עודכן לאחרונה19.5.17:
תנאי שימוש אתר Myplay
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 Myplayהיא פלטפורמה המספקת מקום מפגש לקבוצת הספורט שלך ,למאמני הקבוצה
ומנהליה המקצועיים ("המשתמשים") ,בו ניתן לקבל מידע על הקבוצה בממשקים מגוונים,
לצפות בצילומי וידיאו של המשחקים ואימוני הספורט של הקבוצה ,אשר הועלו לאתר בידי
המשתמשים ,וכן ליהנות משירותים נוספים הניתנים בידי החברה (להלן ביחד
"השירותים") ,והכל בכפוף לתנאים שלהלן.
האתר  , www.myplay.comהשירותים ,לרבות דף הפייסבוק של החברה והפניות אליה
מהרשתות החברתיות ("האתר") ,מנוהל על ידי חברת " ,"Myplay"( Myplayהחברה").
לעניין תנאים אלה" ,החברה" לרבות חברות אם שלה ,חברות בשליטתן ,חברות בת וחברות
קשורות ולרבות מנהליהן ,עובדיהן ,בעלי מניותיהן ומי מטעמם.
תנאים אלה ,יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר ("התנאים") מהווים את כלל תנאי ההסכם
שחלים על גלישתך ושימושך באתר.
האמור בתנאים אלה מתייחס לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות
בלבד.
גלישתך באתר והשימוש בשירותים ,באמצעות כל מכשיר קצה ,רשת או אמצעי תקשורת
אחר ,מהווים את הסכמתך לאמור בתנאים וויתורך על כל טענה ביחס לאמור בהם.
אנא קרא את התנאים בעיון רב ,שכן ההרשמה לאתר ,הגלישה בו או השימוש בו מבטאים
את הסכמתך המלאה לכלל האמור בהם .אם אינך מסכים לתנאים או לחלק מהם ,אינך
רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים.
 Myplayרשאית לעדכן ,להוסיף או לגרוע מהתנאים בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא
צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ,והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.
האחריות המלאה להכרת התנאים ,כפי שאלו ישתנו מעת לעת ,חלה עליך.
בכל מקרה של אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר ,יגברו הוראות התנאים.
שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר (למשל ,שירותים בתשלום ,השתתפות במבצעים
או הטבות) עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים ,אשר יופיעו בסמוך לאותם שירותים מוצעים.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי הסכם זה לבין התנאים הנוספים ,יגבר האמור
בתנאים הנוספים.
מהות האתר
האתר הוא פלטפורמה דיגיטלית ידידותית המיועדת לשימושם של שחקנים ,מאמנים
מנהלים מקצועיים והורי שחקנים של קבוצות ומועדוני ספורט.
באמצעות האתר ניתן לקבל מידע ,בממשקים מגוונים ,לגבי פעילויות ספורטיביות שהועלו
לפלטפורמה הדיגיטלית.
הפלטפורמה הדיגיטלית מספקת סטטיסטיקות התנהגות קבוצתית ואישית ,מאפשרת לתייג
שחקנים בקשר עם פעולות שונות שביצעו במהלך הפעילות ,לתייג אירועים בזמן צפייה
במשחקים.
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי של המשתמש ,אלא אם צוין אחרת
במפורש.
שימוש באתר על ידי קטינים
השימוש באתר לקטינים שגילם מתחת ל 18-כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי
שלהם ולפיקוחם .אם גילך מתחת ל ,18-אנא בקש מהוריך או מהאפוטרופוס החוקי שלך
רשות לפני שאתה משתמש באתר .כשאתה עושה שימוש באתר אתה בעצם מצהיר בפנינו
שקיבלת רשות מהם  -לאחר שהם קראו בעיון את התנאים ואישרו כי הם מפקחים על כל
פעולותיך באתר ואחראים להן אישית ,וכי הסבירו לך את משמעות התנאים.
לתשומת ליבך ,היות ומרבית מהתכנים באתר מפורסמים על ידי משתמשיו ולא על ידי
החברה ,ואינם עוברים סינון על ידי החברה ,האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש
באתר חלה עליך ,על הוריך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד ,וכשאתה משתמש באתר
הנך פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לכך.
