועלה נגד בעמק טכנולוגיות
וכל מי מטעמה על ידי צד שלישי כתוצאה מתכנים שמסר אותו גולש האתר לפרסום
באתר או כל שימוש שעשה בשירותיו.
הגולשים באתר מתחייבים כי לא יגרמו לכל נזק לבעמק טכנולוגיות ובין היתר לא
.23
יבצעו ולא יסייעו לביצוע פעולות אשר עשויות לגרום לנזקים לבעמק טכנולוגיות ,ובכלל
זה:
א.

להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית ,בלתי מוסרית ,בלתי
מורשית ו/או אסורה;

ב.

לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;

ג.

לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;

ד.

להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;

ה.

לשבש או להפר כל זכות של גולש אחר באתר ,לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף
מידע אישי על הגולשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב ,לרבות באמצעים
אוטומטיים.

ו.

לפגוע בכבודו או בפרטיותו של גולש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנים כדי
לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה ,הונאה ,תרמית ,לשון הרע
ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי ,בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

ז.

הגולש באתר מתחייב שלא לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד ,לשדל,
להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות
משפטית.

מדיניות פרטיות
בעמק טכנולוגיות מכבדת את פרטיות הגולשים ונוקטת באמצעים הדרושים לפי
.24
החוק לשמירתה.
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה .בעת ההרשמה ,מתבקש הגולש למסור
.25
פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ומשפחה ,שם חברה ,דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להשתמש בשירותים אלה.
.26

בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר ,יתועדו הפרטים האישיים שימסור הגולש.

הגולש מתבקש למסור פרטים נכונים ,מדויקים ומלאים ובעצם השימוש באתר
.21
מאשר את נכונות הפרטים שמסר .מובהר כי פרטים שגויים או חסרים עלולים למנוע
מהגולש את האפשרות להשתמש בשירותים באתר או להפריע בשימוש בהם ,לרבות
מניעה של האפשרות ליצור קשר עם הגולש.
.28

אין למסור פרטים אישיים של צד שלישי.

.29
אלה -

פרטי הגולשים שיצטברו במחשבי האתר במהלך השימוש באתר ישמשו למטרות

א.

לאפשר לגולש להשתמש בשירותים באתר;

ב.

לבקרה על התפעול השוטף של האתר ושיפור והעשרה של השירותים והתכנים
המוצעים בו;

ג.

ליצירת קשר עם הגולשים ולדיוור הודעות ומידע.

.31
אלה:

בעמק טכנולוגיות לא תעביר את פרטי הגולשים הנ"ל לצד שלישי אלא במקרים

א.

כאשר הדבר דרוש לצורך תפעול תקין של האתר;

ב.

במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר או ביצוע של פעולות באתר הנחזות
כמנוגדות לדין או כניסיון לבצע פעולות כאלה;

ג.

במקרה בו יש חובה על פי דין למסור את הפרטים ו/או במסגרת דיווח הנדרש
לרשות מוסמכת ,וכן אם יתקבל אצל בעמק טכנולוגיות צו שיפוטי המורה לה
למסור מידע אישי ו/או מידע אחר אודותיך לצד שלישי כלשהו;

ד.

בהליכים של יישוב מחלוקות ,לרבות בערכאות משפטיות ,בין בעמק טכנולוגיות
לגולש;

ה.

במקרה שבו בעמק טכנולוגיות תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה לתאגיד אחר,
תתמזג עם תאגיד אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי,
ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות דומות לתנאי שימוש
זה.

