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 CHECK-A – תקנון ותנאי שימוש

 

מבית היוצר של  Acheckהתנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבותך באשר לשימוש ביישום 

 חברת "תמר לובלסקי נגישות".

תל אביב, ע.מ  17נגישות" שכתובתה חיל המשמר  היישום מנוהל ומופעל ע"י חברת "תמר לובלסקי

 )להלן:"המפעילה"(. 54678503

אנא קרא את התנאים בקפידה, שכן השימוש ביישום, ובכלל זה בשירותים המסופקים על ידו, מעיד 

על הסכמת המשתמש ביישום )להלן "המשתמש"( לתנאים, ומהווה הסכם מחייב בין המשתמש 

ינך מסכים לתנאים אלה אינך רשאי להמשיך להשתמש ביישום והינך למפעילה ביחס ליישום. אם א

 מתבקש להימנע מהשימוש בו. 

 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדים לשני המינים.

 

 על היישום .1

 

a. בעל חיבור אינטרנטי תקין.  היישום נועד לפעול בכל מחשב או סלולרי או טאבלט

המשתמש מקבל את השימוש ביישום כמות שהוא והמפעילה אינה אחראית על 

 גורמים חיצוניים המשפעים על השימוש ביישום.

b.  היישום מספק את הזכויות והתנאים הבאים: ביצוע סקרי נגישות, עריכת  ממצאי

שימוש ראשונית הנגישות בכל סקר, פרסום דו"ח נגישות בהתאם לפורמט, הדרכת 

 ללקוח, תמיכה טכנית בימי עסקים, קבלת סוקר מומחה בתוספת תשלום.

c.  ,המפעילה מתירה שימוש של ארבע הרשאות סוקרים לכל משתמש ביישום

 ואפשרות לתפעול ועריכה של כל פרויקט )נכס( ביישום לפרק זמן של עד שנה. 

d. ל פי שיקול דעתה או להוסיף, בכל עת, ע\או להסיר ו\למפעילה זכות לשנות ו

או להחליט, לפי שיקול \הבלעדי, שירותים תכנים או מידע אשר יוצגו ביישום, ו

דעתה הבלעדי, על מיקומם ועיצובם ועל כל עניין אחר הקשור בשירותים בתכנים או 

 במידע הנ"ל. 

e. או להשתמש \השימוש ביישום הינו למטרות עסקיות של המשתמש. אין להעתיק ו

או להשתמש בתכנים מתוך היישום או הקשורים בו \ם להעתיק ואו לאפשר לאחרי\ו

 לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש עסקי שנחתם בין המפעילה למשתמש. 

f.  המשתמש רשאי להשתמש ביישום ובשירותים המסופקים על ידי היישום רק

או לאפשר לאחרים \בהתאם לאמור בתנאי השימוש הנ"ל ואינו רשאי להשתמש ו

או בשירותים המסופקים ע"י היישום, שלא בהתאם להוראות \ולהשתמש ביישום 

 תנאי שימוש אלה. 

g. או אמצעים אחרים לשם חיפוש, \או תוכנות ו\חל איסור להפעיל יישומי מחשב ו

 או תכנים מתוך היישום. \העתקה, סריקה או אחזור של שירותים ו

h.  לא על מנת המשתמש יעשה שימוש לצרכים עסקיים בלבד ו -איסור שימוש פוגעני

לפגוע במפעילה בשום צורה שהיא, המשתמש לא יגרום נזק לשמה הטוב של 

 המפעילה עם שימושו ביישום. 

i. או מדיה המכילים תכנים פוגעניים, לרבות \אין לקשר אל היישום כל תוכן, שירות ו

תמונות פוגעניות. למען הסר ספק, המפעילה לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו 

 .ללקוחות צד ג'
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j. או להפסיק )בהתאם לעסקה \המפעילה רשאית בכל עת לשנות, להוסיף, לגרוע ו

או לשנות \או מתן השירותים או חלק מהם ו\מול המשתמש( את היישום או תכניו ו

את תנאי שימוש אלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי המשך שימוש של 

 המשתמש לשינוי.  המשתמש ביישום לאחר כל שינוי כאמור, יהווה הסכמה של

k.  המפעילה רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקה, תיקון, שיפור

 ושדרוג השירותים או חלקם. 

l. או ע"י \או שירותים שניתנים על ידה ו\המפעילה רשאית לבצע קישורים לתכנים ו

או לפרסם ביישום פרסומים שונים \או צדדים שלישיים ו\גופים קשורים לה ו

הנמסרים לפרסום צד שלישי. המפעילה אינה אחראית לתכנים ולשירותים של 

מהשימוש בהם, או צדדים שלישיים ביישום ואינה אחראית על כל תוצאה שתיגרם 

מהסתמכות עליהם. כל שימוש בהם נעשה על אחריות המשתמשים בלבד, ובכפוף 

לתנאי השימוש של אותם קישורים ופרסומות. פרסום תכנים מסחריים אינו מהווה 

מוצרים המוצעים. האחריות היחידה \המלצה או עידוד לרכוש את השירותים

 ד. לפרסומים של צד שלישי חלה על המפרסמים בלב

 

