
 
 

  הסכמת המשתתף לתנאי הפעילות
"הקהילה" (להלן: המשפיענים ו/או השגרירים קהילת בפעילות ההשתפות תנאי יפורטו            להלן
צדדים עבור "המפעילה") (להלן: בע"מ טק לידרס אגם חברת ידי על המופעלת בהתאמה)               ו"הפעילות",

  שלישיים שהינם לקוחותיה של המפעילה (להלן: "הלקוח").
 

מטה, לתנאים ומסכים מבין הנך קראת, כי מאשר הנך בפעילות השתתפותך ו/או לפעילות הרשמה                בעת
"תנאי ולחוד: ביחד (להלן, לעת מעת להעביר עשויה המפעילה אשר הספציפית הפעילות תנאי               לרבות
תנאי בפעילות. להשתתף רשאי אינך חלקם, או כולם הפעילות, לתנאי מסכים ואינך במידה               הפעילות").

  הפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים.
 

לקוח עבור פעילות ו/או כולה הפעילות את לבטל ו/או הפעילות תנאי את לשנות רשאית                המפעילה
בכדי כמשפיען רישום ו/או השגרירים לקהילת בהרשמה אין עת. ובכל מוקדמת הודעה כל ללא                מסויים
ו/או ככלל בפעילות להשתתפות הצעה כל למשתתף להעביר המפעילה מטעם התחייבות             להוות

  בפעילות מסויימת.
 תקופת הפעילות

פי על לשינוי כפוף ויהיה לעת מעת המפעילה להנחיות בהתאם יהיה לקוח עבור מסוימת פעילות כל                  משך
 שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה ו/או הלקוח.

 זכאים לפעילות
 זכאים להשתתף בפעילות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או "משתתפים"):

פי● על שלהם, העניין ולתחומי שלהם ההשפעה לציון בהתאם לפעילות והוזמנו שנבחרו              משתתפים
 שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

אישור● קבלת כי, יובהר מהמפעילה. הרשמה אישור מייל וקיבלו לפעילות נרשמו אשר              משתתפים
 הרשמה כאמור מהווה תנאי להתחלת ההשתפות בפעילות.

 משתתפים מגיל 16 ומעלה בלבד.●
 משתתפים שמרכז חייהם נמצא בישראל.●

 
לבטל ו/או השתתפות לאשר שלא הבלעדי, דעתה שיקול פי על רשאית, תהא המפעילה כי,                יובהר
לפעילות ביחס והן מהקהילה כחלק הן מוקדמת, הודעה מתן ללא עת, ובכל שהיא סיבה מכל                 השתתפות

  עבור לקוח מסוים.
 מבנה הפעילות

מעת שיועברו כפי המפעילה להנחיות בהתאם תהא המשתתף זכאי יהא לה הטבה וכל הפעילות                מבנה
  לעת ביחס לכל פעילות מסוימת עבור לקוח, בו יוצע למשתתף לקחת חלק.

 
 הצהרות, התחייבויות ואחריות המשתתף

  המשתתף מצהיר ומתחייב כדלקמן:
בהתאם● הפעילות לקידום ויפעל בפעילות השתתפותו בעת ומקובלת סבירה בצורה ינהג             המשתתף

הפעילות   תנאי של הפרה תהווה הפעילות תנאי הוראות של הפרה הפעילות. תנאי              להוראות
  והמשתתף ישא באחריות לעניין זה כלפי המפעילה ו/או ישירות כלפי הלקוח.

ומכובדת.● ראויה בשפה יכתבו הפעילות במסגרת המשתתף ידי על שיועלה תוכן וכל              הפוסטים
 פוסטים בעלי אופי מזלזל, פוגעני או שנוגד את רוח הפעילות ותנאי הפעילות – לא ישתתפו בפעילות.

בטופס● המשתתף של האישיים הפרטים הקלדת לרבות שלביה, כל על בפעילות             ההשתתפות
 ההזמנה לפעילות,תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף.

ידו● על הועלו אשר הרלוונטיים התכנים ו/או הפוסטים את לצרף המשתתף של הבלעדית               באחריותו
 לאיזור האישי. פוסטים שלא יופיעו באיזור האישי לא יוכלו להיחשב כחלק מהפעילות.

