תנאי שימוש – עלמיא
ברוכות הבאות לפלטפורמות ולאפליקציה של עלמיא .נוסף על האתר והאפליקציה ,עלמיא עשויה להנגיש
את השירות שלה בכל פלטפורמה אחרת ,לרבות באמצעות רשתות חברתיות ,דפי אינטרנט יעודיים ,או דרך
אתרי אינטרנט ו/או אפליקציות של ארגונים שותפים של עלמיא )"הפלטפורמות"(.
אנא קראו בבקשה את האמור במסמך זה ,ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית .אנחנו פה בשבילכן,
כדי לשרת אתכן ולהביא לכן את מירב התועלת.
בתנאים אלו יפורט ,בין השאר ,כיצד ניתן לעשות שימוש בפלטפורמות אותן מעמידה עלמיא לשירותכן,
ומהי האחריות שלכן ושל עלמיא בקשר לשימוש זה.
כללי
.1
 .1.1כל פעולה כלשהי בפלטפורמות כפופה לאמור בתנאי שימוש אלה להלן.
 .1.2כל המבצעת פעולה כלשהי בפלטפורמות מעידה על עצמה שקראה בעיון ובדקדוק את פרטי תנאי
שימוש אלה וכן כי היא מקבלת על עצמה ,ללא סייג ,באופן בלתי חוזר ,את כל האמור בתנאי שימוש
אלה .תנאי שימוש אלה מהווים הסכם לכל דבר וענין בין הפלטפורמות למשתמשות בהן .אם אינך
מסכימה לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנעי משימוש בפלטפורמות.
 .1.3המונח "פעולה" בתנאי שימוש אלה משמעותו פעולת רישום כלשהי לפלטפורמות או לכל שירות שהן
מציעות ,התכתבות עם צוות עלמיא וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת
המפורסם בפלטפורמות.
 .1.4לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון נקבה ,אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה.
מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים ,הכוונה גם ללשון יחיד ,ולהיפך.
 .1.5עלמיא שומרת לעצמה הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת ,ללא שתמסור על כך הודעה מראש,
ולכן יש לבחון את תנאי שימוש אלה לפני כל שימוש בפלטפורמות .ככל שמשתמשת אינה מסכימה
לשינוי כלשהו בתנאי שימוש אלה ,הסעד היחיד לו תהיה זכאית המשתמשת יהיה הפסקת השימוש
בפלטפורמות .כל שינוי בתנאי שימוש אלה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו בפלטפורמות במסגרת תנאי
השימוש.
 .1.6רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את עלמיא .מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי
שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו בפלטפורמות או במקום אחר )בסעיף קטן זה "המקור
האחר"( ,יגבר האמור בתנאי שימוש אלה ,אף אם הוא מוקדם למקור האחר ,אף אם מוזכרים תנאי
שימוש אלה במקור האחר ואף אם המקור האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי  -כל זאת
רק אם וככל שאין במקור האחר כדי להרחיב את זכויות עלמיא ו/או אין במקור האחר כדי לצמצם
את חובות ו/או אחריות עלמיא.
 .1.7תכני הפלטפורמות ויישומיהן ,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; תנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה
תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני הפלטפורמות ו/או יישומיו ,כולם או חלקם ,בשינויים
המחויבים.
 .1.8תכני הפלטפורמות ,כולם או חלקם ,עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום
שונים; תכני הפלטפורמות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את עלמיא .תרגומם ככל שיעשה לשפות
שונות הינו לנוחות המשתמשת בלבד.
מטרת הפלטפורמות
.2
במסגרת הפלטפורמות מפעילה עלמיא מיזם לליווי נערות הרות המאפשר קבלת מידע מרוכז ומותאם
לשלבים שונים ,אשר נאסף מתוך מקורות רשמיים ועל ידי מומחים ,וכן שירות מיפוי צרכים ,סיוע
בייעוץ ועזרה חומרית .בנוסף לקבלת מידע ,הפלטפורמות נותנות אפשרות ליצירת קשר עם מומחים
או ארגוני סיוע בהתאם לתבניות יצירת קשר.
