תקנון למשתמשי אתר www.lottocash.co.il
 .1חברת טלכלל בע "מ (להלן" :החברה") ,הינה מפעילת אתר ( www.lottocash.co.ilלהלן:
"האתר") ומועדון לוטוקש אשר מטרתו ארגון וסיוע בשליחה של טפסי השתתפות עבור חברי
המועדון בהגרלות הלוטו הרגילות ואיגוד חברים למילוי משותף של טפסים להגרלות הלוטו
הרגילות .החברה מאפשרת לכל חבר כהגדרתו בהסכם ה הצטרפות למועדון המנויים (להלן:
"ההסכם") להשתמש באתר לצורך קבלת מידע אודות תוצאות הגרלות הלוטו הרגילות ומעק ב
אחר זכיותיו בפרסים באותן הגרלות (להלן" :שירותים למנויים" ו/או "שירותי האתר").
 .2הכניסה לאתר ו/או השימוש בשירותי האתר ניתנים רק לחבר הממלא את כל התחייבויותיו על פי
ההסכם (להלן" :המשתמש") .על המשתמש לפעול בהתאם להוראות ההסכם ובכלל זה למסור
פרטים נכונים ומדו יקים ,ולעדכן את החברה  ,באופן מיידי ובכתב  ,בכל מקרה של שינוי בפרטים
שנמסרו על ידי המשתמש במעמד ההצטרפות למועדון המנויים.
 .3לאחר קבלת הנתונים במעמד ההצטרפות  ,תבצע החברה קליטה ואימות של הנתונים שנמסרו.
ישלחו לכתובת המשתמש ,כפי שנמ סרה לחברה במעמד
במידה והנתונים ימצאו תקינים
ההצטרפות למועדון המנויים  ,שם משתמש וסיסמה ,אשר ישמשו אותו בעת הכניסה לשירותי
האתר.
 .4שם המשתמש והסיסמה לא יהיו נתונים לשינוי של המשתמש.
 .5על המשתמש האחריות הבלעדית ל שמור את שם המשתמש ו הסיסמה של ו ואת דרכי הגישה
לשירותי האתר בסודיות ,תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים  ,כדי למנוע שימוש ם וניצולם
לרעה.
 .6החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ,להפסיק את שירותי האתר ו/או לערוך בהם
שינויים ,להוריד מהאתר פרסומים שונים ולמחוק פרסומים ללא שמירת גיבויים  ,וכל זאת על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
השימוש במידע
 .7זכות השימוש ב שירותי האתר נתונה ל משתמש בלבד ,למטרת שימוש אישי  ,פרטי ולא מסחרי ,
והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו  ,בשירותי האתר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,
לצדדים שלישיים.
 .8המשתמש מתחייב ,כי השימוש בשירותי האתר לא י שמשו למטרות מסחריות ולא יאוחסן
באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
 .9המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע המצוי בשירותי האתר ולנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר.
 .01המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.
 .11המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי החברה ר שאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון
זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין ,לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.
 .21מובהר בזה במפורש  ,כי הנתונים המפורסמים באתר  ,לרבות הנתונים ביחס לתוצאות ההגרלות
ו/או הזכיות של המשתמש  ,הינם לצרכי נוחות המ שתמש בלבד .הנתונים הקובעים הינם אך ורק
הנתונים המצויים בספרי ומערכות החברה  .ככל שיהיו הבדלים בין הנתונים המפורסמים באתר
לבין אלו המצויים בספרי החברה ומערכותיה ,הנתונים המופיעים בספרי החברה ומערכותיה ,הם
אלו שיקבעו.
פרטי המשתמש

 .31הפרטים ש יימסרו על יד י המ שתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותי ו יישמרו במאגר המידע של
החברה ,לשם ביצוע אחת ו /או יותר מן המטרות הבאות  :ביצוע פעילות החברה  ,כפי שתהיה
מעת לעת  ,לרבות יצירת קשר עם המשתמש  ,פרסום ,שיווק וקידום מכירות  ,מתן שירותי דיוור ,
לרבות דיוור ישיר ,על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים ,למשתמש.
 .41החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את שירותי האתר בפני המשתמש ,באופן זמני או
קבוע ,במידה והמשתמש פועל בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות ההסכם ו/או תקנון זה
או מכל סיבה סבירה אחרת  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא
תהיה טענה כנגדה.
 .51החברה רשאית לשלוח אל המשתמש קובץ זיהוי  ,שיאפשר ל ה לזהות את המחשב ממנו
המשתמש מתקשר אליה ( )Cookieוכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.
אחריות מוגבלת
 .61החברה תנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע שבמערכותיה ו /או שימסר לה על ידי
המשתמש ,ואולם הינה מבהירה כי לא תוכל לאבטח את מערכת המידע מפני חדירות בלתי
מורשות על ידי צד שלישי ו /או מחדלים אשר אינם בשליטת ה בהתאם להסכם ו/או תקנון זה
ובהתאם לכל דין.
