תנאי השימוש הנוגעי לתשלו באמצעות אתר הסתדרות הפסיכולוגי בישראל
)עודכ לאחרונה(31.5.15 :
התנאי המפורטי בעמוד זה הנ חלק מתנאי השימוש באתר ומתייחס לנושא התשלו באמצעות
האתר.
את תנאי השימוש המלאי נית לראות באתר הסתדרות הפסיכולוגי תחת אודות<< תקנו שימוש
באתרhttp://www.psychology.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F- :
"%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8

וה אלו שמחייבי את המשתמש באתר )בנוס #למפורט בעמוד זה( לכל דבר ועניי )"תנאי
השימוש"(.
טר שימוש בשירותי התשלו או בכל שירות אחר המוצע באתר ,הנ מתבקש/ת לקרוא בעיו את
תנאי השימוש שבד זה וכ את תנאי השימוש המלאי כאמור ,המהווי בסיס משפטי מחייב
לפעולות ולשירותי המבוצעי באמצעות אתר זה.

ביצוע תשלו באמצעות האתר ,הגלישה באתר ,או כל שימוש אחר שהוא ,באתר ,מעידי על
הסכמת לכל תנאי השימוש באתר .תנאי השימוש באתר מהווי הסכ מחייב בינ לבי הפ"י ,על
כ עלי לקרוא אות בקפידה ובעיו.
אינ %חייב להסכי לתנאי השימוש באתר ,אול א אינ %מסכי לה עלי %להימנע מכל שימוש
שהוא באתר.
 .1תנאי מקדימי לביצוע פעולה באתר ולרבות ביצוע תשלו באמצעות האתר
השימוש באתר כפו #לעמידת המשתמש בכל התנאי המצטברי הבאי:
•
•

מבצע הפעולה באתר הנו אד/תאגיד /גו #משפטי בעל כשירות משפטית לבצע פעולות
משפטיות ,כמשמעות מונחי אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962
מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תק #בישראל ,השיי %לאחת מחברות האשראי
המורשות לפעול בישראל ,או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.