יובהר כי הפלטפורמות לא מספקות מענה פרטני ,אינן מאפשרות אינטראקציה עם משתמשות אחרות
בכל דרך שהיא ו/או אפשרות למתן תגובות .במידה ומשתמשת מרגישה בצורך לקבל מידע פרטני ו/או
מותאם אישית ,היא יכולה לעשות כן באמצעות פנייה ישירה בדוא"ל למערכת עלמיא.
המשתמשות
.3
עלמיא רשאית שלא לאפשר לאישה כלשהי ו/או לקבוצת נשים את השימוש בפלטפורמות ,בין אם
אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן
הודעה מראש .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר ,שאי-מתן האפשרות להשתמש בפלטפורמות
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יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון ביצוע שימוש בלתי מורשה בפלטפורמות ,העלאת תכנים
פוגעניים ו/או בלתי חוקיים באמצעות הפלטפורמות ו/או פגיעה במשתמשת אחרת.
שימוש בפלטפורמות
על מנת לבצע שימוש בפלטפורמות ,תוכל כל משתמשת שבוחרת בכך להירשם לפלטפורמות באמצעות
הקלדת פרטים בסיסיים כגון כתובת דואר אלקטרוני ,ולבחור סיסמא .יובהר כי שירותים מסויימים
ו/או מידע מסויים המוצעים באמצעות כל או חלק מן הפלטפורמות עשויים להיות נגישים רק
למשתמשת שביצעה רישום לפלטפורמות .יובהר כי השימוש בפרטי הרישום לפלטפורמות ייעשה אך
ורק על פי תנאי מדיניות הפרטיות של עלמיא .על המשתמשת מוטלת החובה לשמור את הסיסמא
שבחרה באופן מאובטח אשר לא יאפשר כניסה בלתי מורשית לחשבונה.
משתמשת מתחייבת ,בין היתר ,שלא לעשות שימוש בפלטפורמות ו/או בכל חלק מהן באופן בלתי
מורשה ו/או תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים ,אשר כולל בין היתר:
 .4.2.1התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין
צד שלישי.
 .4.2.2שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף
כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין .
 .4.2.3שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 .4.2.4מכירה ,הפצה או כל שימוש כלכלי במידע המופיע בפלטפורמות או כל שימוש אחר באופן
העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 .4.2.5הפעלה של רובוטים ,זחלים ) ,(crawlersעכבישים ) (spidersו/או כל אמצעי אוטומטי אחר
על הפלטפורמות.
 .4.2.6שינוי ,תרגום ,הינדוס ,הינדוס לאחור ) (reverse engineerו/או כל ניסיון לגלות את קוד
המקור של כל חלק בפלטפורמות ו/או כל תוכנה הקשורה אליהן ו/או ליצור יצירות נגזרות
שלהן ו/או באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של הפלטפורמות ו/או כל חלק מהן
ו/או העלול להכפיף את עלמיא לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של הפלטפורמות
ו/או של כל חלק מהן ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות
נגזרות מהפלטפורמות ו/או קוד המקור שלהן.
 .4.2.7הפצה ,העתקה ,שכפול ו/או הצגת תכולת הפלטפורמות בפלטפורמות אחרות או פרסומים
אחרים ,ללא אישור מראש ובכתב מעלמיא ,לרבות איסור על שימוש בטכניקות  Framingו-
.Automated Data Mining Tools
 .4.2.8הפצת "דואר זבל" ) (spamלשרתי הפלטפורמות ,או הפצתם בכל דואר או דוא"ל אחר.
 .4.2.9הפרעה בכל דרך אחרת ,או קטיעה של הפלטפורמות )לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת
ורשת המחשבים המחוברים לפלטפורמות או של רשת המחשבים המחוברת אליהן(.
 .4.2.10פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים ,סימני מסחר ,או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה
בפלטפורמות.