 .71המשתמש משחרר את החברה מכל אחריות עקב תקלה מכל סוג שהיא אשר תתרחש במסגרת
השימוש באתר ,והוא מצהיר כי הינו מודע למגבלות רשת האינטרנט  ,אבטחת המידע שעובר בה
והשימוש בה.
 .81האתר לרבות שירותי האתר והמידע המצוי בהם מוצעים למשתמשים  ,as isוהחברה ,לרבות
נציגיה ,עובדיה ,מנהליה והפועלים מטעמה  ,אינם אחראים לכל שימוש שה משתמש עושה בהם,
בין במישרין בין בעקיפין ו/או להסתמכות המשתמש עליהם .המשתמש אחראי באופן בלעדי
ומלא לכל שימוש שה וא עושה או יעשה בהם ו /או להסתמכות ו עליהם .באחריותו המלאה של
המשתמש לבצע בדיקות נוספות ,במידה שהנסיבות מצריכות זאת  ,לרבות בדיקת תוצאות
ההגרלות שמפרסם מפעל הפיס ישירות.
 .91החברה פועל ת במידת האפשר על מנת שהמידע בשירותי האתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן ,
אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו /או טעות ו /או אי דיוק במידע ו /או בדרך העברתו אל
המשתמש ,והמשתמש פוטר בזאת את החברה ,לרבות נציגיה  ,עובדיה ,מנהליה והפועלים
מטעמה ,מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 .02החברה לרבות נציגיה  ,עובדיה ,מנהליה והפועלים מטעמה  ,אינם אחראים לזמינות האתר,
לרבות המידע ושירותי האתר  ,לתוכן ,לצורה ,לשלמות ,לעדכניות ולדיוק הנתונים  ,לליקוי בדרך
 ,לנתונים
העברתו ,לתוכנו של המידע  ,לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה
המתקבלים במחשב המשת מש ,לאובדן ,הפסד או נזק ישיר  ,עקיף תוצאתי או אחר  ,שיגרמו
למשתמש או לצד ג' כלשהו.
 .12המשתמש פוטר בזה את החברה  ,לרבות נציגיה  ,עובדיה ,מנהליה והפועלים מטעמה  ,מכל נזק
כאמור ,גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין ,
לרבות עוולת הרשלנות.
 .22החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים  ,לרבות פרסומות  ,באנרים ,מודעות ,מודעות
קופצות .המשתמש פוטר בזאת את החברה  ,לרבות נציגיה ,עובדיה ,מנהליה והפועלים מטעמה,
מכל אחריות ו /או חבות הקשורה ו /או המתייחסת ל תכנים מסחריים שאינם נעשים מטעם
החברה.
 .32מובהר למשתמש ,כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות ,מעת לעת ,וכי תכנים שהופיעו
 ,וכי
באתר עשויים להימחק ו /או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש

החברה ,לרבות נציגיה  ,עובדיה ,מנהליה והפועלים מטעמה  ,אינם אחראים לכל נזק  ,מכל מין
וסוג ,שייגרם במקרה כאמור.
 .42החברה אינה מתחייבת  ,כי השימוש במידע באתר לא יופרע ,יינתן כסדרו ,בלא הפסקות ,יתקיים
בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים  ,קלקולים ,תקלות או כשלים  ,והמשתמש פוטר
בזאת את החברה  ,לרבות נציגיה  ,עובדיה ,מנהליה והפועלים מטעמה  ,מכל אחריות ו /או חבות
הקשורה ו/או המתייחסת לכך.
 .52החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר  ,המידע ,השירותים והקישורים
הניתנים במסגרתו  ,ובכלל זה על -ידי הוספה  ,גריעה ,הפסקתם או הגבלתם  ,שינוי מבנה האתר ,
וכל היבט אחר הכרוך באתר ,
מראהו ,היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים
בשירותים ותפעולם ,לרבות סגירתם ,מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת  .למשתמש לא תהיה
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור.
זכויות קניין רוחני:
 .62החברה הינה בעלת מלוא הזכויות הקנייניות וזכויות היוצרים באתר  ,וחל איסור מוחלט להעביר ,
לשכפל ,להעתיק ,לסחור בתוכנה או בחלק ממנה  ,והמפר תנאי זה יהא צפוי לעונשים הקבועים
בחוק.
 .72החברה הינה בעלת מלוא הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בכל עיצוב ,טקסט קובץ גרפי ,אשר מצוי
באתר וחל איסור להעתיק ו/או להפיץ האמור ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 .82על תוקפו  ,פרשנותו ,הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ותחול עליו סמכות השיפוט
של בתי המשפט בישראל אשר אליהם יופנה העניין על פי בחירת החברה.
 .92החברה רשאית לשנות תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי  .כל שימוש באתר,
לרבות במידע ו/או בשירותי האתר ,יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה ,כפי שיהיו מעת לעת.
יצירת קשר:
 .03בכל מקרה שברצונך ליצור איתנו קשר נשמח לשמוע אותך בטלפון 6060688-03