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הרישום לאתר ופרטי משתמש
השימוש באתר דורש לבצע תהליך הרשמה ,במהלכו תידרש למסור את הפרטים המבוקשים.
מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאתר .מילוי פרטיך
במסגרת ההרשמה לאתר ,יעשה בהתאם לכללים הבאים -
 4.1.1מסירת פרטיך בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על נכונותם .אין להשתמש
בתהליך הרישום בפרטים כוזבים ,בלתי מדויקים או בלתי מלאים;
 4.1.2אין להירשם בשם משתמש שהוא ביטוי העלול לעלוב בזולת או לפגוע ברגשותיו;
 4.1.3אין להשתמש בסימני מסחר או שירות רשומים ,או סימנים מוכרים היטב ,או בשמו
או בכינויו הידוע ברבים של אדם או גורם אחר בתור שם משתמש;
 4.1.4עליך לשמור בסוד ,ולא לגלות או להעביר לאחר את הסיסמא האישית שלך לאחר;
ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטיך בקשר עם האתר ,עליך
להודיע על כך להנהלת האתר באופן מיידי.
התחייבויות והצהרות המשתמש ותכני המשתמשים
כל מידע ,טקסט ,תוכנה ,מוסיקה ,צליל ,תמונה ,גרפיקה ,וידאו ,משחק וכל חומר אחר
שפורסם או נשלח על ידך להעלאה באתר ("תוכן"" ,תכני משתמשים") הוא באחריותך
המלאה והבלעדית.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים ,המשתמש מתחייב ומצהיר כי –
 5.2.1כל תוכן שתעלה לאתר הינו בבעלותך ובאחריותך המלאה והבלעדית ,ולא חלה כל
מניעה או מגבלה המונעת ממך להעלותו לאתר ובכלל זה להעמידו לרשות הציבור
באתר או לפרסמו ברבים.
 5.2.2כל תוכן שתפרסם או תעלה לאתר יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר ,לרבות
זכויות קניין רוחני של אחר.
 5.2.3לא תפרסם או תעלה לאתר כל תוכן בלתי חוקי ,בעל אופי מאיים ,גס ,מיני ,בוטה,
מעליב ,שעלול לפגוע או להטריד אדם אחר ,או המהווה לשון הרע ,פגיעה בפרטיות או
ברגשות הציבור ,או המפר הוראת כל דין.
 5.2.4לא תפרסם או תעלה לאתר תוכן פרסומי ומסחרי כלשהו.
 5.2.5במהלך גלישתך ושימושך באתר ובשירותיו ,לא תנהג בדרך הפוגעת או המפרה
זכויותיו של אדם אחר ,בדרך המנוגדת לחוק ,המעודדת או המסיתה לדבר עבירה ,או
העלולה לגרום נזקים לחברה.
 5.2.6לא תפרסם או תעלה לאתר תוכן הכולל מידע פרטי על אדם אחר ,אלא אם ניתנה
הסכמתו לכך.
 5.2.7לא תפרסם או תעלה לאתר תוכן אשר מטיבו אינו מתאים לצפייה של ילדים.
 5.2.8הנך מתחייב לדווח לחברה על כל פרסום בעל אופי פוגעני ,מטעה או בלתי הולם בהם
נתקלת במהלך השימוש באתר או פרסום שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים.
אם לדעת החברה ,הפרת אחד או יותר מהתנאים ,היא תהא רשאית לחסום את כניסתך
לאתר או לשירות ,כולו או חלקו ,ולא תהא לך כל טענה ,דרישה או תביעה בענין זה
באשר לתוכן בו אתה מופיע או תוכן שאותו העלית לאתר ,אתה מקנה לחברה רשיון לא-
בלעדי ,בלתי מוגבל ,כלל-עולמי הניתן להעברה וללא תמורה ,להשתמש בתוכן במסגרת
האתר .בהעלאת תוכן לאתר ,אין כדי לפגוע או לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתוכן את
זכויות היוצרים בתוכן ,או להעבירן לידי החברה.
 Myplayרשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות,
לרבות פרסומות אשר יתייחסו לתכני המשתמשים.