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  2לעיל ,המשתמשות בפלטפורמות עשויות להיות רשאיות בעתיד
להעלות תוכן לפלטפורמות )"התוכן"( ,ולשתף אחרים בתוכן האמור ו/או לבצע פניות לסיוע
באמצעותן .כל משתמשת מתחייבת שלא להעלות תוכן פוגעני ,מאיים ,מעליב ,משמיץ ,גזעני ,לא
חוקי ,בלתי ראוי ,פורנוגרפי ,מכיל לשון הרע ,מפלה ,מכיל אלימות ,פוגע בפרטיות ,מפר זכויות קניין
רוחני של צדדים שלישיים ,הכולל פרסומת מסחרית ו/או הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של עלמיא.
עוד מתחייבת המשתמשת שלא להעלות כל תוכן המכיל וירוסי מחשב ,תוכנות זדוניות ,סוסים
טרויאנים ,ספאם ,קוד או קובץ מזיק ו/או שיש בו בכל אופן שהוא בכדי לפגוע ו/או להאט את
השימוש בפלטפורמות ו/או בחוויית השימוש של הפלטפורמות.
עלמיא שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שהוא מכל סיבה שהיא ,בין אם סוג התוכן האמור
נכלל בתנאי השימוש הללו ובין אם לאו ,שהועלה ו/או שותף על ידי משתמשת ,ללא צורך במתן הודעה
מראש למשתמשת שהעלתה את התוכן ומבלי שיהיה עליה לנמק את הסרת התוכן .אין בהוראות
סעיף זה בכדי לחסום את עלמיא מפני כל סעד משפטי אחר נגד משתמש ,ועלמיא שומרת לעצמה את
מלוא הזכויות לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם.
סודיות ופרטיות
שימוש במידע פרטי ו/או סודי שיימסר על ידך לעלמיא יתבצע על ידה בהתאם למדיניות הפרטיות של
עלמיא הזמינה בקישור ____________.
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יובהר כי כל יצירת קשר עם עלמיא באמצעות הפלטפורמות תאפשר יצירת קשר אנונימית,
ואנחנו נראה רק את הפרטים שתרצו למסור .עם זאת ,נבהיר ששימוש בכלים ו/או ערוצים שונים
ליצירת קשר עשויים לחשוף את זהות המשתמשת ,לדוגמא – פניה באמצעות וואטסאפ החושפת
תמונת פרופיל ומספר ,פניה באמצעות פרופיל ברשת חברתית ,או בכל אמצעי אחר שאינו מבטיח
אנונימיות מוחלטת .על כל משתמשת מוטלת החובה לבחון את דרכי הפניה המתאימות לה בטרם
יצירת קשר עם עלמיא.
היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת ,כל המוסרת פרטים בפלטפורמות
זה עושה זאת על אחריותה בלבד .עם זאת ,עלמיא תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על
סודיות פרטי המשתמשות.
במידה והצוות המקצועי של עלמיא יעריך כי קיים סיכון ,אנו נפעל על פי חוק חובת דיווח .במקרים
הבאים ,על פי חוק ,לא נוכל להבטיח סודיות :אם נזהה סכנה ממשית לחיי משתמשת; במקרה של
פגיעה עצמית באופן חמור או באדם אחר או ביצוע פשע; במקרה של פגיעה או התעללות בקטין/ה או
חסר/ת ישע על ידי אדם האחראי עליו/ה.
העדר אחריות
הפלטפורמות נועדו לשמש ככלי לריכוז מידע בלבד ,תוך מתן סיוע לפניות לגורמי סיוע שונים .מובהר
בזאת כי לעלמיא לא תהיה כל אחריות בקשר הצגת מידע כללי ו/או שאינו מתייחס באופן פרטני לכל
אחת מהמשתמשות.
המשתמשת מצהירה בזאת כי ידוע לה ,והיא פוטרת את עלמיא בכל אחריות בקשר עם פניה דחופה
אשר לא קיבלה מענה מתאים ו/או מענה בטווח זמן מסויים .ידוע למשתמשת כי על עלמיא חלות
חובות דיווח שונות מכוח הדין החל ,וייתכן כי במצבים מסויימים תידרש עלמיא להפנות את תשומת
לב הגורמים המוסמכים לפניות של משתמשות שהתקבלו על ידי עלמיא באמצעות הפלטפורמות.