נותן● והמשתתף המפעילה של התפוצה לרשימת יוספו המלאים פרטיו כי מאשר בפעילות              משתתף
הסרתו את לבקש המשתתף רשאי יהא בו שלב בכל פרסומת. ודבר ישיר דיוור לקבלת                הסכמתו



קבלת לשלול כדי הדיוור מרשימת בהסרה אין עצמו. בדיוור ההסרה לחצן במסגרת הדיוור               מרשימת
או המשתתפים מרשימת פרטיו בהסרת מעוניין המשתתף אם שירות. מסרי כגון אחרים,              מסרים
להסיר ולבקש המפעילה אל ישירות לפנות יש מוחלט, באופן המפעילה מאת פניות מקבלת               להימנע

  את המשתתף מהקהילה.
למפעילה● להעניק המשתתף הסכמת את מהווה בפעילות השתתפות ו/או רישום ,כי בזאת              מובהר

מטעמו מי ע"י ו/או ידו על שהועלו ובתכנים ברעיונות תמורה, ללא שימוש, זכויות ללקוח                ו/או
זמן, הגבלת ללא אחרת, מדיה וכל בפייסבוק/בלוגים/אינסטגרם/טוויטר/פינטרס הפעילות          במסגרת
בדבר טענה כל על מוותר המשתתף ושירותיה. עצמה למפעילה ביחס שיווקית פעילות              ולרבות

 זכויות יוצרים לגבי הפוסטים ו/או כל תוכן אשר הועלה על ידו במסגרת ההשתתפות בפעילות.
בהתאם● אינו ו/או מנוגד אשר הפעילות במסגרת תוכן כל להעלות (1) המשתתף: על איסור                חל

(3) פיקטיבית; דמות ו/או פיקטיבי עמוד הפעלת ידי על בפעילות להשתתף (2) המפעילה;               להנחיות
של תוצאותיו את לעוות כדי בו שיש שהוא כל באמצעי ו/או קנויים "לייקים" ב- שימוש                 לעשות
לשלוח/להעלות (4) המפעילה; את להטעות הנועד שווא מצג להציג כדי בהם שיש או               המשתתף
תוכן גסה, שפה בלבד, למבוגרים שירות קידום בלבד, למבוגרים תוכן הכוללים: תמונות או               תכנים
המשמיץ תוכן אחרת, התנגדות מעורר או לשנאה הסתה המהווה תוכן הפליה, פוליטי, אתני,               גזעני,
בצנעתו הפוגע תוכן אדם, על דיבה הוצאת ו/או הרע לשון המהווה תוכן כלשהו, איום המהווה                 ו/או
אשר תוכן כל ו/או יוצרים, זכויות לרבות קנייניות זכויות הפרת המהווה תוכן אדם, של בפרטיותו                 ו/או
המקובלים השימוש לכללי המנוגד חומר כל מהעלאת להימנע וכן הזולת, ברגשות לפגוע              עשוי
וירוסים, מהפצת בפרט בכלל, האינטרנט במשתמשי לפגוע או נזק לגרום העלול או              באינטרנט

 ובאופן כללי תכנים המנוגדים לדין.
יוצרים● זכויות הפרת בשל לרבות שהיא, סיבה מכל תוכן ו/או פוסט כל לפסול רשאית תהא                 המפעילה

לעמוד להעלות ו/או בפעילות מלהשתתף ולפסול הקמפיין להטיית ניסיון ו/או לייקים רכישת              ו/או
 המפעילה בפייסבוק ובממשק הפעילות.

פי● ועל האמורים במועדים הפוסטים את יעלה לא והמשתתף במידה כי, מתחייב והינו למשתתף                ידוע
לשאת שקיבל הטבה כל ו/או המוצרים את להחזיר מחוייב יהיה המשתתף הפעילות, תנאי               הוראות

 בעלות של שליחות המתנה חזרה.

 התחייבות המשתתף לסודיות
ההשתתפות● במסגרת אליו יועברו אשר בתכנים כלשהו שימוש לעשות שלא מתחייב             המשתתף

  בפעילות למעט פרסום פוסטים ו/או תכנים ומילוי בהוראותיה של המפעילה.
שהוא● כל מידע שלישי צד לכל לגלות שלישי/או לצד להעביר ו/או לפרסם שלא מתחייב                המשתתף

הפעילות ניהול אופן מהמשתתפים, הדרישות בפעילות, השתתפותות עצם הפעילות, תנאי            אודות
("המידע במפעילה ו/או בלקוח ו/או בפעילות לפגוע עלולה גילויו ו/או פרסומו אשר מידע כל                ו/או
אך יעשה בפעילות השתתפותו בעת למשתתף שיגיע מידע ובכל הסודי במידע השימוש              הסודי").