ל Myplay-אין כל מחויבות לפקח על קהל המשתמשים ועל תכני המשתמשים והיא אינה
עושה זאת .עם זאת Myplay ,שומרת לעצמה את הזכות לעיין בתוכן המתפרסם ,לסרב
לפרסם תוכן מלכתחילה ,למחוק תוכן לאחר פרסומו ,או לערוך בו שינויים ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ,ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע
מאחריות המשתמש לתוכן שהעלה לאתר.
המשתמש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי ,מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל
נזק ,הפסד ,אבדן או הוצאה ,מכל סוג שהוא ,שנגרמו או ייגרמו לו הקשור ,במישרין או
בעקיפין ,לתכני משתמשים המועלה לאתר.
המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן או הוצאה (לרבות
הוצאות משפט) ,מכל סוג שהוא ,שנגרמו או ייגרמו לחברה ,והקשורים ,במישרין או בעקיפין,
לתוכן שהועלה על ידי המשתמש לאתר ,מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה.
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אם מכל סיבה שהיא ,תחדל החברה לספק חלק מהשירותים באתר ,אשר במסגרתם נאגרו
תכני משתמשים ,תהא החברה רשאית למחוק או לא לשמור כל מידע או תוכן שהועלה על
ידך או נצבר לגביך במסגרת האתר ,בלא צורך במתן הודעה מראש על-כך .לא תהיה לך כל
טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין הפסקת שירותים חלקית או מלאה ,מחיקת מידע
כאמור וכל נזק ,אבדן ,הפסד או הוצאה אם יגרמו לך עקב זאת.
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה ,או של צדדים שלישיים
שהעניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים.
בכלל זה ,החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר ,בפטנטים
ובמדגמים של האתר ,בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים ,בסודות מסחריים הכרוכים
בהפעלת האתר ובהענקת השירותים ,בעיצוב האתר ,במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו,
לרבות תוכנות ,יישומים ,קבצים גראפיים ואחרים ,קודי מחשבים ,טקסטים או כל חומר
אחר הכלול בו ("המידע").
אין להעתיק ,להפיץ ,לשכפל ,להציג בפומבי ,או למסור לצד שלישי את המידע ואת תכני
המשתמשים או כל חלק מהם .אין לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להעביר ,למכור ,להפיץ ,להציג
בפומבי ,לעבד ,ליצור יצירות נגזרות ,או לעשות שימוש מסחרי כלשהו ,במידע ,בתכני
משתמשים ,באופן חלקי או מלא ,זמני או קבוע ,אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מאת
החברה.
אין להציג את המידע או התכנים ,לרבות קטעי וידאו ואודיו ,המופיעים באתר במסגור
( ,)framingאו בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם
של עמוד האתר בו מופיע המידע או התוכן.
החברה רשאית להסיר או לחסום כל קישור לאתר או לשירותיו ,לפי שיקול דעתם ,ולא תהא
למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.
כל העתקה ,הפצה ,משלוח ,העמדה לרשות הציבור ,שידור או פרסום לגבי מידע או תוכן
הנכלל באתר ,שלא הותר במפורש ,אסור ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
אבטחת מידע
 Myplayנוקטת באמצעים כדי לאפשר לך גלישה בטוחה ,וכדי להבטיח כי השימוש באתר
יהיה מאובטח ,מדויק ,שלם ונטול הפרעות ,אולם היא אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת
מפני ניסיונות חדירה למערכותיה ,הפרעות או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב או
לפעילותם התקינה של האתר והשירותים ,ואינה יכולה להתחייב כי השימוש באתר יהיה
מאובטח וחופשי מווירוסים ,תולעים ,רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל
אחריות לנזקים שייגרמו ,ככל שייגרמו ,למשתמש הנובעות מגורמים אלו בקשר עם פעילותו
באתר .לא תהא לך כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי  Myplayבשל מקרה כאמור ,לרבות
בקשר לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך בשל מקרה כאמור.
הנך מתחייב כי שימושך באתר ייעשה בהתאם לכל דין ,וכי לא תבצע כל פעולת חדירה ,שיבוש
או סיוע בפעולות כאלה .לידיעתך ,חדירה למערכות המחשוב של האתר מהווה עבירה פלילית
חמורה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או אמצעי אחר,
לרבות תוכנות מסוג  Crawlers, Robotsוכיו"ב ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור
אוטומטי של תכנים מתוך האתר .אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת
לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר ,ללא אישור החברה.
