תנאי שימוש ומדיניות

 4באפריל 7102
אין צורך ברכישה בכדי להשתתף או לזכות .רכישה או תשלום מכל סוג לא יגדילו את הסיכוי לנצח.
על המשתתפים להיות בגיל  01ומעלה ולהתגורר בישראל.
 .0כללי
ע"י הרשמה לתחרות ("התחרות") כל משתתף מסכים שחברות הפרסום של תחרות ( DUNHILLלהלן:
"החברות") ,ישמרו ברשותן את פרטי המידע שלו ולעשות בהם שימוש לצרכי שיווק .החברות לא יעבירו
את המידע של המשתתפים לגורם שלישי אלא אם כן המשתתפים יאפשרו להן במפורש לעשות זאת ,וכל
משתתף יכול בכל זמן להחליט למחוק את רישומו במאגרי המידע ולהפסיק לקבל הודעות ,וזאת על ידי
משלוח הודעה אל החברות .תחרות זו לא ממומנת ,מאושרת ,מאורגנת או קשורה לפייסבוק או אינסטגרם.
בעצם השתתפותם בתחרות המשתתפים פוטרים את פייסבוק או אינסטגרם מכל סוג של אחריות בקשר
עם תחרות זו .המשתתפים מעבירים מידע לחברות ולא לרשתות החברתיות .ע"י שיתוף תמונות לצורך
התחרות דרך האתר המשתתפים נותנים לחברות רשות לעשות שימוש בתמונות אלו ברשתות חברתיות,
בתקשורת מקוונת ו\או בהעלאה ל . Premium Taester-בעצם העלאת התמונות על ידיהם המשתתפים
מאשרים שידוע להם כי החברות אינן מחויבות לפרסם אותן .המשתתפים חייבים להיות היוצרים ובעלי
הזכויות של כל התמונות שהם יעלו במהלך המבצע .בכל שבוע יוכרז על זוכה אחד שיבחר ע"י ועדת שיפוט.
יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון ("התנאים") .אם משתתף נרשם לתחרות ,החברות מסתמכות על כך
שהוא קרא את התנאים וקיבל אותם .החברות שומרות לעצמן את הזכות לתקן את התנאים האלו בכל
זמן .אם החברות יעשו זאת ,התנאים המתוקנים יפורסמו בדף התחרות הרלוונטי.
 .7זכאות
זכאות :התחרות פתוחה לתושבי ישראל שהם בני לפחות שמונה עשרה ( )01שנים .עובדים של נותן חסות,
חברות קשורות ,חברות פרסום ותקשורת ובני משפחה מדרגה ראשונה של כל עובד לא זכאים להשתתף
בתחרות .לא תקף כאשר החוק אוסר זאת ,בכפוף לכל חוקי המדינה ,עירייה והשלטון המקומי.
 .3הרשמה
תחרות תמונות :על מנת להשתתף בתחרות ("הרשמה") ,משתתפים חייבים ( )0להעלות תמונה רלוונטית
לכל קטגוריה ולהיות חברים רשומים של  )7( .www.dunhillfinecut.co.ilלהירשם לקהילת Premium

 Taestersבפייסבוק ולהסכים להעלות את התמונה גם בפייסבוק )3( ,לקרוא ולקבל את תנאי השימוש,
כולל ההצהרות והמצגים הכלולים בה.
בכל שבוע יהיה זוכה חדש עם התמונה הטובה ביותר (כפי שהוחלט ע"י ועדת השיפוט) .אין הגבלה על
מספר התמונות שמשתתף יכול להעלות .התמונות חייבות להיות ברורות ובאיכות טובה .כל תמונה לא
הולמת תפסל ותוסר מהתחרות .לחברות נתון שיקול הדעת הבלעדי להחליט על פסילת תמונה בלתי
הולמת ,והחלטה כזאת תהיה סופית ,מחייבת ,ולא נתונה לאפשרות של ערעור .כל רישום כוזב ו\או
אוטומטי ו/או בזהות בדויה יביא לפסילת ההשתתפות .הפסילה תהיה נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של
החברות .החברות לא תהיינה אחראיות לפסילה של השתתפות עקב אובדן ,איחור בהעלאה ,תמונה לא
מלאה ,תמונה שנגנבה ,תמונה לא ברורה ,תמונה פסולה או תמונה שגויה מסיבה כלשהי .ניסיון להשתתף
בתחרות תוך שימוש בכל סוג של "בוט" או טכנולוגיה אוטומטית יביא לפסילת המשתתף ולמחיקת
התמונות שיועלו על ידו .יש להעלות לתחרות אך ורק תמונה שלא פורסמה בעבר ושלא נעשה בה שימוש
לזכייה בפרסים בתחרויות או מבצעים אחרים.
