תקנון אתר ותנאי שימוש
 .1פרשנות
בתקנון זה ,לביטויים אלו תהיה המשמעות שלהלן:

"התקנון"

תקנון זה כפי שמופיע להלן וכפי שישונה מעת לעת בהתאם
לצורך.
מפלגת העבודה הישראלית.

"האתר"

אתר אינטרנט זה שכתובתו  www.haavoda.org.ilאו כל אתר

"תנאי שימוש"

אחסון אחר שיפנה למפלגה.
בהתאם לקבוע בתקנון זה ובהתאם להוראות כל דין.

"מפלגה"

.2

כללי
2.1

תקנון זה הינו המסמך הקובע ,המסדיר והמפרט את התנאים לגלישה
ושימוש באתר.

2.2

הנהלת האתר תהא רשאית לשנות או לעדכן את התקנון מעת לעת בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
כל שימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד ומובן כי הכוונה היא גם
לנקבה ולהיפך.

2.3

 .3האתר

 3.1המפלגה הינה הבעלים הבלעדי של התכנים המופיעים באתר.
 3.2אתר זה משמש כפלטפורמת תקשורת והעברת מסרים מקוונת מטעם מפלגת העבודה
הישראלית (להלן" :המפלגה") אשר מפעילה ומנהלת את האתר ,לרבות
התכנים שבו וכל האמור בזה (להלן" :האתר").
 3.3הזכויות לשימוש בכתובת האתר שמורה למפלגה.
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שימוש באתר
האתר נועד הן לשימושם של חברי המפלגה והן לציבור הרחב.
חלק מן היישומים ו/או השירותים הניתנים באתר יינתנו לחברי מפלגה בלבד ,לרבות
כתיבת תגובות בפורומים ,העלאת תכנים לפרסום באתר ועוד.
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הרשמה לאתר
לצורך שימוש פעיל באתר כאמור לעיל תידרש הרשמה בה יידרשו פרטים אישיים
ודרכי התקשרות .בנוסף ,חלק מן השימוש הפעיל באתר ,או כולו ,יתאפשר לחברי
מפלגה בלבד.
מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה מוחלטת ומלאה לקבלת מידע ,לרבות
מידע פרסומי ושיווקי ,בהתאם לכל דין.
מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה ליצירת קשרמטעם המפלגה לכל צורך
שהוא ,לרבות מחקרים ,שאלונים ,מחקר וכאמור בזה.
הרשמה לאתר מהווה הסכמה מלאה לתקנון זה ותנאי הגלישה הקבועים בו.
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חיסיון פרטי הנרשמים
המפלגה ו/או מנהלי האתר לא יעבירו את פרטי המשתמשים הרשומים באתר לגורמים
חיצוניים מבלי שיידרשו לכך בעקבות עילה הקבועה בחוק או בשל אחד מהמקרים
המפורטיםלהלן;
 6.1בעקבות הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הפרה של הוראה מהוראותיה
המפורשות של המפלגה.
 6.2בעקבות שימוש באתר לצורך הוצאת דיבה של גורם כלשהו ו/או התחזות ו/או
הפרת חובת הפרטיות ו/או העלבת עובד ציבור וכן כל שימוש אחר הסותר הוראה
מהוראות החוק.
 6.3הוראת משטרה או צו בית משפט המורה למפלגה למסור מידע אודות משתמש.
 6.6החלטה מפורשת מטעם ממוסדות המפלגה בעניין.
 6.5ככל ואתר המפלגה ישתלב ו/או יתמזג עם אתר או עם גורם אחר.
 6.6ככל ותהיינה מחלוקות משפטיות בין המשתמש למפלגה אשר תגענה לבירור מול
גורם שלישי כלשהו.
 6.6בשל פעילות של האתר אשר דורשת העברת מידע ,בצורה מאובטחת ,של
משתמשיו.
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אחריות ומידע
מובהר בזאת כי כל משתמש או גולש באתר הינם האחראיים הבלעדיים לכל פרסום
ו/או שימוש ו/או שירות בהם הם ישתמשו באתר .ככל ומי מגולשי האתר ו/או חברי
המפלגה יפרסם באתר ו/או בפורום ו/או בתגובות פרסום שיהווה עבירה על חוק מחוקי
ישראל ,לרבות אך לא רק :הפרת חוקי לשון הרע ,שמירה על הפרטיות ,שמירה על

מאגרי מידע ,פרסום חומר שיווקי אסור ,פרסום פוגעני ,הם האחראים הבלעדיים על
המפרסם ו/או הכותב ו/או המגיב .המפלגה לא תהא אחראית על פרסום של חברים
ו/או גולשים אשר יבקשו לפרסם ו/או בפורום תגובות ו/או בתגובות לפרסום הן באתר
המפלגה והן באתרים של רשתות חברתיות אשר יקושרו על ידי האתר.
המפלגה שומרת לעצמה את הזכות והאפשרות להסיר כל תוכן ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,שיהווה פגיעה במפלגה ו/או בחבריה ו/או במי ממנהליה ו/או עובדיה מבלי
שלמי ממשתמשי האתר ,בכל דרך ,תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
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אבטחת מידע

מנהלי האתר יפעלו בכדי לשמור ברמת אבטחה גבוהה על כל מידע אישי שברשותם אך
יובהר כי מנהלי האתר ו/או המפלגה אינם אחראים לכל מידע אשר יישלח באמצעות
האתר וכן אינם אחראים לכל נזק ו/או הפרה ככל ותתרחש תקלה בתחום אבטחת
המידע כאמור.

