תנאים כללים לשימוש באתר
תנאים כלליים אלה חלים על דפי האינטרנט שמאוחסנים בשרתים של בודהיזם-בישראל © ב-
"( http://www.buddhism -israel.orgהאתר") והשימוש באתר מהווה את הסכמת הגולשים והמשתמשים
("המשתמשים") לתוכנם .אין תנאים כלליים אלה חלים על דפים המאוחסנים על שרתים של צדדים שלישיים,
אליהם ה אתר עשוי להיות מקושר בין באמצעות קישורים ( )linksובין בדרך אחרת ,ואשר עשויים להיות שונים.

זכויות יוצרים:
בודהיזם-בישראל © מכבדת זכויות יוצרים ועשתה מאמץ לקבל את רשותם המפורשת של כל המקורות מהם
התקבלו החומרים השונים .אם ,למרות זאת ,הנכם סבורים שהאתר מפר בצורה כלשהי זכויות יוצרים
כלשהם אנא הודיעו לנו באופן מיידי ל buddhism.israel.org@gmail.com-ואנו נסיר את החומרים המפרים
בהקדם האפשרי.
בודהיזם-בישראל © מעודדת שימוש והפצה של תכנים המאוחסנים בשרתי האתר ,כגון תמונות ,טקסטים,
קובצי אודיו ,השם והלוגו "בודהיזם-בישראל ©" ,והפעילויות המפורסמות באתר – בין אם הן היזומות על ידי
בודהיזם-בישראל © ובין אם הן יזומות על ידי צדדים שלישיים ("התכנים") .תכנים אלה הינם לשימוש ללא
תשלום ,לצרכים פרטיים וחינוכיים ,ולא נדרש לקבל כל רשות לצורך שימוש למטרות אלה.
יחד עם זאת ,קיימות הגבלות על השימוש בתכנים אלה ואנו מבקשים להביאן לתשומת ליבכם:
א .השימוש בתכנים המצויים באתר אסור במפורש לצורך המטרות הבאות:
( )1עשיית רווח פרטי או תאגידי ,למעט אם ניתנה לכך במפורש רשות ,בכתב ומראש ,על ידי "בודהיזם-
בישראל ©" ( )2שימוש מפלגתי או פוליטי ( )3קידום או קישור פעילות אשר הינה פוגענית ,בלתי חוקית,
אלימה ,מינית או גזענית.
ב .התכנים ממשיכים להיות קניין רוחני מלא של בעליהם ,בין אם הבעלים הינם בודהיזם-בישראל © ובין
אם הינם מקורות אחרים שתרמו תכנים לאתר ,ושימוש נוסף בהם מחייב קבלת רשות ממקורות אלה.
הודעה על תוכן המפר זכויות:
במידה ולדעתכם האתר כולל תוכן הפוגע בזכויות יוצרים ,בשם טוב ,בסדר הציבורי או מפר את תנאי השימוש
בכל צורה אחרת ,אנו מבקשים כי תודיעו על כך ללא דיחוי לדוא"ל  buddhism.israel.org@gmail.comואנו
נפעל להסרתו המיידית.

פרטיות
בודהיזם-בישראל © מכבדת את פרטיות המשתמשים ועושה מאמץ לשמור על סודיות פרטיהם .אנו מבקשים
עם זאת להבהיר שמאמץ זה ,אם כי צפוי לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבינו ,אין בו בטחון
מוחלט .בודהיזם-בישראל © אינה מתחייבת שהמידע באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע המאוחסן בהם.
בודהיזם בישראל © אינה אוספת מידע על זהות ופרטי הגולשים ,אלא אם הגולשים העבירו מידע זה מרצונם
החופשי ,בין באמצעות אתר זה או בדוא"ל ,בדואר רגיל ,באמצעות הטלפון או בכל מדיה אחרת .בודהיזם
בישראל © אינה מוכרת ,משכירה או מקבלת תמורה אחרת בגין רשימות תפוצה או מידע אחרת על גולשים,
המצוי באתר.
בודהיזם-בישראל © תעביר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כל מידע ,לרבות כתובת מייל ,כתובת  IPוכל מידע
מזהה אחר לידי הרשויות המוסמכות אם ( :א) נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי

חוקי או הנוגד את תנאי השימוש; (ב) יש בשימוש באתר משום פגיעה או כוונה לפגוע במשתמשים ,מפעילים
ו\או רכוש בודהיזם-בישראל ©; (ג) כנדרש על פי החוק או צו בית משפט.
ניוזלטרים ()NewsLetters
המשתמש מרשה בזאת לבודהיזם בישראל לשלוח לו הודעות אלקטרוניות ( )newslettersמעת לעת,
הכוללות פרסומים אודות המתרחש באתר וכן כל תוכן אשר יראה להם כהולם לשליחה ,לרבות תוכן פרסומי.
המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מהפצת ההודעות על ידי משלוח הודעת תשובה לבודהיזם בישראל © או על
ידי מתן הודעה על כך למפעילי האתר בדוא"ל buddhism.israel.org@gmail.com
שיפוי ופטור מאחריות
האתר והמידע שבו מובא למשתמש כמות שהוא ( )AS ISוללא כל אחריות .השימוש באתר הינו באחריות
המשתמש בלבד .אין בשום אופן לראות בתכנים המצויים באתר משום ייעוץ מקצועי כלשהו .המשתמשים
פוטרים בזה את בודהיזם-בישראל © ,מראש ובאופן בלתי חוזר ,מכל אחריות הנובעת מהסתמכות על התכנים,
על פרסומים כלשהם המצויים באתר ו/או ייעוץ שניתן בעקבות שימוש באתר.
בודהיזם-בישראל © ,עובדיה ,מתנדביה ,ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעניין כל נזק שעלול להיגרם
למשתמשים ו/או לצד שלישיים ,כתוצאה משימוש באתר ובשירותיו ,והמשתמשים מתחייבים בזאת לפצות את
מי מהנ"ל בגין תביעה משפטית ו/או הוצאה אחרת הנובעות כתוצאה משימוש בשירותי האתר.
המשתמש מתחייב בזה לשפות את בודהיזם-בישראל © על כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לה או למי מטעמה,
לרבות עלויות התדיינויות משפטיות ,בעקבות הפרת תנאים כלליים אלה.
הדין החל וסמכות השיפוט:
על תנאים כללים אלה יחולו דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט בתל אביב ,בישראל תהא סמכות שיפוט
בלעדית בכל עניין הקשור או הנובע מהם.
ייעוץ משפטי  -עו"ד יונתן אהרונסון  Iעסקאות בינלאומיות  Iמסחרי./http://www.aronson-law.co.il :

