תקנון שימוש ומדיניות פרטיות
הקדמה
 .1אתר זה )להלן ,יחד עם האפליקציה של סלאריו") :האתר"( מנוהל על ידי חברת סלאריו קרדיט בע"מ
ח.פ) 515685683 .להלן" :סלאריו" ו/או "החברה"( .אתר זה הוקם על ידי החברה ו/או על-ידי
שותפיה ,ובמסגרתו יוצג מידע ו/או יוצעו שירותי מימון על ידי סלאריו ו/או שותפיה העסקיים )להלן:
"השירותים"(.
 .2בכל מקום בו מופיע "סלאריו" ו\או "החברה" וכיוצא בזה ,הכל ע"פ הקשר הדברים והסברם ,הכוונה
לחברת סלאריו והפועלים בשמה ומטעמה ,לרבות עובדיה .השימוש באתר מיועד אך ורק
למשתמשים מקרב הקהל הרחב אשר הינם בגירים ע"פ חוק )להלן" :המשתמש"( .השימוש באתר
נועד להגשת בקשות מימון ולביצוע בדיקת זכאות המשתמש לקבלת השירותים בלבד ולא לכל צורך
אחר והכל בכפוף להוראות כל דין .לא תחול כל אחריות מטעם החברה על שימוש באתר שלא על פי
סעיף זה.
 .3השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו מעת לעת ,מעיד על קבלה ,הבנה והסכמה לתנאים
המפורטים לעיל ולהלן .הגולש מתבקש ,אפוא ,לקרוא אותם בקפידה .בחלק מדפי האתר ,יימצאו
תנאים נוספים ,השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן והן לתנאים
הפרטניים שיימצאו בהם.
 .4כל השירותים הניתנים על ידי סלאריו למשתמש ,כפופים להוראות ולתנאים הקבועים בתקנון ובדפי
אתר ספציפיים המסדירים את השימוש בהם .התנאים ,ההוראות והגבלות האחריות הקבועים בדפי
האתר הספציפיים הנם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הקבועים באתר זה .במקרה של סתירה בין
תנאי השימוש בדפי האתר הספציפיים לבין תנאי השימוש הקבועים בתקנון ,יגבר האמור בתקנון.
 .5סלאריו רשאית לשנות בכל עת ,וללא כל הודעה מוקדמת ,את המידע ,החומר והתוכן של אתר זה ,וכן
שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
שינויים אלה יחייבו עם פרסומם באתר .על המשתמש ו/או הנכנס לאתר חלה האחריות להתעדכן
ולעקוב אחר שינויים שחלו בתנאי השימוש .שימוש ו/או כניסה לאתר כמוהו כהסכמה לכל השינויים.
 .6פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד כמו כן לשון יחיד ורבים.
 .7הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לגרוע מהקבוע בתקנון.
כניסה לאתר והרשמה
 .8הכניסה לאתר אינה כרוכה בתשלום.
 .9בעת ההרשמה לאתר יתבקש המשתמש למסור פרטיו לצורך פניה חוזרת מטעם סלאריו.
 .10המשתמש מתבקש למסור פרטים אמיתיים ,נכונים ומדויקים .בכל מקרה של עדכון ו/או שינויים
בפרטים ,על המשתמש לעדכן אותנו מיד באחד מאמצעי יצירת הקשר המפורסמים באתר.

 .11המשתמש מצהיר כי הוא אינו פועל בשמו או מטעמו של אחר וכל פעולה שהוא מבצע בקשר עם
השירותים הינה עבורו בלבד.
 .12סלאריו שומרת לעצמה את הזכות להשעות ,לבטל או לסרב לספק את השירותים ,כולם או חלקם,
בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי ,מעודכן ,שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו ,אם יש
לסלאריו את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.
 .13בעצם הגלישה באתר המשתמש מאשר לסלאריו ו/או לשותפיה העסקיים ,לאסוף את כלל המידע
אודותיו הכל בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנון זה.
 .14למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות האתר ו/או השירותים
נרשמות ומתועדות על-ידי סלאריו.
התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר ובשירותים
המשתמש מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות )כולן או חלקן(:
 .15התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.
 .16הטענה ,שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב ,או כל קוד מחשב אחר,
המתוכנן להרוס ,להפריע ,או להגביל את השימוש )ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן
וסביר באתר( בכל אחד מן המחשבים ,השרתים ,החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש סלאריו
לצורך אספקת השירותים.
 .17הפצת דואר זבל ) ,(spamאו הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
 .18שינוי ,עיבוד ,התאמה ,מתן רישיון משנה ,תרגום ,מכירה ,ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת ,פירוק או
הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה
והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
 .19פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים ,סימני מסחר ,או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות
בשירותים.
 .20הצבת השירותים ,או כל חלק מהם או כל חלק מאתר ,בתוך מסגרת של אתר אחר ) ,(frameאו
כחלק מאתר אחר (mirror),או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של סלאריו.
 .21שימוש בכל רובוט" ,תולעת" ) ,(spiderמנוע אחזור וחיפוש מידע ,או כל כלי אוטומטי ,או ידני אחר
אשר מתוכנן לאנדקס ,לאחזר ,ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר ,או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף
את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.
 .22להפריע בכל דרך אחרת ,או לקטוע את השירותים ו/או את האתר ,ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות
השרת ,ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
 .23להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או
פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.
 .24השירותים אותם מציעה סלאריו והמידע באתר מהווים קניינה הרוחני של סלאריו .המשתמש מתחייב
שלא לעשות כל שימוש בשירותים ,אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.