  קניין רוחני .2

 

a.  המפעילה היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני הבלעדיות ביישום, בשירותים

המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו. חל איסור מפורש להעתיק, להפיץ, לשנות, לעבד, 

להציג בפומבי, להעביר לציבור, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן 

ים הכלולים בו, בכל דרך או אמצעי ללא קבלת הסכמה בכתב היישום והשירות

ומראש של המפעילה. סימני המסחר ביישום והשמות השונים )בין אם נרשמו ובין 

אם לאו( הינם רכושה הבלעדי של המפעילה. במידה ויש מודעות פרסומת של 

 מפרסמים שונים ביישום, הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד.

 

 אחריות המפעילה .3

 

a.  עם קבלת הצעת המחיר ותנאי השימוש ביישום, המשתמש מאשר שבדק את

או \היישום ומצא אותם מתאימים לצרכיו ומטרותיו למשתמש לא תהיה כל תביעה ו

או טענה כלפי המפעילה בגין היישום או שירותיו השונים, לרבות יכולות \דרישה ו

או \ש ביישום, בשירותיו והיישום מגבלותיו, כלליו, תכניו, והתאמתו לצרכיו. השימו

בתכניו הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ובכל מקרה המפעילה לא תישא 

או לכל צד \או למי מטעמו, ו\באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו

 שלישי אחר. 

b.  נציין כי הצעות המחיר לטיפול בממצאי הנגישות בסקרים, מוצעות בהתאם

 ילה, והשימוש בהן בהסכמת ובאחריות המשתמש בלבד. להערכתה של המפע

c. או השירותים המוצעים יהיו זמנים בכל עת \המפעילה אינה מתחייבת כי היישום ו

או כי יהיו חסינים לגישה בלתי מורשית \או הפרעה ו\או כי יתנהלו ללא טעויות ו\ו

עילה או תקלות או כשלים. המפ\למחשבי המפעילה ויהיו מוגנים מפני נזקים ו

רשאית להפסיק את השירותים לפי שיקול דעתה לכל משתמש או לכלל 

המשתמשים )בהתאם לעסקה החתומה( כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה בגין 

 הפסקת השירות. 

d. או חלקם \המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאבדן פרטי המשתמש ו

 או המשתמש. \מה ואו מי מטע\כתוצאה מכשל במערכות המחשוב של המפעילה ו
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e.  בכל מקום בתנאים אלה בו מפורט היקף אחריותה של המפעילה, תהיה הכוונה גם

 לאחריות מנהליה עובדיה ובאי כוחה.

 

 אבטחת מידע .4

 

a. או בשירותים יתכן שיצטבר מידע על אופן השימוש ביישום.\בעת השימוש ביישום ו 

b. רבות פרטיו המשתמש מסכים כי כל מידע שיתקבל אצל המפעילה מהמשתמש ל

או המידע שייאסף ע"י המפעילה אודותיו במסגרת השימוש ביישום \האישיים ו

 ישמרו במאגר המידע של המפעילה. 

c.  מובהר בזאת כי המשתמש הינו האחראי הבלעדי למכשיר ממנו מופעל היישום

ולשימוש הנעשה ביישום המותקן במכשיר. המשתמש הוא זה האחראי לשמור על 

ישום על מנת למנוע כניסה של אדם לא מורשה ליישום בשם ססמאות הכניסה לי

 המשתמש. 

d.  המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע שהצטבר אודות המשתמשים, אלא

 במקרים המפורטים להלן:

במקרה של הפרת תנאי השימוש של היישום, פעולות שבניגוד לדין או  .1

 ניסיון לבצע פעולות שכאלה. 

 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטים או מידע.  .2

או הליכים משפטיים בין המשתמש \במקרה של מחלוקת, תביעה, דרישה ו .3

 למפעילה עם שימוש המשתמש ביישום. 

בכל מקרה שהמפעילה תהיה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי שמסירת  .4

ו לצד א\המידע נחוצה כדי למנוע נזק מכל סוג שהוא לקהל המשתמשים ו

 שלישי. 

 

  המחאת זכויות .5

 

a.  המפעילה תהא רשאית להעביר את התחייבויותיה וזכויותיה על פי תנאי שימוש

 אלה לכל צד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמה מהמשתמש. 

 

 דין וסמכות שיפוט .6

 

a.  דיני מדינת ישראל יחולו על השימוש ביישום. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות

 שיפוט בלעדית בעניין.

 

 

 

 תאריך:                                                                                          חתימה + חותמת:

 

 

_________________                                                                           _____________ 