ההשתתפות בתחרות אינה מותנית ברכישת מוצר כלשהו.
 .4תנאי השתתפות ,מצגים והצהרות
משתתף שמעלה תמונה מחוייב למצגים ולהצהרות הבאות בזמן ההרשמה ולאחריה:
המשתתף הוא היוצר ובעל הזכויות היחיד של בתמונה .שימוש בתמונות ממאגר כחלק מהתמונה אפשרי
בתנאי שהמשתתף השיג את התמונה באופן חוקי ובתיאום מלא עם תנאי השימוש של בעל מאגר התמונות.
המשתתף מוותר מרצונו על כל "הזכויות המוסריות" שיכולות להיות לו בתוכן שיועלה על ידו .התמונה
תערך תוך שימוש באפליקציה של האתר .שימוש בתוכן שהמשתתף יספק לא יפר את התנאים האלו.
כל משתתף שמעלה תמונה מסכים ומתחייב לכך שהוא\היא לא יעלה תוכן מכל סוג שהוא:
שהמשתתף יודע שהוא מזויף ,לא מדויק או מטעה.
שפוגע בזכויות יוצרים ,פטנט ,סימן מסחרי ,סוד מקצועי או זכויות קניין של צד שלישי או בזכויות
לפרסום או לפרטיות שהמשתתף אינו מורשה לעשות בהן שימוש.
שמפר כל חוק ,תקנה או צו (כולל ,אך לא מוגבל ,חוקי יצוא ,הגנת הצרכן ,תחרות לא הוגנת ,חוקים נגד
אפליה או פרסום מטעה).
שהינו ,פוגעני ,מוציא דיבה ,נתעב ,בעל תוכן גזעני או פוגעני מבחינה דתית ,מאיים או מטריד לכל אדם,
שותפות או חברה.

שהמשתתף קיבל תשלום או תמורה כלשהי עבורו מצד שלישי כלשהו.
שכולל מידע שמפנה לאתרים ,כתובות ,כתובות מייל ,פרטי יצירת קשר או מספרי טלפון אחרים.
שמכיל וירוס מחשב כלשהו ,תולעים או תוכנות או תיקיות שיכולות לפגוע במחשב.
שמבצע מעשה זדוני מכל סוג ,במהלך התחרות.
להסרת ספק מובהר כי החברות ינטרו או יבדקו את התמונות והן תהיינה רשאיות להסיר כל חומר שהן
מוצאות ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,שהוא פוגעני או לא הולם באופן כלשהו או מנוגד להוראה כלשהי של
תנאים אלה .האחריות לתוכן של כל מידע ,דמות או כיתוב או כל חומר אחר שמוגש חלה על המשתתף
שיעלה אותו בלבד.
כל משתתף מתחייב לפצות את החברות וכל בעלי התפקידים ,המנהלים ,נציגים ,עובדים וספקי שירות
חיצוניים שלהם ,ולשפותם בגין כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג ואופי ,ידוע ולא ידוע ,כולל הוצאות
משפטיות סבירות ,שיגרם כתוצאה מהפרה של המצגים וההתחייבויות שלו\שלה כפי שהוצגו בתנאי
שימוש אלו ,וכן מהפרה של כל חוק או פגיעה בזכויות של צד שלישי על ידו\ה.
 .5זוכה שבועי
מתוך כל התמונות הכשירות שיועלו ,זוכה אחד ( )0יבחר כל שבוע ,על פי החלטה של ועדת השיפוט
שהחברות ימנו ,בהתאם לתנאי השימוש האלו ,ויפורסם בקיר  Premium Taestersבפייסבוק
ובאינסטגרם .בחירת הזוכים תיעשה לפי החלטה בלעדית של ועדת השיפוט ועל פי טעמם האישי של
החברים בה .ההחלטה לא תהיה נתונה לביקורת של גורם שלישי או לערעור כלשהו.
באחריותו של כל משתתף לבדוק את ערוצי התקשורת החברתית כדי לראות אם הוא\היא זכה .ההודעה על
הזוכה תינתן במשרד  d-sayאו באתר אחר שיקבע ע"י החברות ,בכל שבוע.
הפרסים לזוכים יקבעו על ידי החברות מידי חודש .הפרסים יהיו בדרך כלל מתנות הקשורות לתרבות,
בידור ופנאי.