עלמיא לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בקשר עם אספקת המידע למשתמשות ,בין אם
דרך הפלטפורמות ובין אם בדואר ובין בכל דרך אחרת ,כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם
בשליטתה ,לרבות ,שביתות ,תקלות במערכת המחשוב ,במערכות הטלפונים ,במערכות התקשורת,
תקלות אחרות ,פנדמיה עולמית ,פעולות איבה ,כוח עליון ,כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך
קבלת המידע ו/או השימוש בפלטפורמות.
הפלטפורמות עשויות לכלול תכנים אשר נוצרו על ידי צדדים שלישיים .מובהר ,כי עלמיא אינה
אחראית לתכנים אלה ו/או להתאמתם לצרכי המשתמשות והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את
המשתמשות לבצע פעולות מסויימות על פי תכנים אלה .עלמיא אינה מפקחת ואינה אחראית על
אמינות ו/או דיוק המידע ו/או כל תוכן שנוצר על ידי צד שלישי ,רמת השירות של כל צד שלישי ,זמני
התגובה של צד שלישי ,ההתאמה בין המידע שניתן על ידי צד שלישי לשירות שניתן על ידו וכיוצ"ב.
עלמיא שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות הפלטפורמות בכל עת ,לכל פרק זמן ,לצורך
תחזוקה ,בשל סגירת הפלטפורמות וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת .הפסקת פעילות כאמור )זמנית
או קבועה( לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
עלמיא אינה אחראית ולא תישא באחריות  -באופן ישיר או עקיף  -לכל נזק ,אבדן רווחים ,הוצאה,
פגיעה בשם טוב ,הסתמכות ,הפרת חוזה ,עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו ,אם וככל שנגרמו,
למשתמשת ו/או צד ג' כלשהו ,בקשר )ישיר או עקיף( עם הפלטפורמות ,השימוש בו ,המידע,
השירותים ,השימוש בהם )לרבות מידע שניתן על ידי צדדים שלישיים( ,מכל סיבה שהיא ,לרבות ,אך
לא רק ,עקב איחור ו/או כשל באספקת המידע ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך קבלת המידע
ו/או ייעוץ כלשהו וכן בשל הפסקת פעילות הפלטפורמות )באופן זמני או קבוע( ו/או כל ארגון קשור.
עלמיא אינה אחראית בגין כל נזק עקיף ,מקרי ,תוצאתי ו/או אינסידנטאלי ,אי יכולת להשתמש,
אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מהשימוש בפלטפורמות ו/או בכל מידע ,תכנים ,ו/או
שירותים באמצעות הפלטפורמות ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות הפלטפורמות ,אף אם הפעילה
עלמיא פיקוח כלשהו על התכנים המוצגים בפלטפורמות או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם
באמצעות הפלטפורמות ,ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה ,שיגרם לגולשת ו/או לצד שלישי
כלשהו ,בכל הקשור והנוגע לפלטפורמות ו/או לשירותים המוצעים בפלטפורמות ,לשימוש בהם ,לאי
יכולת להשתמש בהם ,לביטולם ,הגבלתם או להפסקתם.
היה ועלמיא ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין ,לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמשת,
סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על עלמיא.
המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שעלמיא מפעילה את הפלטפורמות כמיזם לללא כוונות רווח .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם מכל סיבה שהיא ,תוטל אחריות על עלמיא בקשר לנזק אשר נגרם
למשתמשת ,אחריותה הכוללת של עלמיא תוגבל לסכום כ ולל של  100שקלים חדשים בלבד.