 .25המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או באתר.
 .26כמו כן ,המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או
זכויות קניין רוחני של סלאריו ו/או של כל גורם שהוא.
הגנת הפרטיות
 .27בכדי להשתמש באתר ו/או בשירותים ,ייתכן ויידרש המשתמש לספק לסלאריו מספר פרטים אודותיו.
פרטים אלו כוללים ,בין היתר ,את שמו המלא של המשתמש ,כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו,
תאריך הלידה ,כתובת ,מיקוד ,ומספר טלפון נייד .וכן ייתכן והמשתמש יתבקש לספק לסלאריו מידע
בנקאי אודותיו כגון מספר חשבון הבנק וכן את פרטי כרטיסי האשראי שלו )להלן" :המידע"( .הפרטים
אשר יסופקו לסלאריו ,יכול ויאומתו כנגד מידע אודות המשתמש שיש כבר ברשות סלאריו ,או על ידי
מידע דומה שסופק לסלאריו ,או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו ,אשר
יימסר לסלאריו כדין.
 .28יודגש ,כי על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסור את פרטיו ,ומסירת פרטים כלשהם על-ידי
המשתמש תלויה ברצונו ובהסכמתו.
 .29להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת סלאריו באיסוף ושימוש בפרטים אודות המשתמש) ,להלן:
"מדיניות הפרטיות"( .יש להדגיש כי סלאריו רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש,
ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
 .30מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש ,כחלק מתהליך
הרישום לאתר ולשירותים ,המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש באתר ובשירותים,
וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.
 .31סלאריו מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשות
המשתמש ו/או כל מכשיר אחר )להלן" :מכשיר"( ,ובכלל זה כתובת ה IP -של המשתמש ,מקום
הימצאו וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש .בהסכמה לתנאי השימוש הללו המשתמש מביע את
הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי סלאריו.
 .32סלאריו משתמשת במידע שנאסף אודותיך ,לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש
בשירותים ,למטרות הבאות:
 .32.1יצירת קשר עם המשתמש ,לרבות במהלך חיי המימון ,ככל שיועמד על-ידי סלאריו.
 .32.2פיקוח על האתר וניתוחו לצורך תפעול שוטף וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ואיתור ובדיקת
מקרים של חשד לשימוש לרעה.
 .32.3אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה.
 .32.4לצרכי דיוור ישיר ומשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש ,לרבות באמצעות הדואר או
הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות  SMSאו באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת
חיוג אוטומטית ,או בכל אמצעי תקשורת אחר ,בין היתר ,בהתבסס על מקום הימצאו של

המשתמש וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים
ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות סלאריו.
 .32.5ניתוח סטטיסטי של המידע ,לצרכיה של סלאריו ,לרבות שיפור ופיתוח תהליכי אישור הבקשות
בחברה.
 .32.6סלאריו לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש ,כולו או חלקו ,לצד
שלישי כלשהו ,מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך.
 .32.7סלאריו תהא רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש ,כולו או חלקו ,לצדדים שלישיים
כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
 .32.7.1חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ו/או לצרכי
אבטחת מידע וזיהוי המשתמש .יש להדגיש ,כי אלא אם כן נאמר אחרת ,לגורמים אלו אין
זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו סלאריו.
 .32.7.2סלאריו תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים,
לרבות מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בין המשתמש לבין
החברה ו/או מי מטעמה.
 .32.7.3במקרה בו סלאריו תמצא כי פעולות המשתמש בשירותים מפרות את תנאי השימוש ,או
מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
.32.7.4

העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין ,וכן לצדדים קשורים בפעילות העמדת
האשראי על-ידי סלאריו ו/או מי מטעמה ,לרבות לצורך החתמת המשתמש על הסכם
ההתקשרות ו/או כל מסמך אחר.

