תקנון שימוש באתר האינטרנט Creatives.co.il
השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ( )AS ISבהתאם להחלטות חברת Creatives
ולא תהא לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי  Creativesבגין תכונות השימוש ,המגבלות או
התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה .השימוש ,אפוא ,בתכנים המוצגים באתר,
במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
אתר האינטרנט של  Creativesמוגבל לשימוש אישי ,ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה
מפורשת בכתב מהחברה.
על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק ,להפיץ ,לשדר ,להציג ,לבצע,
לשכפל ,לפרסם ,להנפיק רישיון ,ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע ,התוכנה,
המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט שלה.
 Creativesרשאית לסגור את האתר ולשנות ,מעת לעת ,את מבנהו ,מראהו וזמינותם של השירותים
והתכנים הניתנים בו ,וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש .על כן ,לא תהא לך כל טענה ,תביעה
או דרישה כלפי  Creativesבקשר לכך.
 Creativesאינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ,יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או
יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי  Creativesנזקים ,קלקולים ,תקלות ,כשלים בחומרה ,תוכנה
או בקווי התקשורת או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת Creative ,לא תהא אחראית לכל נזק -
ישיר או עקיף  -עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
אין  Creativesמתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן,
מלא או עדכני ,והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך .יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים
את צרכיך ,או שאתה מתנגד לתוכנם ,או שהנך סבור כי הם מקוממים ,מרגיזים ,בלתי נאותים ,בלתי
חוקיים או בלתי מוסריים .החברה אינה אחראית לתכנים ,לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם
מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
מבלי לגרוע מן האמור Creatives ,אינה אחראית לכל נזק  -עקיף או ישיר  -שייגרם לך או לרכושך
כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או
דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים
המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
לתשומת לבך Creatives ,שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת
המשתמש ,את תנאי השימוש באתר .בכל כניסה לאתר.
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של  Creativesניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת
דוא"ל  Creatives , contact@creatives.co.ilתעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

תכנים המפורסמים ב Creatives -על ידי גולשים
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר ,אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל .לפיכך ,הנך
מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות ,תמונות ,קבצים מסוגים שונים ,קישורים ,טקסטים וכל
מידע אחר) הבאים:
תכנים אן קישורים לתכנים בעלי אופי מיני בוטה ,מאיימים ,גזעניים ,מוצאי לשון הרע ,מעודדים
לביצוע הסתה ,עבירות ,פליליות או אזרחיות ,פוגעים בפרטיות ,מזיקים ,פוגעים ברגשות הציבור
ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי
כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים ורוסי מחשב מכל
סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים.
 Creativeרשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע
באתר ו/או בצד שלישי כלשהו ,והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
זכור :התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט Creatives ,אינה יכולה לדעת
אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים ,מי יגיב ,ובאיזה אופן .על כן Creatives ,לא
תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו ,או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך
בעקבות התגובות הנ"ל.
 Creativesלא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים,
תוכנם ,מהימנותן ,דיוקם ,אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק ,אי
נוחות ,אבדן ,עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ,ישירות או עקיפות שתגרם לך ,לרכושך או לכל צד
שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
דע ,כי במשלוח תכנים לפרסום ב Creatives-הנך מקנה ל Creatives -רישיון חינם שאינו מוגבל
בזמן ,להציג ,להפיץ ולשווק .משמעותו של דבר היא שאינך זכאי ,ולא תהיה זכאי בעתיד ,לכל תשלום
שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום ב Creatives -אלא אם סוכם על כך בכתב.
עליך לדעת ,כי כל מידע שתמסור לפרסום ב Creatives -יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת
האינטרנט .על כן ,עליך לנהוג בהיגיון ,בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום ,כמו
גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש  Creativesאו בעקבות פרסום פרטים מזהים
כלשהם.
 Creativesמבהירה ,כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית ,והינו בגדר המלצה בלבד.
משכך Creatives ,אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות  -ישירות ועקיפות  -של השימוש בהם,
העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה ,וחלה עליך
האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם .מאחר  Creativesאין
שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה ,הנך מאשר ומסכים כי  Creativesאינה אחראית
לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם ,לתכנים ,פרסומות ,או חומרים אחרים
("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו .כמו כן הנך מאשר ומסכים כי  Creativesלא תהיה
אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב
חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור ,לרבות בכל חומר מהחומרים.

תכנים כלכליים
 Creativesתמציא תכנים בנושאים רבים.
על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי ,יתכן שבתהליך קליטתם ,עיבודם
ופרסומם יפלו טעויות .אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה ,עליך לבדוק אותם ולאמתם.
אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית ,כל החלטה בדבר
השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא  Creativesתיעשה על אחריותך בלבד.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט  - Creativesלרבות בעיצובו ,ובכל תוכנה ,יישום ,קובץ גרפי,
טקסטים ,קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו פרט לתכנים המפורסמים ע"י משתמשי האתר  -הינן
של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה ,ו/או שותפים עסקיים ,לפי העניין .אין להעתיק ,להפיץ,
להציג בפומבי ,לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת
של  Creativesבכתב ומראש .שמה של  Creativesשם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה
שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של  Creativesהינם קניינה הבלעדי של .Creatives
על אף האמור לעיל ,זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום  Creativesנשארות
בבעלותך .עם זאת ,עליך להישמר ,שלא למסור  Creativesתכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין
הרוחני בהם .במסירת תוכן כלשהו לפרסום  Creativesהנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני
בו ,וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם  Creativesבמסירת תוכן לפרסום  Creativesהנך מקנה לה
רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן ,להציג ,להפיץ ולשווק בכל שירותי התוכן שהיא מספקת ,ובכל מכשיר
קצה.

