תנאים נוספים עבור

באוגוסט

עדכון אחרון

מחליף את כל הגרסאות הקודמות

תנאים נוספים אלה מסדירים את השימוש שלך ב
והם משולבים בתנאי השימוש הכלליים של
להלן תנאים
כלליים הנמצאים בכתובת
תנאים נוספים אלה והתנאים הכלליים נקראים ביחד תנאים לתנאים
מודגשים אשר אינם מוגדרים להלן תהיה משמעות זהה לזו המוגדרת בתנאים הכלליים הפניות ל שירותים בתנאים הנוספים הללו מתייחסות
לשירותי
.

הגדרות
עבודה גדולה יותר פירושה יצירה חדשה המשלבת נכס של

שלא עבר שינוי

עבודה שונה פירושה יצירה חדשה שנוצרה לפחות בחלקה על ידי שינוי נכס של
אתר פירושו המיקום הפיזי של משתמש הקצה המזוהה בתיעוד ההזמנה שלך כולל אם ישנו המיקום הפיזי שזוהה בתיעוד למשתמש הקצה
שלך שקיים בינך לבין המשווק שלך
פירושם חומרים ש
מציעה לך באמצעות הצעות של
שנמצא כעת בכתובת

שניתן למצוא
או כל אתר עתידי הקשור
אליו
או לגשת אליו
.

משתמש פירושו אדם אשר רשאי להשתמש ב

רישיון

לפי אתר או לפי משתמש הרישיון להשתמש ב
ניתן לפי
ניתן לפי אתר
מראה איזו הצעה רכשת וכן את מספר הנכסים של
הענקת רישיון
שעבורם אנו מעניקים לך רישיון המספר המותר כמתואר בסעיף
הענקת רישיון בכפוף לציות שלך לתנאים ולהגבלות ולמגבלות כאמור בסעיף
כלל עולמי ולא בלעדי
א

ולהשתמש בהם

ב

אך ורק בצורה של עבודה שונה או עבודה גדולה יותר

ג
וכן

באתר

נכסים של
באזור

מדדי רישוי הנך רשאי להעניק רישיון לנכסי
משתמש והרישיון להשתמש ב

הגבלות ועד למספר המותר אנו מעניקים לך רישיון קבוע

להעתיק ולשנות את נכסי
ליצור עבודות נגזרות המבוססות על נכסי
להעתיק להציג בפומבי לבצע בפומבי ולהפיץ נכסי

רק כפי ששונו בעבודה שונה או כפי ששולבו בעבודה גדולה יותר

ד

להעניק רישיון משנה לעבודות שונות או לעבודות גדולות יותר באמצעות שכבות הפצה מרובות

.

הגבלות
אינך רשאי

הגבלות הרישיון שלהלן חלות על השימוש שלך בנכסי

שונו ומוצגים כעבודה שונה או
אם הם
( )
שולבו בעבודה גדולה יותר
( ) או להשתמש
בהם על בסיס עצמאי

להציג בפומבי לבצע בפומבי להפיץ או להעניק רישיון משנה לנכסי

בכל דרך המאפשרת לצד שלישי להוריד לחלץ או לגשת לנכסי

( ) אשר מפרה את זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של אדם או ישות כלשהם
והזכויות של כל אדם או כל רכוש השייך לאותו אדם אשר מופיע בנכסי
( ) בסימן מסחרי בסמל או בסימן שירות

להשתמש בנכסי

לבצע פעולה כלשהי בהקשר של נכסי
למשל הזכויות המוסריות של יוצר נכסי

לשלב את נכסי

( ) באופן פורנוגרפי משמיץ או בכל אופן אחר שאינו חוקי או

להשתמש בנכסי

( ) או שמשבשת את פעולתו כולל השרתים שלו והרשתות המחוברות אליו או לנכסי

לעסוק בכל פעילות שמפריעה ל

למען הסר ספק אינך רשאי להציג בפומבי לבצע בפומבי להפיץ או להעניק רישיון משנה לעותק עצמאי שלא עבר שינוי של נכסי

.

מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות הבאה מפרטת את נוהלי הפרטיות הקשורים ל

תוקף הסיום בהתאם לרישיון שהוענק לך בסעיף רישיון לעיל הנך רשאי להמשיך להשתמש בכל נכסי
 .שהורדת
ושילמת עליהם לפני סיום המינוי שלך וכל נכסי
שנעשה בהם שימוש ממשיכים להיות כפופים לתנאים לא נשמור על זמינות
נכסי
שהורדת לאחר סיום המינוי שלך אם נסיים את זכותך להשתמש בנכסי
כלשהם במקרה של
הפרת תנאים מצדך עליך להפסיק כל שימוש הפצה או רישוי משנה של נכסי
ששונו לעבודות שונות או כפי ששולבו
בעבודות גדולות יותר ועליך למחוק את כל
שברשותך
.

שייכים לנו

בעלות כל הזכויות החזקה והבעלות בנכסי