 ורק לצרכי הפעילות ובהתאם להוראות תנאי הפעילות.
  התחייבות המשתתף לסודיות תחול במשך כל תקופת הפעילות וגם לאחר סיומה, ללא הגבלת זמן.●

   ללקוח.● ו/או למפעילה משמעותיים לנזקים לגרום עשויה לסודיות חובתו הפרת כי למשתתף              ידוע
מוסכם זו. התחייבות הפרת בגין שייגרם נזק כל בגין והלקוח המפעילה את וישפה יפצה                המשתתף

 מפורשות כי הלקוח יהא רשאי לתבוע את נזקיו ישירות מהמשתתף.

 קניין רוחני
במסגרת● המשתתף העלה אשר ובתמונות בפוסטים שימוש לעשות רשאיים יהיו והלקוח             המפעילה

 הפעילות אם בבלוגים,פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, פינטרסט או כל רשת אחרת.
המשתמש● שהעלה בפוסטים/תמונות/ שלישיים צדדים שימוש על אחראית אינה           המפעילה

  במסגרת הפעילות.
הלקוח,● של מיתוג בחומרי שימוש המשתתף יעשה ההשתתפות ובמסגרת במידה כי למשתתף              ידוע

הינם אלו מיתוג חומרי וכי אחר צורך לכל המיתוג בחומרי שימוש לעשות המשתתף על איסור                 חל
 בבעלות המפעילה ו/או הלקוח בלבד.

 היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות  
אינם מטעמה מי ו/או המפעילה, המשתתף. של הבלעדית באחריותו הינה בפעילות             ההשתתפות
של הפוסטים לפרסום הנוגעים או הקשורים שלישיים צדדים של מחדל או מעשה לכל               אחראיים



 

לצד ו\או למשתתף שייגרמו הוצאה ו\או הפסד ו\או אובדן ו\או נזק לכל אחראיים יהיה ולא                 המשתתף
שיועלו בתכנים שלישי צד ידי על יעשה אשר שימוש כל בגין לרבות מהאמור, כתוצאה כלשהו                 שלישי
אחריות בכל יישאו לא מטעמה מי ו/או המפעילה , כי במפורש מובהר בפעילות. ההשתתפות                במסגרת

 במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא,של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לממשק המפעילה.
 שמירה על פרטיות

שאינו למי המשתתפים אודות מזהים פרטים תמסור ולא המשתתפים פרטיות את מכבדת              המפעילה
פרטי כי מובהר בעצמם. המשתתפים ע"י שפורסמו פומבי ומידע פרטים למעט דין, עפ"י לכך                מורשה
מדיניות במסגרת ומוסדר מפורט המפעילה ידי על המידע איסוף ללקוח. יועבר המשתתף של               הפרופיל

  הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי פעילות אלו.
 שיפוי  

ללקוח. ו/או למפעילה משמעותיים לנזקים לגרום עשויה התחייבויותיו הפרת כי למשתתף             ידוע
עבורם ו/או מטעמם הפועלים וכל הלקוח, ו/או את המפעילה לשפות ו/או לפצות מתחייב              המשתתף
ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או תביעה כל בגין הראשונה, דרישתם עם מיד המשופה") "הצד                  (להלן:
משפטיות והוצאות דין עורך טרחה שכר בגין לרבות וסוג, מין מכל המשופה, לצד שייגרמו ו                 הוצאה
ו/או טענה כל עקב וכן המשתתף, ידי על החוק הוראות ו/או הפעילות תנאי הוראות הפרת עקב                  סבירות,
להפרת ביחס לרבות כאמור, הפרה בגין שהוא, שלישי צד כל ידי על כנגדם שתועלה תביעה ו/או                  דרישה

  סודיות. מוסכם מפורשות כי הלקוח יהא רשאי לתבוע את נזקיו ישירות מהמשתתף.
 שונות
בהגדרתה● כפעילות ייחשב ולא גרידא, שיווקית פעילות לצרכי הינם הפעילות תנאי ספק, הסר               למען

  בסעיף 224 לחוק העונשין וזאת בשל העובדה כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
ו/או● בזדון מכוון, מעשה לרבות הפעילות, תנאי הוראות של הפרה כל לעניין באחריות ישא                המשתתף

ישירות נזקיו את לתבוע זכאי יהיה אשר הלקוח, כלפי ישירות והן המפעילה כלפי הן וזאת                 ברשלנות,
  מהמשתתף.

 תנאי הפעילות כפופים לחוקי מדינת ישראל .●
שיפוט● סמכות יפו - אביב בתל המוסמך המשפט לבית תהא , הפעילות תנאי שעניינה מחלוקת                 בכל

 ייחודית ובלעדית.
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