תנאי שימוש נוספים עבור
פורסם ב

בדצמבר

מחליף את כל הגרסאות הקודמות

תנאים נוספים אלה מסדירים את השימוש שלך ב
והם משולבים באמצעות הפניה לתנאי השימוש הכלליים של
תנאים כלליים שנמצאים בכתובת
התנאים הנוספים הללו והתנאים הכלליים נקראים ביחד
תנאים לתנאים מודגשים שאינם מוגדרים כאן תהיה משמעות זהה לזו המוגדרת בתנאים הכלליים הפניות ל שירותים בתנאים
הנוספים הללו מתייחסות לשירותי
אם מתבצע רישוי של
באמצעות חתימה אלקטרונית או
באמצעות חתימה אלקטרונית מתקדמת או אם מתבצעת אינטראקציה מסוג אחר עם שירות
במהלך השימוש ב
חלים גם תנאי השימוש הנוספים של
הנמצאים בכתובת
משתמש קצה פירושו כל אדם או חברה שמבצעים פעולות קבלה סקירה הסכמה
חתימה אישור שליחה או העברת פעולה לצד שלישי או באופן אחר מקיימים אינטראקציה עם השירותים
תקופת ההסכם וסיום ההסכם
תנאים נוספים אלה ימשיכו לחול עד שיופסקו על ידך או על ידינו כפי שנקבע בתנאים בנוסף לסיבות שבגינן אנו רשאים להפסיק
תנאים נוספים אלה אתך כפי שנקבע בתנאים הכלליים אנו רשאים להפסיק תנאים נוספים אלה אם גורמי צד שלישי בלתי מורשים
משתמשים בחשבון השירותים שלך
בנוסף לסעיפים שמובאים בסעיף המשך תחולה של התנאים הכלליים הסעיפים הבאים של התנאים הנוספים ימשיכו לחול גם
מידע אישי של משתמשי קצה ו תנאים ספציפיים
תקופת ההסכם וסיום ההסכם
אחרי פקיעת התוקף או הסיום של התנאים
לשירות
מידע אישי של משתמשי קצה
תחומי האחריות שלך בינינו ובינך אתה האחראי הבלעדי לכל המידע האישי של משתמשי קצה שמשתמשים בהם ושולחים אותם
בהקשר לשירותים עליך
א לציית לכל התקנות והחוקים הנוגעים לפרטיות ולהגנה על מידע החלים על מידע אישי של משתמשי קצה לרבות קבלת הסכמה
כאשר הדבר נדרש וכן
ב להגן עלינו לפצות אותנו ולפטור אותנו מכל אחריות לדרישות לתביעות או להליכים משפטיים שיופנו כלפינו על ידי צד שלישי או
משתמש קצה בקשר לפעולות או השמטות בנוגע למידע אישי של משתמשי קצה
מידע אישי רגיש של משתמשי קצה הסעיף מידע אישי רגיש בתנאים הכלליים אינו חל על השימוש שלך בשירותים בקשר
לשימוש שלך בשירותים
אתה נושא באחריות הבלעדית לציית לכל תקנות הפרטיות וחוקי הפרטיות הרלוונטיים שחלים על העיבוד של מידע אישי רגיש
בתור ספק השירות שלך אנו עשויים לספק פונקציונליות מסוימת במסגרת השירותים כדי לעזור לך לעמוד בדרישות אך באחריותך
ליישם פונקציונליות תואמת
אתה נושא באחריות הבלעדית לציית לחוק ההגנה על פרטיות של ילדים באינטרנט משנת
מידע מילדים מתחת לגיל שלוש עשרה ללא קבלת הסכמה קודמת של הורה

