תקנון
-

תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הם מיועדים
לגברים ולנשים כאחד.
השימוש באתר ) Tazoozלהלן "האתר"( ובשירותי )Tazoozלהלן "השירותים"( מחברת עליה קלה בע"מ
)להלן "החברה"( כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והשימוש בהם מעיד על קבלת התנאים והסכמה
להם במלואם ללא כל הגבלה או הסתייגות כדלקמן:

השימוש באתר
-

הרישיון להשתמש באתר ניתן לשימוש האישי בלבד.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל עליך איסור מוחלט להעביר את זכויותיך לאחר ו/או לשכפל את
האתר ו/או או לבצע פעולות כמו הנדסה לאחור ) Reverse Engineeringללא הסכמת החברה מראש.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת ,במקרה של חשש מצידה לקיום פעולה בלתי רצויה
באתר ,שבוצעה על ידי אותו משתמש.

זכויות יוצרים
-

-

למשתמש הזכות לשימוש פרטי בקורות החיים אשר הוא מפיק באמצעות האתר.
כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני ,לרבות הזכויות המוסריות ,ביחס לאתר  ,תוכנו, ,תבניות קורות
החיים ,עיצובו ,עריכתו ,דוגמאות ,משפטים ,תבניות קורות חיים ,קובץ גראפי ,טקסט וסימניו המסחריים,
וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ,שמורות באופן בלעדי לחברה .
האתר ,תכני המודעות ,הדפים המקוונים הכלולים בו ,הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה
אחרת הכלולים בו )להלן " :התוכן "( הנם רכושה הבלעדי של החברה .אין להעתיק ,לשכפל ו/או להדפיס
את התוכן ,במלואו או בחלקו ,לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב
מהחברה ,ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכים הפרטיים והאישיים של המשתמש .כל העתקה ,הפצה,
משלוח ,שידור ,או פרסום ,של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על
החוק .

שמירת נתונים
-

לחברה הזכות למחוק חשבונות משתמשים אשר לא נעשה בהם שימוש או גישה.
החברה אינה מתחייבת לשמור את קורות החיים ,לאחר הפקתם ואספקתם ללקוח .החברה שומרת את
הזכות לגבות תשלום בעבור שמירת קורות החיים בעתיד או שחזורם.
לחברה הזכות לשמירת פרטי המשתמשים ,וקורות החיים במאגר מידע מאובטח.

הגבלת אחריות
-

הרישיון להשתמש באתר ובתוכנות ניתן לך לשימוש כמות שהוא ) (AS ISבהתאם להחלטת החברה ,ולא
תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות של האתר ו/או
השפעתה עליך .השימוש ,אפוא ,באתר ,יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי החברה ,על מנהליה ,עובדיה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לאתר ,אמינותו,

-

-

יציבותו והשפעתו על קורות החיים ,על פיתוח הקריירה שלך ,וכן לכל נזק ,אי נוחות ,אבדן ,עגמת נפש
וכיוצא באלו תוצאות ,ישירות או עקיפות שייגרמו לך ,לרכושך או לכל צד שלישי בשל השימוש בה .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,אם על אף האמור לעיל ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית בפסק דין סופי וחלוט כי חלה
אחריות על החברה בשל השימוש שעשית בתוכנה ,תוגבל אחריות החברה לסך התמלוגים ששלמת,
במידה ושלמת ,עבור השימוש בתוכנה ,בששת החודשים שקדמו לאירוע בגינו נפסק התשלום.
כל הטיפים ,הנחיות ,דוגמאות ,הערות ואזהרות נועדו לעזור בכתיבת קורות חיים אולם אין הם תחליף
להפעלת שיקול דעת מצד המשתמש .אין החברה אחראית על קורות החיים המופקים באמצעות התוכנה,
ולא על שום נזק שייגרם עקב השימוש בקורות החיים הללו .אחריות על כתיבת קורות החיים ,אופן
השימוש שלהם היא על המשתמש בלבד .החברה אינה מבטיחה בשום אופן את התוצאות של השימוש
בקורות החיים – כגון מציאת עבודה במהירות ,או שיפור עבודה.
החברה אינה אחראית לתוכן מודעות" ,באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר.האחריות לכך על
המפרסמים בלבד.
הימצאותם של קישורים )"לינקים"( לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת
מהימנותם ,שלמותם ,או מכל בחינה אחרת.

הצהרת פרטיות
-

-

הנתונים ,הפרטים וקורות החיים המוזנים ע"י המשתמש מוגנים בעזרת סיסמא.
דפים הכוללים פרטי כרטיס אשראי מאובטחים ע"י פרוטוקול  SSLכמקובל בשרותי אינטרנט מתקדמים.
המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח אליו באמצעים אלקטרוניים ,לרבות כתובת
הדואר האלקטרוני ,טלפון ,סמס )אותם סיפק עם רישומו באתר( הודעות ועדכונים ,לרבות כאלו הכוללים
מסרים פרסומיים ו/או מסחריים .בנוסף ,הסכמה זו ניתנת ע"י המשתמש ,באופן מפורש ,במהלך כתיבת
קורות החיים.
המשתמש יוכל ,לפי בקשתו ,להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני .במקרה כזה ,תעמוד
למפעילי האתר הזכות להפסיק את חברותו באתר ,וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי.
החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ,ולהשתמש במידע זה
לצורך שיפור השירותים באתר ,הפעלתו ותכניו ,והכול כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של המפעילה
ולאמור בכל דין.

תנאים להזמנת שירותים
-

משתמש רשאי להזמין שירותים בתשלום מהאתר.
התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי של המזמין .ניתן להעביר את פרטי כרטיס האשראי בצורה
מאובטחת דרך האינטרנט או ברכישה טלפונית.
משלוח המוצר יבוצע באמצעות דואר אלקטרוני או דרך האתר.
ביטול הזמנה יעשה באמצעות פניה לחברה )דרך טלפון או האתר( וזאת רק במידה והמוצר פגום או
השירות טרם ניתן.

שינויים באתר ובשירותים
-

החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן ,במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול
דעתה ,וללא צורך במתן הודעה מראש.

-

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ,להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה ללא כל הודעה
מוקדמת ע"י עדכון עמוד זה מעת לעת.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר ,או חלק מהם  ,תוך או ללא
הודעה למשתמש .במקרה של הפסקת השירות ,החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד
שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן .

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר
הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