דיוור
המשתמש מסכים ומאשר במפורש כי פרטי כתובת הדוא"ל שיימסרו על ידו במהלך ההרשמה
לאתר ,וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים שאפשרת לנו גישה אליהם ,ישמשו את החברה או
מי מטעמה ,לצורך משלוח תכנים שונים אל המשתמש ,לרבות בדיוור ישיר ,ולרבות משלוח
הודעות ועדכונים (שאינם מהווים דבר פרסומת) ,וכן שיגור דברי פרסומת שונים בהתאם
לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב .1982-הודעות כאמור עשויות
להישלח אל המשתמש במגוון דרכים ,לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני ,מסרונים
בטלפון נייד ( ,)SMSפקס ,דיוור ישיר ,חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.
למשתמש תהא נתונה ,בכל עת ,האפשרות להודיע לנו על סירוב לקבלת דברי פרסומת או
להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים ,כמפורט על גבי כל
הודעת דיוור ודבר פרסומת שיישלח אליך ,ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת
דיוור כאמור .בנוסף ,ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה ,הנך מוזמן לשלוח בקשה
להסרתך מרשימת התפוצה של האתר אל הכתובתsupport@myplay.systems :
הגבלת אחריות

 9.1לתשומת ליבך ,מרבית התוכן באתר מפורסם על ידי משתמשים אחרים ואינו עובר סינון על
ידי  ,Myplayולכן האחריות על השימוש באתר חלה עליך ,וכשאתה משתמש באתר אתה
פוטר את  Myplayמכל אחריות בקשר לכך ,לרבות ביחס לכל פגיעה או נזק שינבעו
מהסתמכות על התכנים או מן השימוש בהם .בכלל זה  Myplayאינה אחראית להפרה של
זכויות קניין רוחני בקשר עם תכני משתמשים.
 9.2החברה אף אינה שולטת ואינה אחראית על מידע או שירותים המסופקים או המפורסמים
על ידי אחרים ,ובכלל זה אתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור ( )Linksלנוחיות
הגולשים מתוך האתר.
 9.3כל הסתמכות של המשתמש על תוכן ,מידע ,פרסומות ,מוצרים ,דעות ועמדות המוצגים או
המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה או קישור כאמור ,נעשה על פי שיקול
דעת המשתמש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
 9.4החברה אינה אחראית לתוכן פרסומים המוצגים באתר ע"י מפרסמים ,ואלו נעשים באחריות
המפרסם בלבד .עם זאת ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,במידה וזו תימצא פוגעת.
 9.5השירותים השונים המוצעים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם ( )AS ISו"ככל שיהיו זמינים"
( .)as availableלפיכך ,לא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות
האתר והשירותים המוצעים בו ,והשימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 9.6בשום מקרה ,ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק ,לא תהיה החברה אחראית לכל נזק
ישיר ,עקיף ,מקרי ,תוצאתי או כל נזק מכל סוג שהוא ,הנובע מן השימוש באתר או בקשר
אליו ,לרבות בשל עיכוב או אי יכולת להשתמש בשירותי האתר ,ואף אם נודע לחברה על
אפשרות להתרחשות הנזקים.
 9.7החברה אינה מתחייבת שהאתר והשירותים הכלולים בו לא יופרעו ,יינתנו כסדרם בלא
הפסקות ,יתקיימו בבטחה וללא טעויות ,ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי
החברה או מפני נזקים ,תקלות או כשלים בחומרה ,בתוכנה ,בקווים ובמערכות התקשורת.
 9.8החברה אינה אחראית לדעות ,לתכנים או למסרים של משתמשים שהועלו לאתר או בכל
שירות אחר של החברה .כמו כן ,החברה אינה אחראית לכל נזק ,הפסד או הוצאה שיגרמו
למשתמש כתוצאה מתכני משתמשים שהועלה לאתר וכתוצאה מאחסון ,שימוש או הפעלה
של האתר או השירותים ,לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין רוחני או עקב פגיעה בפרטיות.