 .31מובא לידיעת הגולשים כי בעמק טכנולוגיות נוקטת בצעדים לאבטחת המידע באתר .עם
זאת אין דרך למנוע באופן מוחלט כל אפשרות של חדירה בלתי מורשית למחשבי האתר.
אנו משתמשים ב____ כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את שירותי
.32
התקשורת הדיגיטלית.
כל גולש מאשר שהסכמותיו בקשר עם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות,
.33
תשמ"א 1981-אודותיו יחולו גם על נתונים אחרים לרבות ענייניו הפרטיים ומידע אישי
אחר.
.34

שימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים.
(א) יתכן ובעמק טכנולוגיות תשתמש בקבצי עוגיות )",Web Beacons ,("Cookies
 Flash ,Web Pixelsו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן " -טכנולוגיות איסוף
נתונים").
(ב) בחלק מהמקרים טכנולוגיות איסוף הנתונים נשמרות על גבי מכשירך ו/או
מחשבך ועשויות לשמש ,בין היתר ,לצורך אימות פרטים ,אבטחת מידע ,התכנים
המוצגים לגולש ,הפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי .על פי רוב,
טכנולוגיות איסוף הנתונים שומרות מידע שאינו מזהה את הגולש ישירות ,כגון דפי
האינטרנט בהם ביקר הגולש ,משך החיפוש שלו וכיו''ב .בחלק מהמקרים

טכנולוגיות איסוף הנתונים מותקנות בדפדפן שהגולש עושה בו שימוש .דפדפני
אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת " "Cookiesואפשרות
קיימים .יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת
למחיקת קבצי ""Cookies
קיימים ,עלולה לפגוע
" "Cookiesאו לחילופין מחיקת קבצי ""Cookies
בהנאתך מהשימוש באתר .עם זאת ,יש לשים לב שבמידה וגולש ימחק את
טכנולוגיות איסוף הנתונים או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-
 ,Flashהחוויה המקוונת של אותו גולש דרך האתר (כולה או חלקה) תהיה
מוגבלת.
(ג) צדדים שלישיים כגון שבעמק טכנולוגיות נעזרת בהם לשם הפעלת האתר
(באמצעות שירותים דוגמת  )Google Analyticsעשויים להשתמש גם
בטכנולוגיות איסוף נתונים ולקבל נתונים כגון מזהה מכשיר ,כתובת  IPו-
 Advertising IDשל הגולש .למידע נוסף על הטכנולוגיות והפרקטיקות של אותם
צדדים שלישיים .שירותים אלה נחשבים תוכן צד שלישי.
מידע מצרפי .בעמק טכנולוגיות עשויה לאסוף נתונים מצרפיים (אגרגטיביים),
.35
נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים שנגזרים ממידע הלקוחות ונתונים נוספים המצויים
אצלה .מידע זה הינו בבעלות של בעמק טכנולוגיות וכל גולש מוותר על כל טענה ו/או
זכות (לרבות זכות לתמורה כלשהי) בקשר אליו.
העברת מידע מחוץ לישראל .בעמק טכנולוגיות עשויה להעביר מידע אל מחוץ
.36
לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי .יתכן שהדינים הנוגעים לפרטיות
ואבטחת המידע בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר ,לא יהיו מקיפים בהשוואה לדינים
הנהוגים בישראל והאיחוד האירופי .במקרה שכזה בעמק טכנולוגיות תשתדל להבטיח
רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך .הינך נותן הסכמתך להעברה כאמור.
קישורים באתר
באתר עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים שונים ברשת האינטרנט .מובהר
.31
ומודגש כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמת בעמק
טכנולוגיות לתכנים של אותם אתרים ואינה מהווה ערובה לאמינותם ,לעדכניותם,
לחוקיותם ,לנהלי אותם אתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
בעמק טכנולוגיות אינה אחראית לתכנים שאליהם מפנים הקישורים ואינה אחראית לכל
תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
בעמק טכנולוגיות אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים בכל עת ויפנו
.38
את הגולש באתר לאתר אינטרנט פעיל .בעמק טכנולוגיות רשאית להסיר מהאתר
קישורים שנכללו בו בעבר ,או להימנע מהוספת קישורים חדשים על פי שיקול דעתה
המוחלט.
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ,בשירותים המוצעים בו ובכל התכנים,
.39
ובכלל זאת שם המתחם (" ,)"Domainהפטנטים ,סימני המסחר ,שמות המסחר,

