תקנון אתר פעוטות –""www.paotot.co.il
מבוא
 .1ברוכים הבאים לאתר)  paotot.co.ilלהלן" :פעוטות" או "האתר") .בהיכנסך לאתר ,וטרם ביצוע
פעולה כלשהי באתר ,שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו ,הנך מתבקש
לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר ,כמפורט להלן (להלן – "תנאי השימוש"(.
 .2כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים ,מידע או יישומים המוצגים בו ,מהווה ומבטאת הסכמה מצדך
לתנאי השימוש ,ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש  ,הינך מודע ומסכים להם,
ומסכים לפעול לפיהם.
 .3תכני האתר ויישומיו ,כולם או חלקם ,עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל
מדיה תקשורתית אחרת ,לרבות תקשורת קווית ,סלולארית ,טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא,
ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם
מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו ,כולם או חלקם ,בשינויים המחויבים.
 .4האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע ,וכן להיפך .האמור בלשון יחיד–
אף לשון רבים במשמע ,וכן להיפך .הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
הגבלת אחריות מפעיל האתר
 .5המידע המופיע באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי .לא ניתן לראות במידע זה המלצה לנקיטת
צעדים כלשהם או להמנעות מהם .הנהלת האתר אינה אחראית לנכונותו של המידע מתפרסם
באתר ,ולכן העושה שימוש במידע זה עושה זאת על אחריותו האישית בלבד .לא תהיה למשתמש
באתר כל תביעה ,דרישה או טענה מכל סוג שהן כלפי האתר ו/או כלפי בעליו ו/או כלפי צוות
הכותבים .הנהלת האתר לא תשא באחריות בגין נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה
מהסתמכות על מידע זה ו/או פעולה על פיו .כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו תיעשה על
אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

 .6השירות והמידע באתר ניתן בחינם .לא תתקבלנה טענות הקשורות לאתר ,לאיכותו ,לתקלות
שונות העלולות להיווצר במהלך השימוש באתר או כתוצאה מהשימוש באתר וכדומה.
 .7תחרויות "האתר":
" .7.1האתר" מנהל תחרויות שונות בנושא דיווחים על מחירי מוצרים
 " .7.1.1תחרות שבועית " – תחרות המתקיימת מדי שבוע ומתחילה ביום הראשון של
השבוע בשעה  09:00בבוקר ומסתיימת ביום ראשון שאחריו בשעה  09:00בבוקר.
" .7.1.2תחרות חודשית " – תחרות המתקיימת מדי חודש .התחרות מתחילה ב 1-לכל חודש
בשעה  09:00בבוקר ומסתיימת ביום האחרון של אותו החודש בשעה  09:00בבוקר.
 .7.2בתחרות זו יש לגולשים אפשרות להזין מחירי מוצרים ו /אן פרטי מוצרים חדשים ו/או פרטי
חנויות חדשות.
 .7.3אין הגבלה על מספר הדיווחים ,אולם לא ניתן להזין את אותו הדיווח מעל לשתי חנויות
באותה הרשת.
 .7.4על מנת להשתתף בתחרות יש לבצע רישום לאתר.
 .7.5דיווח לאתר בגין מחיר מוצר יזכה את הגולש בניקוד.
 .7.5.1דיווח מחיר על מוצר חם מזכה ב 15 -נקודות.
 .7.5.2דיווח מחיר על מוצר רגיל מזכה ב 5 -נקודות.
 .7.5.3דיווח מחיר למוצר בחנות שיש בה כבר דיווח מאותו היום  -לא מזכה ניקוד.
" .7.6האתר" שומר לעצמו את הזכות להסיר דיווחים ,החשודים כלא אמינים.
 .7.7באתר מנגנון לדיווח אמינות המחירים המדווחים לשימוש הגולשים " .האתר" שומר לעצמו
את הזכות להפחית נקודות למשתמש בגין דיווח שגוי ו/או לא אמין שהתקבלה באמצעות
מנגנון זה או בכל דרך אחרת.
" .7.8האתר" שומר לעצמו הזכות להסיר גולשים רשומים מרשימת המשתמשים באתר.
 .7.9במסגרת התחרויות מחולקים פרסים כספיים או שווי ערך כספי .הגולש בעל הניקוד הגבוה
ביותר לאותה תחרות יזכה בפרס ,יחד עם זאת" ,האתר" שומר לעצמו הזכות לא לחלק פרסים
למשתמשים שיש חשד בדבר אמיתות בדיווח שלהם לאתר ו/או משתמשים שזכו בעבר בפרס שחלות
עליו "מגבלות הפרס" (ר' סעיף .)7.10
.7.10

"מגבלות הפרס"  :לא ניתן לזכות באותו פרס מאותו מפרסם יותר מפעם אחת למשך

תקופת זמן כפי שתיקבע ע"י המפרסם.