 .33שימוש בCookies-
 "Cookie" .33.1הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשיר שלך על ידי שרת אינטרנט .קובץ זה אינו
מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו ,או לבצע פעילות כלשהי
על גביו .מטרת השימוש ב "Cookie" -היא בכדי ששרתי סלאריו יוכלו לזהות אותך במהירות
וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.
 .33.2בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה ,המשתמש מתיר לסלאריו לעשות שימוש ב"."Cookies
 .33.3באמצעות " "Cookiesסלאריו עשויה ,בהתאם לשיקול דעתה ,לפרסם מידע אודותיה באתרים
שונים בהם יגלוש המשתמש )להלן" :ספקי צד שלישי"( .במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו
ייתכן וייאסף מידע לגביו וסלאריו עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג
בפניו לנושאים המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.
 .33.4סלאריו אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם .מדובר
באתרים עצמאיים לחלוטין .על כן ,מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד
מהאתרים של ספקי צד שלישי.

 .33.5במידה והמשתמש מעדיף לחסום קבצי  Cookiesבמהלך גלישתו באתר אינטרנטי ,יש
באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן בו הנו משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורו בכל
פעם באופן פרטני ,או לחילופין לסרב להם באופן גורף .יודגש ,כי במקרה בו ישבית המשתמש
את קבצי ה Cookies -יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו
והרגלי הגלישה שלו
זכויות יוצרים
 .34כל הזכויות ,לרבות זכויות היוצרים ,קניין רוחני מכל סוג שהוא ,סימני המסחר ,זכויות הפטנטים,
הסודות המסחריים ובקשר למידע ו/או התוכן של אתר זה ,פרסום ,כתבה ,עיצוב ,יישום ,קובץ ,תוכנה
וכל חומר אחר ,בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר הינן בבעלות החברה על פי הקשר
העניין ,ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי,
לשדר ,לאחסן ,למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל ,או בחלק ממנו,
בלא קבלת הסכמתה המפורשת של סלאריו ,מראש ובכתב .אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של
צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים.
 .35השימוש באתר מותנה בכך שהמטרה הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשם הפצה ברבים ו/או שימוש
מסחרי .כל שימוש אחר יצריך קבלת אישור מראש ובכתב מחברת סלאריו.
 .36כניסה ו/או שימוש באתר זה מחייבים שלא לעשות שימוש במידע ו/או תוכן לכל מטרה אחרת פרט
למטרה המותרת לעיל ,ובכל מקרה אין לבצע כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע
במידע ו/או בתוכן ,ו/או בשמה של סלאריו ,או של כל גורם אחר.
 .37אין לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מן האתר באמצעות שימוש בכל אמצעי שהוא ובכלל זה תוכנות
המיועדות לאיסוף נתונים כיו"ב וכל שכן חל איסור חמור להפיצם ,וכל זאת ללא אישור מפורש של
האתר מראש ובכתב.
הגבלת אחריות
 .38האתר וכלל המידע שבו ,קרי  -המאמרים ,הידיעות ,השאלות והתשובות ,שאר הנתונים ,וכל חומר
כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר מוצג כמות שהוא .אין בכך משום המלצה ,ייעוץ או חוות דעת
לביצוע ו/או אי ביצוע פעולה כלשהי .סלאריו לא תישא בכל אחריות ,במפורש או מכללא ,בקשר
למידע הכלול בו לרבות שיחות עם נציגי החברה ,לתוכנו ,לטיבו ,מהותו ,איכותו ,שלמותו ,נכונותו,
דיוקו ,אמיתותו ,מהימנותו והתאמתו של המידע למטרה מסוימת .בנוסף ,סלאריו לא תהא אחראית,
במפורש או מכללא ,לכל נזק ו/או הפסד ,בין ישיר ובין עקיף ,שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל
הקשור לשימוש באתר.
 .39המידע הינו כללי ולשם המחשה בלבד לרבות מידע בהתאמה אישית שכן ביצוע עסקת המימון הינו
בכפוף לחתימת הלקוח על הסכם בכתב ומתן אישור סלאריו רק לאחר ביצוע בדיקות מטעמה