המדגמים ,זכויות יוצרים ,סודות מסחריים ,השיטות ,אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל
עניין או פרט הקשורים באתר ,הן של בעמק טכנולוגיות או של אחרים שנתנו לבעמק
טכנולוגיות רשות שימוש בהם ,והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר להחברה בלעדית
(או לצדדים שלישיים נוספים ,במידה והם בעלי רישיון לעשות כן) .אין להעתיק ,להפיץ,
לשכפל ,למכור ,לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים
ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע
באתר ,אלא אם התקבל אישור החברה לכך ,מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש בתכנים ללא הסכמה מוקדמת ,מפורשת ובכתב של בעמק
.41
טכנולוגיות.
.41בעמק טכנולוגיות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר .יחד עם זה,
כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום כאמור ,אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה
בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום .אם אינך היוצר או בעל הזכויות
בתכנים שאתה מוסר לפרסום ,אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות,
המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן.
בעמק טכנולוגיות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי
הזכויות בתכנים .הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור ,הצגה או פרסום של
תכנים ,שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את בעמק טכנולוגיות בגין כל נזק שייגרם
כתוצאה מכך.
אחריות
.42

השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש באתר.

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם  -לא ניתן להתאים את התכנים לצרכיו
.43
של כל גולש באתר ולגולשים לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי בעמק
טכנולוגיות בגין אי התאמת התכנים לצורכיהם.
בעמק טכנולוגיות אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים שלה ושל צדדים שלישיים,
.44
לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים ,ככל שיפורסמו באתר ,יהיו מלאים,
נכונים ,חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ודרישות הגולשים באתר .בעמק
טכנולוגיות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם ,או משימוש בהם ,או
מהסתמכות עליהם.
בעמק טכנולוגיות אינה מתחייבת שהשירותים המצויים באתר לא יופרעו ,יינתנו
.45
כסדרם או בלא הפסקות ,יתקיימו בבטחה וללא טעויות ,ויהיו חסינים מפני גישה בלתי
מורשית או מפני נזקים ,קלקולים ,תקלות או כשלים ,בחומרה ,בתוכנה או במערכות
התקשורת ,אצל בעמק טכנולוגיות ,מפעיל האתר או אצל מי מהספקים של בעמק
טכנולוגיות.
הגולש באתר מתחייב בזאת לפצות ולשפות את בעמק טכנולוגיות ומי מטעמה
.46
מפני כל נזק ,הפסד תביעה ,חבות או דרישה והוצאה שייגרם לבעמק טכנולוגיות ו/או

למי מטעמה ,ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות על ידי הגולש באתר או על ידי צד
שלישי ,וזאת בקשר עם שימוש באתר שלא כדין או תוך הפרת תנאי מתנאי השימוש.
שינויים באתר
בעמק טכנולוגיות רשאית לעשות שינוים באתר ,בכל עת ,על פי שיקול דעתה
.41
בלא מתן הודעה מוקדמת.
לגולשים באתר לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה ,כלפי בעמק טכנולוגיות,
.48
בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך כדי ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית בעמק טכנולוגיות להפסיק בכל עת את מתן
.49
השירותים באתר ,כולם או מקצתם.
בעמק טכנולוגיות רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד
.51
מהמסמכים המחייבים .אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים
מהותיים ,תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
הדין החל
 .51תנאי שימוש כפופים לדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הבלעדית ,להכריע בכל סכסוך הכרוך בכללים אלה ,נתונה לבתי
.52
המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה ,תקבע על ידי ערכאה
.53
שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ,למרות כוונת הצדדים ,אזי לא יבטל
הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או
צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.
אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לבעמק טכנולוגיות ו/או
.54
למי מטעמה לפי כל דין.
יצירת קשר :אם יש לך שאלות או בקשות בכל הנוגע לתנאי השימוש (לרבות
.55
מימוש זכויות המשתמש (דוגמת זכות עיון תיקון ומחיקת מידע) בכפוף לדין),
באפשרותך לשלוח אותן לכתובת הדוא"ל  office@wpc.co.ilאו לפנות אלינו
באמצעות מילוי טופס פניה "צור קשר" הזמין באתר או באמצעות שיחת טלפון למוקד
שירות הלקוחות שלנו למספר 14-6524222