 .2במקרה של טעות/שגיאה תקלה בפעולת תשלו
במקרה של טעות ,בתו לב ,א על ידי מפעיל האתר ,המוטב ,או על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו,
בסכו התשלו שחויב באמצעות השירות המוצע באתר ו/או בפרט או נתו אחר הקשור בתשלו,
רשאית הפ"י ו/או מי מטעמה ,לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכו התשלו
והפ"י ומי מטעמה לא יחובו כלפי %במקרה כזה ,בגי הפעולה שבוטלה .בכל מקרה אשר בו ,מחמת
כוח עליו או גורמי אחרי שאינ בשליטת הפ"י ו/או מי מטעמה ,שימנעו מהפ"י ו/או מי מטעמה
לנהל את השירותי הניתני באתר כתקנ ,או א יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת
בהשלמת הפעולה באתר ,הפ"י ומי מטעמה יהיו רשאי להודיע על ביטול הפעולה .במקרה כזה ,יושב
למבצע פעולת התשלו ,אשר בוטלה ביוזמת הפ"י או האחראי על מנגנו התשלומי באתר הפ"י
בנסיבות האמורות לעיל ,סכו ששול בפועל עלי ידי המשתמש ובלבד שהגיע בפועל לידי מי
שמתבקש להשיבו ,או לחילופי  ,תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי .הפ"י לא תישא באחרית
לתקלות כגו אלו האמורות .הפ"י שומרת על זכותה לשנות מדי פע בפע ,את כללי ההתקשרות
המפורשי לעיל .במקרה כזה ,יהא תק #השינוי החל מרגע פרסומו באתר.
 .3העדר אחריות
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הפ"י ומי מטעמה אינ ולא יהיו אחראי לכל שימוש לרעה ,שלא כדי ,במרמה או בלתי מורשה
הנעשה במידע ,פרטי ונתוני המועברי באמצעות האתר ולרבות שימוש לרעה הנעשה בפרטי
כרטיס אשראי הנמסרי לש ביצוע פעולה באתר זה .
התכני והשירותי באתר ,מוצעי לשימוש כפי שה ) .(AS ISהפ"י אינה מתחייבת לגבי איכות,
זמינות ותקינות האתר ,לרבות התכני הנכללי בו .למרות שהפ"י נוקטת או תנקוט אמצעי
להבטחת זמינות האתר ללא הפרעות ,ותקינות התכני והשירותי שבו ,אי ביכולת הפ"י להתחייב
כי השימוש באתר יינת כסדרו ללא הפרעות ,תקלות או טעויות .חלק מהתכני המתפרסמי באתר
מקורו בצדדי שלישיי וחלק מהפעולות שניתנות לביצוע באמצעות האתר )וכגו פעולות תשלו(
תלויות בצדדי שלישיי.
הפ"י אינה שולטת על צדדי שלישיי אלו ו/או מקורות כאמור ואינה אחראית לה ,לתכניה
ולפעילות .
למעט נקיטת אמצעי סבירי להבטחת זמינות האתר כאמור ,הפ"י ומי מטעמה לא ישאו באחריות
כלשהי )לרבות אחריות בנזיקי  ,אחריות חוזית או אחרת( לכל ,הפסד ,הוצאה ו/או נזק מכל מי וסוג
שהוא ,לרבות אי נוחות או אובד  ,לרבות נזק ישיר ,עקי ,#תוצאתי ,הפסד/מניעת רווח עוגמת נפש
וכיוצ"ב ,כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש ו/או העדר יכולת לשימוש ,באתר ,בתכניו )לרבות
במקרה של הסתמכות על תכני האתר( ,או בשירותי השוני המסופקי בו/באמצעותו ולרבת
שירותי התשלו .
בכפיפות להסתייגות של הוראות די המורות אחרת ,הפ"י אינה מביעה כל עמדה ואינה אחראית,
במפורש או מכללא ,למידע המועבר באתר באמצעות חברי הפ"י ו/או אחרי ,לגבי כל מוצר ,תוכנה או
שירותי שהגישה אליה התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מהאתר ,לגבי כל נזק אשר נגר או
עלול להיגר עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דר %האתר ,או לגבי כל נזק אשר נגר או עלול
להיגר עקב פג או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר ו/או מעשה או מחדל של
צד ג' כלשהו ולרבות בכל הקשור לביצוע תשלו .
תשלו באמצעות רשת האינטרנט כרוכה בסיכוני הטבועי בה לרבות חשיפה לגורמי זדוניי או
מפגעי )"גורמי מפגעי "( .הפ"י אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמי מפגעי או
זדוניי ועל המשתמש לנקוט אמצעי הגנה מקובלי )כגו שימוש בתוכנות אנטי וירוס ,תוכנות נגד
רוגלות ,גיבוי המחשב ותכניו המשמשי לגלישה באינטרנט( להפחתת הסיכוני.
בשימוש %באתר הנ %מסכי מפורשות לכ %שהפ"י אינה נושאת באחריות או בחבות בכל הקשור
והכרו %במישרי או בעקיפי לביצוע התשלו ו/או לכל ליקוי או נזק שיגר כתוצאה מפעולת
הקשורות בתשלו באמצעות האתר.
 .4שינוי באתר /הוספה ושינוי של תנאי השימוש באתר

להפ"י שמורה הזכות והרשות לשנות האתר ו/או תכניו ו/או תכונותיו ו/או איזה חלק מה לפי שיקול
דעתה ,לרבות הוספה או הסרה של חלקי באתר ,הוספה או ביטול של אפשרויות/כלי שוני באתר,
סגירה או פתיחה של חלקי באתר ולרבות לעניי אפשרויות לביצוע תשלו באמצעות האתר ועוד.
להפ"י שמורה הזכות והרשות לשנות את תנאי השימוש באתר או חלק מה ו/או או להוסי #עליה
ו/או לגרוע מה.
התנאי שיחולו על המשתמש/הגולש יהיו כפי שיעודכנו מעת לעת .נא דאג להתעדכ בתנאי השימוש
העדכניי בכל עת טר שנעשה שימוש באתר .האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר
ולקיומ בכל עת חלה על המשתמש.
 .5שימושי מותרי באתר
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מותר לעשות שימוש חוקי והוג בכלי ובתכונות שבאתר שנועד לשימוש הגולשי .משתמשי
מורשי רשאי לגלוש לחלקי הסגורי שבאתר ,ככל שישנ כאלה.
האתר ,כמו ג ביצוע תשלו באמצעותו ,מיועד ומותר לשימוש עצמי בלבד.
שמירה והקפדה על אמצעי גישה
משתמש המורשה להיכנס 'לאזורי סגורי' באתר )ככל שישנ כאלה( ו/או לביצוע תשלו באמצעות
האתר ,ישמור בסודיות את אמצעי הגישה לאות אזורי כמו ג פרטי ונתוני אישיי אחרי .חל
איסור למסור או לאפשר לאחרי להשתמש באמצעי הגישה המיועדי לכניסה באזורי סגורי או
לשימוש למורשי בלבד כמו ג למסירת מידע ונתוני אישיי אחרי ,ועל המשתמש לדווח להפ"י
בכתב על כל חשש לשימוש בלתי מורשה באמצעי הגישה שלו או בנתוני אישיי אחרי ,או גילוי
אמצעי הגישה/הפרטי/הנתוני בידי אחרי.
בכל מקרה כאמור על המשתמש לפעול בהתא להנחיות שתתפרסמנה באתר או עליה תודיע הפ"י.