 9.9היעדר אחריותה של החברה יחול אף אם נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו ,שעלול להיגרם
לצד שלישי כלשהו ,וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ,לשימוש בו ,לאי יכולת להשתמש בו,
לתכני משתמשים ,לביטול השירותים ,הגבלתם או להפסקתם .היעדר אחריותה של החברה
יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב לסייע בפתרון בעיה  -סיוע שכזה לא יתפרש בשום
אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.
 9.10אתה מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים ,וכי
היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.
 9.11בכל מקרה בו נקבע כי חלה אחריות כלשהי על החברה מכל סיבה שהיא ,חבותה של החברה
תהא מוגבלת לסכום אשר שולם בפועל עבור השירותים שסופקו לך על ידה ,והחברה לא
תידרש לשאת בסעדים נוספים מעבר לסכום זה.
 10ביטולים
 10.1ביטול עסקאות יבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א .1981-לתשומת לבך,
בהתאם לחוק לא ניתן לבטל עסקה עבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.
 10.2הודעת ביטול יש להעביר בכתב באמצעות "יצירת קשר" באתר .החברה תכבד בקשה לביטול
הזמנה שטרם נכנסה לתהליך העבודה.
 11ניתוק ,הפסקה ושינויים
 11.1החברה רשאית להסיר כל תוכן מהאתר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה
על כך למשתמשים ,ובכלל זה לחסום ,להגביל או להפסיק את אספקת השירותים באתר,
באופן מלא או חלקי ,וזאת בין היתר בנסיבות שבהן משתמש עשה שימוש העלול לגרום
להפרעה לאתר או לשירותים המוצעים בו או למשתמש אחר ,או באופן המהווה עוולה
אזרחית או פלילית ,או באופן הנוגד או המפר את התנאים.
 11.2החברה תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד .עם זאת לא ניתן להתחייב
לזמינות רצופה נטולת תקלות .במקרה של תקלה באתר ,תפעל החברה להשיבו לפעילות מהר
ככל האפשר ,וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה .כמו כן רשאית החברה לנתק או
להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת ,לרבות אך מבלי לגרוע ,לצורך ביצוע

פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה ,בעתות חירום
לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
 11.3אין בחסימה ,בהפסקה או בהגבלת השירותים ,כאמור לעיל ,כדי להטיל על החברה אחריות
כלשהי ,או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים .מובהר כי לא
יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר ,אף אם בשל כך יגרם למשתמש או
לצד שלישי נזק ישיר או עקיף כלשהו.
 11.4החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראהו ,את השירותים באתר ,היקפם
וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם  -והכל ,בלא צורך להודיע למשתמש.
למשתמש לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או
תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 12מדיניות הפרטיות
 12.1בהסכמתך לתנאים אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של האתר בקשר עם
האתר והתוכן המצוי בו ,כי היא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה .מדיניות
הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.
 13המחאת זכויות
החברה רשאית להמחות או להעביר את זכויותיה וחובותיה בהתאם לתנאים אלה ,כולם או חלקם,
לצדדים שלישיים.
 14הפרת התקנון ותנאי השימוש
 14.1המשתמש באתר מתחייב לפצות ולשפות את החברה ,בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן-רווח או
הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת התנאים על ידו .אין באמור כדי
לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו על פי דין .התחייבותו זו של המשתמש לשיפוי תחול
בכל מקרה ,בין אם החברה או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 14.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו,
כאמור לעיל ,מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.
 15הדין החל וסמכות שיפוט
על הסכם זה ועל כל עניין הקשור בהסכם והנובע ממנו ,יחולו דיני מדינת ישראל .לבית המשפט
המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור
והנוגע בהסכם והנובע ממנו.
 16פניות גולשים
החברה מקפידה על קיום הוראות החוק והיא מכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר ואחרים
ובכלל זה זכותם לפרטיות ולשם טוב .אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו
וכן בכל פנייה בנוגע לאתר או לשירותים המסופקים במסגרתו ,תוכל להפנות אלינו לפי הפרטים
שלהלן ואנו נשתדל להשיבך בתוך  7ימי עסקים .בכל שאלה ,פניה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר
תוכל לפנות לחברה בכתובת הדוא"לSupport@myplay.systems :