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מבלי לפגוע באמור לעיל ,ככל שמופיע קישור ) (Linkחיצוני בפלטפורמות ,עלמיא ולא
תהיה אחראית באופן כלשהו  -ישיר או עקיף  -לתכניו של אותו קישור ,המידע שמתפרסם בו ,תמונות
המופיעות בו ,הסתמכות על כל אלו וכל נזק ,הוצאה ואבדן רווחים ,ישיר ו/או עקיף ,שנגרמו כתוצאה
ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
הנך מתחייבת לשפות את עלמיא ,עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן-רווח ,תשלום או
הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
זכויות יוצרים וסימני מסחר
כל חלק ו/או תוכן המוצג כחלק מן הפלטפורמות הוא רכושה הבלעדי של עלמיא או בשימוש עם רשות
מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של זכויות הקניין הרוחני המתאימות .העתקה כלשהי,
הפצה ,שידור ,פרסום ,קישור ,או שינוי אחר של הפלטפורמות או כל הנמצא בהן ללא רשות מפורשת
בכתב של עלמיא אסורה בהחלט .אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשות בפלטפורמות ו/או בתכנים
שלו כדי להקנות למשתמשות זכות קניין רוחני כלשהו בפלטפורמות ו/או בתכניהן ,מלבד הזכות
לעשות שימוש בפלטפורמות ו/או בתכניהן בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
כל הפרה של תנאי שימוש אלה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים ,סימן מסחר או זכות קניין רוחני
אחרת אשר תחשוף את המפרה לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
הפלטפורמות כוללות ו/או עשויות לכלול חומר המוגן בזכויות יוצרים ,סימני מסחר וזכויות קנין
רוחני אחרות ,לרבות ,אך לא רק ,מלל ,תוכנות ,תמונות ,מוזיקה ווידאו ,גרפיקה וסאונד ,וכן את כל
התוכן של הפלטפורמות.
עלמיא הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן ,בסדר הבחירה ,בתיאום ובקידום של התוכן בפלטפורמות,
ואף גורם אינו רשאי לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להשתתף בהעברה או מכירה ,ליצור יצירות נגזרות ,או
לנצל בדרך כלשהי את התוכן ,במלואו או בחלקו.
אין לחברה כל חובה לספק למשתמשות בפלטפורמות סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע
למשתמשות לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
אין לעשות שימוש בלוגו של הפלטפורמות ו/או של עלמיא ,בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו
של הפלטפורמות ו/או עלמיא ללא אישור עלמיא מראש ובכתב.
כללי
השימוש בפלטפורמות כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של הפלטפורמות .על המשתמשת
לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם בקפידה ,לפני השימוש בפלטפורמות .תשומת
לב המשתמשת מופנית לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין המשתמשת
לבין עלמיא ,וכי במידה שהמשתמשת אינה מסכימה להוראה כלשהי מתנאי השימוש או ממדיניות
הפרטיות ,עליה להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בפלטפורמות .בעצם השימוש בפלטפורמות
מובעת הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ,כפי נוסחם מעת לעת.
עלמיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו בפלטפורמות )או במועד אחר שייקבע על ידי
עלמיא(; עלמיא אינה מתחייבת למסור למשתמשת הודעה מראש על שינויים כאמור ,ולכן יש לבחון
את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני כל שימוש בפלטפורמות .ככל שהמשתמשת אינה מסכימה
לשינוי כלשהו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות ,הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש
בפלטפורמות.
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ,כנוסחם מעת לעת ,מהווים את ההסכם היחיד התקף בין עלמיא
לבין המשתמשת ,ולא יהיה תוקף לכל מצג ,הבטחה ,הסכמה או התחייבות ,בין בכתב ובין בעל פה,
שאינם כלולים בתנאי שימוש אלו ו/או במדיניות הפרטיות.
במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יימצא לא תקף ,בלתי אכיף או בלתי
חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך ,תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש ו/או
מדיניות הפרטיות לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הסעיף שנמצא לא תקף ,בלתי אכיף או
בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו ,באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא
יימצא לא תקף ,בלתי אכיף או בלתי חוקי.
במידה שעלמיא לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי
השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות
מזכויותיה .אף זכות של עלמיא אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב ,בהודעה חתומה על ידיה .סטייה
מתנאי שימוש אלו /או ממדיניות הפרטיות על ידי עלמיא במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא
תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
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עלמיא רשאית להסב את זכויותיה בפלטפורמות ועל פי תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות
הפרטיות ,כולן או מקצתן ,לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמשת .המשתמשת אינו רשאי
להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת עלמיא.
הדין החל על כל הקשור בפלטפורמות זה הוא הדין הישראלי בלבד.
בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
מובהר כי האמור בסעיפים  8.8-8.1לעיל ,חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל ,ובשום
מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא
הקשורה לפלטפורמות דין זר.
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