שימושי אסורי
כל שימוש באתר שאינו מותר במפורש בתנאי השימוש באתר – הינו אסור.
מבלי לפגוע בכלליות האמור:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

חל איסור להשתמש באתר למטרה לא חוקית כלשהי.
חל איסור להשתמש בתוכנות או בכלי לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר.
חל איסור להשתמש בתוכנות או בכלי העלולי לשבש את פעולת האתר.
חל איסור להשתמש בתוכנות או בכלי העלולי לפגוע במשתמשי אחרי או לשבש
להפריע את שימוש באתר.
חל איסור לעשות באתר שימוש באופ העלול להזיק ,לשתק ,לגרו עומס יתר או לפגוע באתר
או בצדדי שלישיי בכל דר %אחרת.
חל איסור להיכנס או לנסות ולהיכנס לחלקי סגורי באתר למשתמשי שאינ מורשי.
חל איסור להיכנס לחלקי סגורי באתר באמצעות ש משתמש אחר ,שאינו של %ו/או
שאינו אמיתי.
חל איסור לפרס תוכ כלשהו )לרבות כל יצירה( שיש בו או שיכול להיות שקיי לגביו חשש
שיש בו  :הפרת זכויות צדדי שלישיי )לרבות זכויות קניי רוחני וסודיות( ,פגיעה בפרטיות,
לשו הרע ,עידוד או סיוע למעשי לא חוקיי ,גידופי והשמצות ,גזענות ,אופי מיני בוטה או
פגיעה ברגשות הציבור.
חל איסור לפרס תוכ שקרי ,מטעה ו/או פוגע.
חל איסור לבצע באתר או באמצעות האתר פעולה כלשהי )לרבות פרסו תכני או מסירת
תכני לפרסו( ,תחת זהות של אחר ,בדויה ו/או /איה נכונה.
חל איסור לבצע כל מעשה או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניי הרוחני של הפי"י או מי
מטעמה באתר.

 .6שמירת זכות למניעת גישה לאתר
הפ"י שומרת לעצמה הזכות למנוע ממשתמשי שאינ מקיימי לדעתה את תנאי השימוש באתר
מלגשת לאזורי סגורי באתר ,מלבצע תשלו באמצעות האתר או מלגשת לאתר בכלל.

 .7פרטיות
מסירת פרטי – ייתכ וגישה לחלקי מסויימי/סגורי באתר ,פניות באמצעות האתר או פעולות
מפורשות אחרות כמו ג ביצוע תשלו באמצעות האתר ,יהיו כרוכי במסירת פרטי .אינ %חייב
למסור את פרטי ,%אלא שאז יתכ ולא תוכל להיכנס לחלקי הסגורי באתר או לבצע פעולות
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הכרוכות במסירת פרטי )כגו  :ביצע תשלו ,מסירת מאמר לפרסו ועוד( .באות מקרי בה
תסכי למסור פרטי ,%יש למסור פרטי אמת בלבד ואי למסור פרטי בדויי.
הפ"י שומרת על פרטיות המשתמשי – שימוש בפרטי שנמסרי על יד ,%או בפרטי הנוצרי
משימוש %באתר ,הינו לצרכי הפ"י ו/או לש ביצוע תשלו ו/או לצרכי חברת האשראי ו/או החברה
באמצעותה מבוצעת פעולת התשלו והכרו %בכ.%
הבהרה חשובה – ייתכ ואתר הפ"י משמש או ישמש ,שער או מקו הפניה לאתרי גופי שוני של
הפ"י ו/או של גופי אחרי )כגו אתר המאפשר תשלו דמי חבר ,אתרי של רשויות או גופי
אחרי( ,כ ייתכ והאתר יאפשר קבלת מידע או מסירת מידע/הודעות בדבר פעולות המתבצעות שלא
באמצעות האתר או ללא קשר לשימוש %בו כגו  :הורדת טפסי שוני למילוי ולהגשה לגופי שוני
)להל " :פעילויות חיצוניות לאתר"( .מדיניות הפרטיות אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו
מתנהלי כל אחד על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו ,המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו.
מודגש כי האתר מופעל באמצעות צד ג' – בכל מקרה של נזק ,הפסד או תלונה ,הפ"י ומי מטעמה לא
ישא באחריות  .ככל שתוטל אחריות בגי האתר ,תכניו ,השימוש בו ו/או הנובע ממנו ,האחריות לכ
תהיה של מפעיל האתר/הצד השלישי ובלבד.

