תקנון ומדיניות השימוש באתר

אתר "רוני רבינו" (להלן – "האתר") הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט מידע ,חומרים ,תמונות
ותכנים בנושאי עיצוב כולל המלצות אישיות (להלן – "השירותים") .השירות המוצע באתר כפוף
ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה .השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש
לתנאים אלה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד
בתקנון זה אתייחס למנוחים כמו "מידע" או כל "חומר" שמוצגים באתר .המשתמש באתר מתחייב
להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות האתר .מובהר בזאת ,כי האתר
תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר את הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי
דין.
באתר מתפרסם מידע מגוון ,נתונים והמלצות מתוך ניסיון וותק רב שנים בתחום .מידע זה מוגש
כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת .קודם להסתמכות על כל מידע כאמור,
מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע ,באשר לתכנים המועברים בו.
ידוע כי האתר רשאי לערוך ,לשנות ,לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר פרסומים ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש לספקים ו/או לצד ג'.
למשתמש באתר ידוע כי חלק מהפרסומים באתר הן כתבות שנכתבו על ידי בעלת האתר ופורסמו
בפורומים שונים .האתר אינה אחראית לתוכן ומידע שפורסם עבור פורומים אלה .באתר הם מופיעים
כפי שהם פורסמו כקרדיט לכותבת ,בעלת האתר .האתר לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה,
טעות ,אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע זה.
האתר מתחייב כי פרסומים שפורסמו כוללים חומר שלא מפר זכויות קניינות של אחרים ו/או העלול
לפגוע בזכויות יוצרים ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חמר
שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן ,כמשמעות הדברים בחוק
הגנת הצרכן ,התשמ"א  1981או כל דין אחר.
האתר פועלת על מנת להעניק את המידע שיהיה נכון ומדויק ככל שניתן ,ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות
ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש במידע שהתפרסם באתר וכן בפרסומות המוצגים
בו ו/או בהפניה לאתרים ברשת האינטרנט "לינק" .האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של
המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו ,איכותו או מהימנותו של המידע
באתרים אלה .כל שימוש במידע באתרים אלה ייעשה על אחריותו של המשתמש.
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באתר מתפרסם במסגרות שונות מידע בעל אופי כלכלי .אם ברצונך להשתמש במידע זה ,עליך
לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש .האתר לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין
בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעתה וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
המשתמש מצהיר בזה ,כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה ,בין במישרין ובין
בעקיפין בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא בשירותים והמידע באתר.
האתר מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים ,זכויות הפטנטים ,הסודות המסחריים ,זכויות הבעלות ו/או
השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה היצרנית ולמשתמש
באתר לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו מידע למשתמש.
בעלת האתר תשמח לתת קרדיט לכל צילום או ביצוע עבודה שבו לקחתם חלק .כל שימוש לא נעשה
מתוך כוונה טובה ורצון לשיתוף פעולה.
חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות ,מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין האתר לבין צדדים
שלישיים .זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים ,שהתירו לחברה
לעשות בהם שימוש .החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,מובהר בזאת ,כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.
האתר ,רוני רבינו מודה לכם על השימוש באתר.