 .6הזוכים
הזוכים בפרסים חייבים לעמוד בכל התנאים של קבלת פרסים כפי שיפורטו בהמשך .הזוכים חייבים
לקיים את כל התנאים שבתקנון זה .העלאת תמונות בשם בדוי או תוך מסירת פרטים מטעים תפסול את
המשתתף .אם יתגלה ע"י החברות לאחר שזוכה קיבל הודעה על הזכייה שלו\שלה אך לפני הענקת הפרס כי
הזוכה פסול מלהשתתף בתחרות ,החברות יבטלו את הזכייה .לפי שיקול דעת החברות ,פסילה ,ויתור
ובחירת זוכה חלופי יכולים לחול בכל אחד מהמקרים הבאים )0( :העדר תגובה של זוכה להודעה על

הזכייה שלו\שלה בתוך יומיים אחרי מסירתה )7( .המנעות של זוכה מלספק לחברות הוכחה מספקת של
גיל ,זהות ותושבות )3( .המנעות של זוכה לחתום על הצהרת זכאות\אחריות\אישור פרסום שניתן לו\לה
תוך שבעה ולהחזירה לחברות בתוך ( )2ימים לאחר מסירתה )4( .כל הפרה אחרת של התנאים האלה.
במקרה של ביטול הזכייה בפרס ,החברות תהיינה רשאיות ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,להעניק או לא
להעניק את הפרס לזוכה אחר שיבחר על ידיהן לצורך זה .בהעלאת תמונות ובהשתתפות בתחרות זו,
המשתתפים מתחייבים לקיים תנאים אלו ולקבל את החלטות החברות ,שהן סופיות ומחייבות מכל בחינה
שהיא .החברות אינן אחראיות לכל מקרה של )0( :מידע שגוי או לא מדויק או כשל טכני מסוג כשלהו)7( ,
התערבות אנושית לא מורשית בכל חלק מהליך ההרשמה ( )3כל תקלה או טעות מחשב ,טעות ברשת ,טעות
טכנית ,טעות אנוש או טעות אחרת שעלולה להתרחש בהקשר לניהול התחרות ,להליך ההרשמה ,או
להודעה על הזכייה ולהודעה לזוכה .מעבר לכך ,אם מסיבה כלשהי ,לא תהיה אפשרות למסור את ההודעה
כפי שתוכנן מסיבות שאינן בשליטת החברות ,באופן שלדעת החברות יכול להשפיע או להפריע לניהול,
אבטחה ,הוגנות ,יושרה או ניהול תקין של התחרות ,החברות שומרות לעצמן את הזכות ,לפי שיקול דעתן
הבלעדי ,לבטל ,לסיים ,לשנות או להשעות את התחרות.
החברות גם שומרות את הזכות ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,לפסול את ההרשמה של כל אדם שנמצא כי (א)
פגע או ניסה לפגוע בהליך ההרשמה או בניהול של התחרות או בתפעול כל אתר שמנוהל ע"י החברות( ,ב)
עשה שימוש בשיטות הרשמה רובוטיות ,מקרו ,אוטומטיות ,מתוכנתות או אחרות שיביאו לפסילת כל
ההעלאות הקשורות( ,ג) הפר תנאים אלו( ,ד) התנהג באופן לא הוגן או מפריע ,בכוונה להכעיס ,להתעלל,
לאיים או להטריד כל אדם אחר .החברות אינן אחראיות לתביעות ,פגיעות גוף ,אבדן או נזק מכל סוג
שהוא שהם תוצאה ,חלקית או מלאה ,ישירה או עקיפה ,של הענקה ,מסירה ,קבלה ,שימוש ,שימוש שגוי,
בעלות ,אבדן או שימוש מוטעה בפרס ,או של השתתפות בתחרות זו או בכל פעילות או התקשרות שתיווצר
כתוצאה מהורדה של מידע מהמחשב .ע"י השתתפות בתחרות ,כל משתתף מתחייב להגן ,לפצות ,לשחרר
ולא לתבוע נזקים מהחברות עבור או כנגד כל אבדן ,דרישה ,נזק ,זכות ,תביעה ,פעולה ואחריות מכל סוג
שהוא שיגרמו כתוצאה מכל אחד מאלה ( )0ההשתתפות של המשתתף בתחרות )7( ,ההשתתפות של
המשתתף בפעילויות הקשורות לפרסים (כולל ,אך לא מוגבל  ,לאבדן רכוש ,נזק ,פגיעה אישית או מוות
הנגרמים לאדם) .המשתתף או הזוכה מקבלים אחריות מלאה עבור על פציעה ,מוות או נזק שנגרמו ,או
נגרמו לכאורה ,ע"י ההשתתפות בתחרות זו או שימוש או פדיון של הפרס .כל מיסוי הוא באחריותו של
המשתתפים או הזוכה.