.7.11

הנהלת האתר רשאית להפסיק את התחרות ואת חלוקת הפרסים בכל עת וזאת ללא

הודעה מוקדמת.
.7.12

"האתר" שומר לעצמו את הזכות להחליט בצורה בלעדית על מקבל הפרס וזאת גם

ללא קשר לתוצאות התחרות.
" .8האתר" מכיל מידע אודות נותני שירותים (להלן  " :פרסומים " ) .המידע המופיע בפרסומים ניתן
על ידי נותני השירותים והם האחראים הבלעדיים לתוכנו ולנכונותו  .צוות האתר לא ישא באחריות
לפרסומים בין אם הם נעשו בשליטתו ובין אם לאו .כל אדם היוצר קשר עם גורם המפרסם באתר
עושה זאת על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית.
 .9כחלק מפעילות האתר ,נדרש הגולש לבצע תהליך רישום .בעת ההרשמה למערכת ,רשאי הגולש
להסכים כי המייל עימו הוא נרשם ייכנס לרשימת התפוצה לאתר ויאפשר לו לקבל הודעות דוא"ל
פרסומיות ממפעילי באתר .הפרטים הנאספים בתהליך ההרשמה משמשים לצרכי האתר בלבד
ולא מועברים לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מפורשת של הגולשים .הגולש יכול להסיר עצמו
מרשימת התפוצה ע"י לחיצה על הקישור המתאים בתוך המייל הנשלח .באם הגולש רוצה להסיר
עצמו מרשימת התפוצה עוד בטרם קיבל מייל כלשהו מהאתר ,עליו לפנות במייל לכתובת :
.info@paotot.co.il
" .10האתר" מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים .אין לצוות האתר כל שליטה על תוכנם של אתרים
אלו ולכן אין הוא נושא באחריות למידע המופיע בהם.
" .11האתר" רואה בחומרה גולשים המדווחים דיווחי סרק ,ופועל באמצעות החוק כדי לנטר אותם.
ה"אתר" שומר לעצמו את הזכות לשמור את כתובת ה  -IPשל הגולש.
 .12צוות "האתר" לא ישא באחריות לנזקים שיגרמו למחשב המשתמש עקב הורדת קבצים ו/או תוכנות
מאתר פעוטות .על המשתמש באתר חלה האחריות לבדיקת הקבצים הללו ולניקויים.
 .13על המידע המופיע באתר חלים דיני מדינת ישראל .ייתכן שמידע זה אינו נכון ו/או תקף במדינות
אחרות .מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים
במחוז תל אביב בלבד.
 .14פנייה בלשון זכר או נקבה באתר "פעוטות" ,יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.

 .15צוות "האתר" אינו מתחייב לענות על כל פנייה שנעשתה אליו באמצעות הפרטים אודות צוות
האתר המוצגים באתר.
 .16זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושו הבלעדי של בעלי האתר .אין להעתיק
ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך
אחרת ללא הסכמת האתר מראש ובכתב
 .17תפקוד האתר  -קוקיס
.17.1

נבקש להסב את תשומת לבך לכך שהאתר עושה שימוש ב"-עוגיות/קוקיס "

(Cookies).
.17.2

הקוקיס , Cookies,הן קבצי טקסט ,שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר ,בהנחה

שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת.
.17.3

באמצעות ה - Cookiesנאסף מידע אנונימי הדרוש לנו לצורך התפעול השוטף התקין

והמיטבי של האתר ,לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן" :המידע") .הקוקיס מכילות מידע
מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר ,משך הזמן ששהית באתר ,מהיכן הגעת אל
האתר ,ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר.
.17.4

באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך

באתר .
.17.5

ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים

של החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים.
.17.6

כמו כן ,לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים

מחדש ,אם והיכן שתתבקש לכך ,בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים
רישום והזנת פרטים.
.17.7

המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן .אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי

החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
.17.8

חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן

הקשיח .
.17.9

אם אינך רוצה לקבל קוקיס ,תוכל לחסום ו/או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי

ההגדרות בדפדפן שלך .עם זאת ,עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא
תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים ,בהתאם להגדרות
הדפדפן.
השימוש ב"אתר" הינו בכפוף לתנאים אלו והם מחייבים את כל המשתמשים באתר .במידה ואינך
מסכים/ה עם תנאים אלו ,אין עליך להשתמש באתר !
תנאי השימוש באתר "פעוטות" עלולים להשתנות מעת לעת וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
צוות אתר "פעוטות" מאחל לכם גלישה מהנה.