קניות ,פרסומות ומידע מסחרי
החברה ,וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב ,והם בלבד ,רשאים לפרסם באתר  Creativesפרסומות
ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי ,בכל דרך שתראה לנכון .חל איסור מוחלט למחוק ,לפגוע,
לשבש ,להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור ,בכל אמצעי או דרךCreative .
תהא רשאית ,בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ,למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו
בניגוד לתנאי השימוש.
האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר ,לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים
בלבד ל Creatives -אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם .יודגש ,כי פרסום
המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים
למכירה באתר.
דרך תנאי שימוש אלה ,תוכלו להגיע גם לאתרי אינטרנט רבים אחרים .הנך מאשר בזאת כי ידוע לך,
שאתרים אלו כולם מנוהלים ובאחריות חברות צדדים שלישיים וכי ל Creatives -עצמה אין כל אחריות
בגין השימוש באתרים אלו וכי לא תשמע ו/או תתקבל כנגד  Creativesו/או מי מטעמה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בנושא זה .כמו כן הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים לכך ,כי בכל בעיה ו/או
תלונה ו/או טענה הנוגעת לאתרים אלו ,יוסדר העניין בינך לבין החברות המנהלות את האתרים האלו,
בהתאם לתנאי השימוש המופיעים בכל אתר ואתר Creatives ,לא תהא כל נגיעה לעניין ו/או אחריות
בגינו.
 Creativesתהא רשאית להציע לך כמשתמש  Creativesמפעם לפעם ובכפוף להסכמתך לכל הוראות
תנאי שימוש אלה במלואן וכלשונן ,להשתתף במבצעים ,חידונים ,תחרויות ,וכיו"ב ,חלקם נושאי
פרסים.

מודעת דרושים/פרויקט
 Craetivesרשאית לסרב לפרסם תכנים ,אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע
באתר ו/או בצד שלישי כלשהו ,והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה רשאית החברה להסיר פרסומים ולשנות סיווגים אשר
להערכתה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהם משום הטעיה של ציבור הגולשים באתר.
באופן מיוחד ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה חל איסור לפרסם מודעות שאינן מודעות דרושים ו/או
פרויקטים מובהקות באף קטגוריה באתר ולפרסם משרות שיווק רשתי או משרות המבוססות על
תשלומי עמלות בלבד או משרות המבוססות על עבודה מהבית בקטגוריות באתר למעט קטגוריה
"עבודה מהבית" .החברה תהיה רשאית למחוק מודעות אלו.
אין לפרסם מספר משרות תחת מודעה בודדת .במקרה בו תפורסמנה מספר משרות תחת מודעה
בודדת ,תוקפא המודעה לאלתר עד לברור הנושא עם מפרסם המודעה .מעבר לאמור לעיל ,גורמים
הפעילים בתחום הדרושים ,והעלולים להוות תחרות ישירה או עקיפה לאתר אינם רשאים לפרסם
באתר .פרסום מודעות ע"י גורמים אלו יוביל למחיקה מידית ללא החזרת התמורה.
כל המודעות באתר מתייחסות לגברים ונשים כאחד ללא קשר ללשון הנקובה בגוף המודעה.
לוח המשרות ישמש עבור הנושאים הבאים בלבד:
 1פרסום מודעות דרושים ו/רו פרויקטים מהימנות
 2שליחת קורות חיים כמענה למודעות ספציפיות.
כל פעילות אחרת ,כגון ניצול האתר כאמצעי להעברת מסרים אל המפרסמים באתר או לחלופין פנייה
אל המועמדים  /מחפשי העבודה בהצעות שאינן קשורות למודעות דרושים ספציפיות אסורה בתכלית
האיסור ותגרור תגובה מידית מהנהלת האתר.

הפסקת שימוש ושיפוי
 Creativesרשאית ,לפי שיקול דעתה ,להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה ,אם לא יעמוד
בתנאי מתנאי הסכם זה ,לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני ,סילוק מפורומים ,אי-פרסום
טוקבקים וחסימת .IP
היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה ,תהא  , Creativesלפי שיקול דעתה ,זכאית לחשוף את שמו
והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי ,אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
אתה תשפה את החברה ,עובדיה ,מנהליה ,בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן
רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להם ,ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ,עקב הפרת תנאי
שימוש אלה.
תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר  Creativesובמקרה של אי
התאמה ,גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
על הסכם זה ,כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר Creatives
יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר
הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב  -יפו.