 .2הודעה
המשתתפים הזוכים יקבלו הודעה מ d-say-באמצעות אימייל או טלפון לכתובת המייל או למספר הטלפון
שהוגשו בהרשמה באתר במהלך התחרות ,וכן באמצעות הודעה באתר .באחריותו הבלעדית של כל משתתף
לבדוק בכתובת המייל ומספר הטלפון שהוגשו אם התקבלה הודעה או שיחה המודיעה על זכייה ולעקוב

אחר הוראות לגבי קבלת הפרס תוך שני ימים מסיום כל תחרות .אם הזוכה לא יוצר קשר עם  d-sayלפי
ההוראות שקיבל במייל או בטלפון ,החברות תהיינה רשאיות להעניק את הפרס לזוכה הבא בתור.
 .1תנאים לקבלת הפרס
כתנאי לקבלת הפרס ,המשתתפים שהגישו את התמונות הזוכות עשויים להידרש ע"י החברות )0( :למלא
ולחתום על טופס ולהסכים לקבלת אחריות עבור כל המיסים הרלוונטיים )7( ,לחתום על הצהרת זכאות
וקבלת הכללים ופטור מפרסום\אחריות ,במקום בו החוק מתיר זאת )3( ,להגיש טפסים חתומים לפטור של
דוגמנות וצילום ,אם רלוונטי.
 .9רישיון ע"י המשתתף
עבור כל תוכן שמשתתף מגיש ובמידה ולמשתתף יש זכויות כלשהן עבור התמונה שהוגשה ,כל משתתף
מקנה לחברות זכות ורישיון תמידי ,בלתי חוזר ,ללא תשלום תמלוגים ,ניתן להעברה ,לעשות שימוש,
להעתיק ,לשנות ,למחוק לגמרי ,להתאים ,לפרסם ,לתרגם ,ליצור עבודות נגזרות ו\או למכור ולהפיץ את
התוכן ,ו\או לכלול את התוכן בכל צורה ,מדיה או טכנולוגיה ברחבי העולם ללא פיצוי של המשתתף.
 .01שימוש בתמונות ובמידע
אין בתנאים אלו כדי לחייב את החברות לפרסם או לעשות שימוש אחר בכל מידע שמוגש בהקשר לתחרות
התמונות .לפי שיקול דעת החברות ובהתאם לחוק הרלוונטי ,שם המגיש של התמונה הנבחרת (הזוכה) ו\או
התמונה שלו\שלה עם כיתוב יכול להיות מועלה בערוצי תקשורת ומדיה שונים ,וכן יכולה תמונה
להתפרסם בקטלוגים ואמצעי תקשורת כתובים אחרים ובכל מדיום רלוונטי אחר .ההשתתפות בתחרות
מהווה הסכמה של כל משתתף לשימוש בתמונה שהגיש ובשם שלו\שלה לצרכי פרסום ויחסי ציבור ללא
שום זכות לקבלת תשלום ,וללא זכות לבדוק ,לבקר או לאשר את תוכן הפרסום .במידה שתחול אי התאמה
בין מדיניות השמירה על הפרטיות של החברות ובין תנאים אלה ,לתנאים מוסכמים אלה תינתן עדיפות.
 .00שינוי או ביטול
החברות שומרות לעצמן את הזכות ,לפי שיקול דעתן בלבד ,לשנות או לבטל את התחרות ללא הודעה
מוקדמת ,במקרה שאירוע כלשהו ,כולל בין השאר וירוס ,באג ,בעיה טכנית או ממוחשבת ,התערבות לא
מורשית ,מרמה ,קשיים ברשתות החברתיות או באתר ,או גורם אחר שאינו בשליטתן של החברות ,יפגעו
או ישפיעו לרעה על ההנהלה ,אבטחה ,הוגנות או קיום הוגן של התחרות ,או יפגע באופן אחר בהגינות
שלה .במידה ויהיה ביטול כאמור ,החברות יבחרו זוכה מבין כל המשתתפים הזכאים שנרשמו לתחרות
לפני הביטול .כל ניסיון שיעשה ע"י משתתף לפגוע בפעילות הלגיטימית של התחרות יכול להיחשב לעבירה

פלילית או אזרחית ,ובמידה ויהיה ניסיון כזה ,החברות שומרות לעצמן את הזכות לתבוע בנזיקין את
המשתתף האחראי במידה המרבית המתאפשרת על פי החוק.