אם הדבר רלוונטי כולל אי איסוף

נאסר עליך לאסוף לעבד או לאחסן מידע בריאותי מוגן באופן אלקטרוני או אחר בכפוף לחוק לניידות ביטוחי בריאות וחובת דין
וחשבון על נתוניהם ובכפוף לחוק טכנולוגיית המידע הבריאותי המתייחס לבריאות כלכלית וקלינית וכן
אתה נושא באחריות הבלעדית לציית לתקן אבטחת המידע בענף כרטיסי התשלומים
אם הדבר רלוונטי תקן
אוסר את השימוש בשירותים לצורך אחסון של נתוני אימות רגישים כולל קוד אימות כרטיס או ערך לאחר אימות גם אם אלה
מוצפנים תנאים מודגשים בסעיף זה מוגדרים בתקן
תוכניות שיווקיות סעיף תוכניות שיווקיות זה חל עליך אך ורק אם הענקנו לך זכויות גישה מיוחדות לשירותים במסגרת תוכנית
מיוחדת כל אחת מכן מכונה תוכנית שיווקית זכותך להשתמש בשירותים במסגרת תוכנית שיווקית תופסק מיד עם תום פרק הזמן
המוגבל שצוין בתוכנית השיווקית בנוסף אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או להשהות כל תוכנית שיווקית או את השימוש שלך
בשירותים במסגרת תוכנית שיווקית בעל עת עם או ללא סיבה שהיא ייתכן שהזכויות שלך וזכויות משתמשי הקצה לגשת לתוכן שנשלח
לחשבון שלך ועובד על ידי השירותים במסגרת תוכנית שיווקית יופסקו מיד עם סיום השימוש שלך בשירותים
תנאים ספציפיים לשירות זה חלים רק על ההצעות הספציפיות שמפורטות להלן
תנאים ספציפיים לשירות התנאים בסעיף
במקרה של התנגשות בין תנאים ספציפיים לשירות לבין תנאים נוספים אלה התנאים הספציפיים לשירות יקבלו עדיפות
שליחה כאשר אתה שולח קובץ באמצעות
הקובץ יועלה אוטומטית לשרת של
ואנו נודיע למשתמשי הקצה
שלך כאשר הקובץ יהיה מוכן לגישה ו או להורדה הנמענים שלך יוכלו לגשת לקובץ או להוריד אותו על ידי לחיצה על קישור בהודעת

הדואר האלקטרוני שאנו שולחים לנמענים שלך ייתכן שנאסוף מידע בנוגע לקבלה ולשימוש של נמען בקובץ שנשלח באמצעות
וייתכן שנשתף מידע זה אתך אתה האחראי הבלעדי להודיע למשתמשי הקצה על האיסוף והשיתוף של מידע זה
שירות הסקירה של
כאשר אתה משתף קובץ באמצעות שירות הסקירה של
הקובץ יועלה אוטומטית לשרת של
ומשתמשי הקצה שלך יקבלו הודעה כאשר הקובץ יהיה מוכן לגישה ולהורדה משתמשי הקצה שלך יכולים לגשת לקובץ ולהוריד
אותו על ידי לחיצה על קישור בהודעת הדואר האלקטרוני שאנו שולחים למשתמשי הקצה שלך וכניסה לשירות הסקירה אנו רשאים
לאסוף ולאחסן ממשתמשי הקצה תוכן ומידע אחר הקשור לשימוש שלהם בשירות הסקירה ואנו עשויים לשתף מידע זה אתך ועם
משתמשי קצה אחרים אתה האחראי הבלעדי להודיע למשתמשי הקצה על האיסוף והשיתוף של מידע זה
אבטחה
תחומי האחריות שלך אתה אחראי להגדיר את תכונות האבטחה של השירותים ולעשות בהן שימוש בהתאם לחובות שלך כלפי
משתמשי קצה לפי החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא פרטיות אבטחה והגנה על נתונים אתה אחראי לאבטחה של קבצים הנשלחים
בדואר אלקטרוני למשתמשי קצה מן השירותים המורדים מהשירותים או המועברים למערכת שאינה של
באמצעות תכונת
שילוב של השירותים איננו נושאים באחריות לנזקים הנובעים מגישה לא מורשית לחשבונך או לתוכן שלך אם לא השתמשת באמצעים
ליצירת סיסמה מאובטחת באמצעים לניהול מאובטח ובאמצעי הגנה עבור חשבונך אנו נשתמש באמצעי הגנה מנהלתיים פיזיים וטכניים
בגבולות הסבירות המסחרית כדי לעזור בהגנה על האבטחה הסודיות והתקינות של התוכן שלך הנמצא בשליטתנו הישירה במסגרת
השירותים
אישורי תאימות אישורי התאימות של השירותים נמצאים באתר
או באתר שיחליף אותו אם נדרש עיבוד או אחסון של התוכן שלך בהתאם לדרישות המפורטות באישורים בתקנים או בתקנות
ספציפיים בנושא תאימות אתה רשאי להשתמש בשירותים לצורך העיבוד או האחסון של תוכן זה רק אם האישורים התקנים או התקנות
הנדרשים בנושא תאימות רשומים באתר המצוין לעיל עבור האישורים התקנים או התקנות הרשומים בנושא תאימות ניתן להשתמש
בשירותים בדרך שעוזרת לך לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלך לרבות ללא הגבלה בכל הנוגע לשימוש בספקי שירות אתה
האחראי הבלעדי א לוודא שהשירותים עומדים בכל הדרישות החלות על התוכן שלך ב ולעמוד בכל ההתחייבויות המשפטיות שחלות
על התוכן שלך
מרכזי נתונים המיקום של מרכזי נתונים שבהם השירותים מאחסנים את התוכן שלך נמצא בארה ב אם ישנה דרישה על פי
תקנים חוקים או תקנות לאחסן או לעבד את התוכן שלך במיקום ספציפי אתה רשאי להשתמש בשירותים לצורך אחסון התוכן שלך רק
זה
אם המיקום הנדרש רשום בסעיף