 .8מדיניות החזרי תשלומי
 8.1במקרה של ביצוע תשלו בפועל בגי יו עיו ו/או כנס ,מדיניות החזר התשלומי תהיה בהתא
לפרסו שיצא מטע הפ"י בקשר ליו העיו /הכנס הספציפי .ככל שלא פורסמה מדיניות החזרי
ליו עיו /כנס כלשה  ,אזי לא יבוצע כל החזר אלא א כ יש חובה לעשות כ על פי חוק תק#
ובמינימו הנדרש על פי אותו חוק ובכל מקרה בסכו שאינו מעבר לדמי החבר השנתיי.
 8.2בכל מקרה של ביטול הצטרפות להפ"י ו/או ביטול חברות בהפ"י ו/או העדר חידוש חברות בהפ"י
– לא יבוצע החזר תשלומי של דמי הצטרפות ,דמי החבר/רישו/חברות או כל תשלו אחר.
 8.3פרט לאמור ,לא יבוצעו כל החזרי תשלומי ,אלא א כ קיימת במועד הרלוונטי חובה על פי חוק
תק #לעשות כ ובהתא להוראות החוק האמור .

 .9קניי רוחני
השימוש באתר מותר על"פי תנאי השימוש באתר ,בלבד.
האתר על תכניו ותכונותיו הינו רכוש הפ"י ו/או צדדי שלישיי וה מוגני ע"י חוקי זכויות יוצרי
של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל .כל הזכויות שמורות לה"פי ו/או לאות צדדי שלישיי.
האתר על תכניו ושימושיו מיועד לשימוש עצמי בלבד ואסור לשימוש מסחרי )אלא א ייאמר
במפורש אחרת(.
חל איסור לשלוח או לגרו לשליחה של שאילתות ו/או הוראות ביצוע אוטומטיות מכל סוג לאתר
ו/או באמצעות האתר ,ללא אישור מפורש ובכתב של הפ"י.
חל איסור להשתמש בכלי אוטומטיי לש העתקה או ליקוט תכני באתר.
למעט השימושי המותרי מפורשות כאמור לעיל " כל שימוש מסחרי אחר ,מכל מי וסוג שהוא הוא
אסור.
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 .10זמינות ותקינות האתר
האתר מיועד לגלישה באמצעות מחשב המחובר לרשת האינטרנט בלבד .הפ"י אינה מתחייבת שיהיה
נית לגלוש באתר ו/או לבצע באמצעותו פעולות באופ מלא ותקי באמצעות מכשירי קצה אחרי
)כגו טלפו חכ וכדו'(.
יוער כי פעולות יזומות )כגו פעולות לש תחזוקת ו/או שדרוג האתר( או כפויות )כגו בשל מתקפת
גורמי עוייני או חשש מכאלה ,פריצות וכו'( עלולות להשבית או לשבש את פעולתו התקינה של
האתר או חלקי ממנו ,לפרקי זמ שוני .הפ"י ומי מטעמה לא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא
זמינות האתר או לשיבושי שיתגלו בו.
בנוס #ולמרות שהפ"י נוקטת במאמצי לקיו פעילת תקינה ושוטפת של האתר ומטבע הדברי לא
נית להתחייב שהאתר ו/או ביצוע פעולות באמצעותו יהיו זמיני בכל עת וללא שיבוש כלשהו.
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די החל ומקו שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד )למעט מקרי בה הדי הישראלי מפנה אל די זר
שאז לא תחול ההפניה אל הדי הזר(.
לבתי המשפט בתל"אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדו בכל סכסו %ו/או מחלוקת בקשר ע האתר
ו/או השימוש בו.
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