 .07אחריות
החברות אינן אחראיות בשום אופן לשום טעות ,החסרה ,הפרעה ,מחיקה ,פגיעה ,עיכוב בתפעול או
בהעברה ,כשל בקו התקשורת ,גניבה או הרס או גישה לא מורשית או שינוי של הגשות .החברות אינן
אחראיות לבעיות או תקלות טכניות באתר או בתקשורת החברתית או של רשת הטלפונים או קווי הטלפון,
מערכות ממוחשבות מקוונות ,שרתים ,ספקי שירות ,חומרה ,תוכנה ,הרשמה שלא תתקבל אצל החברות
בשל קשיים טכניים ,טעות אנוש או גודש ברשת או בכל אתר ,קשרי רשת אבודים או לא פנויים ,מרמה,
העברה לא מלאה ,לא ברורה או מעוכבת ,או כל חיבור של גורמים אלו ,כולל פגיעה או פציעה של משתתף
או של כל מחשב אישי הקשור או נובע מההשתתפות בתחרות או הורדה של חומר במהלך התחרות ,שעלול
להגביל את היכולת להשתתף בתחרות .המשתתפים מסכימים כי החברות והשותפים שלהן ,וכן המנהלים,
בעלי תפקידים ,עובדים ,שלוחים ונציגים לא יהיו אחראיים באופן כלשהו לפציעה ,נזק ,הוצאה ,תאונה,
עיכוב ,שיבוש ,אבדן או תביעה שיגרמו באופן ישיר או עקיף ,כתוצאה מההשתתפות בתחרות ,או כתוצאה
מקבלה ,שימוש או שימוש שגוי בפרסים שיוענקו .בהרשמה לתחרות ,כל משתתף משחרר ומסיר אחריות
מהחברות ומהשותפים שלהן ,ומהמנהלים ,בעלי תפקידים ,עובדים ,שלוחים ונציגים שלהן מכל אחריות,
פגיעות ,תביעות ,אבדן ,נזק לכל אדם או הוצאות מסוג כשלהו שיגרמו ,באופן ישיר או עקיף ,עם קשר מלא
או חלקי כתוצאה מהשתתפות בתחרות זו או מקבלה ושימוש\שימוש שגוי של כל פרס שמוענק אן טענות
המבוססות על זכויות פרסום ,הוצאת שם רע או חדירה לפרטיות.
הפרסים שיוענקו מהווים שירותים או מוצרים שהחברות רוכשות מגוף שלישי לטובת הזוכים .החברות
אינן מתחייבות ,באופן ישיר או משתמע ,בשום התחייבות נוגע לאיכות הפרס ,טיב הפרס ,מצבו או תנאיו,
או בנוגע לכל מוצר או שירות שינתן יחד איתו .החברות אינן נותנות שום מצג או התחייבות לגבי התאמתם
של הפרסים למטרה כשלהי ,לסחירותם או לטיבם .יתרה מכך ,לחברות לא תהיה כל אחריות לשום מעשה
או מחדל של ספקי השירותים או המוצרים שמהווים את הפרסים ,וכל טענה של הזוכים בנוגע לשירות או
למוצר תופנה ישירות לספקים.
מובהר עוד ,כי הבעלים של המותגים הקשורים להפעלת התחרות שכרו את  d-sayכדי לנהל ולבצע את
התחרות ,ולבעלי המותגים אין כל אחריות כלפי המשתתפים בכל נושא הקשור לתחרות .החברות יכולות,
בתנאים מיוחדים או בלתי צפויים ,להפסיק את התחרות או לקצר את משך התחרות.
 .03פתרון מחלוקות

ההחלטות של  d-sayבנוגע לכל הנושאים הקשורים לניהול התחרות ובחירת הזוכים בפרס הן סופיות,
וההרשמה לתחרות מהווה הסכמה של המשתתפים לפעול לפי תנאים אלה ולפי כל החלטות החברות.
המשתתפים מסכימים כי כל מחלוקת ,טענה ועילת תביעה שנובעים מתוך או קשורים לתחרויות ,או כל
פרס שיחולק ,יטופל באופן פרטני ,מבלי להזדקק לכל סוג של תביעה ייצוגית ,בהתאם לחוקי מדינת
ישראל ,ולפי קביעות בית המשפט הישראלי הרלוונטי .ע"י השתתפות בתחרות ,המשתתפים מקבלים את
סמכות השיפוט של בתי משפט אלו ומוותרים על כל התנגדות הקשורה לכך.