 .40אין במידע המתפרסם )לרבות השימוש במילה "הצעה"( משום הצעה כמובנה בחוק החוזים ואין
בפעולות הלקוח באתר משום "קיבול" כמובנו בחוק החוזים .מובהר כי כל אישור שיינתן על-ידי
החברה במסגרת האתר יהווה אישור עקרוני בלבד ,הכפוף לבדיקות נוספות של סלאריו .בכל מקום
באתר בו יצוין כי ניתן אישור על-ידי החברה להעמדת המימון ,הכוונה היא לאישור עקרוני ,בלבד,
הכפוף למסירת מידע ונתונים ,כפי שיידרש על-ידי החברה מעת לעת .אין לראות באישור כאמור
כאישור סופי להעמדת המימון על-ידי החברה .רק הזרמת כספי המימון בפועל לחשבונו של הלקוח או
לחשבון של הספק אליו ביקש הלקוח להזרים את הכספים כאמור ,תהווה אישור סופי.
 .41המידע אינו מהווה תחליף להיוועצות עם גורם מוסמך בלתי תלוי וקבלת ההחלטה ע"פ חוות דעת
מוסמכת ובלתי תלויה.
 .42ידוע למשתמש כי לחברה יש עניין אישי בפרסום המידע .אין כל התחייבות כי המידע משקף כדאיות
כלכלית כזו או אחרת לרבות כדאיות ביחס למתחרים אחרים בענף.
 .43השימוש במידע האמור באתר וקבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על
אחריות המשתמש באתר בלבד .המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ,טענה ו/או תביעה בקשר
לטיבו ,מהותו ו/או איכותו של המידע/המוצר/השירות באתר ,ו/או בקשר לשלמותו ,נכונותו ,דיוקו,
אמיתותו ,מהימנותו ,והתאמתו למטרה מסוימת .כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי
המשתמש באמצעות גורם חיצוני.
 .44סלאריו ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה לא תהיינה אחראיות ,בשום אופן ו/או צורה שהיא ,בכל
הקשור בשירותים המוצעים באתר ו/או בספק המידע הרלוונטי וכן לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או
נזק ו/או הוצאה ,ישירים ו/או עקיפים אשר נגרמו משימוש או הסתמכות על כל ו/או חלק מהמידע
אשר מכיל אתר זה ,או השמטה של מידע כלשהו.
 .45באחריות המשתמש להגן על כל חומרה ותוכנה באמצעים מספקים על מנת למנוע כל פגיעה ו/או
תקלה ו/או אובדן מידע ו/או חדירת נגיפי מחשב בעת השימוש באתר.
אי מתן המלצה  /ייעוץ  /חוות דעת
 .46האמור באתר מטרתו לספק מידע וידוע למשתמש כי אין בפרסום המידע משום המלצה ,מתן ייעוץ
בענייני מימון ,השקעות ,מיסים ,משפט ,רכישת או מכירת נכסים ,ואין להסתמך על המידע לשם
קבלת החלטות כלשהן.
שיפוי
 .47סלאריו לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ,ישירים ו/או עקיפים ,אשר יגרמו
למשתמש או לצד ג' כלשהו בשל שימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או במידע שבו ו/או
בשל כל פעולה ו/או החלטה הנעשית תוך הסתמכות על המידע ותוכן האתר ו/או כל שימוש הנעשה
בניגוד לאמור בתנאי התקנון ,וזאת אף אם סלאריו יודעת על אפשרות לנזק ו/או הפסד.

 .48המשתמש מתחייב לשפות את סלאריו ,נציגיה ,בעלי מניות ,עובדים ,נושאי משרה והפועלים בשמה
ומטעמה ,לרבות מי מטעמה ,שליטתה ו/או בעל זיקה אחרת אליה ו/או אתרי אינטרנט קשורים ,בגין
כל נזק ,הפסד ,תשלום ו/או הוצאה )לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט( שייגרמו להם עקב
הפרת תנאי השימוש באתר בהתאם לתקנון זה או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו .בנוסף,
המשתמש מסכים לשאת באחריות לכל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או הוצאות ,ישירים ו/או עקיפים,
צפויים ו/או בלתי צפויים ואשר אינם בשליטת סלאריו.
 .49למשתמש לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה בגין תכונות של השירותים ,לרבות איכותם ו/או
יכולותיהם ו/או מגבלותיהם ו/או מהימנותם ו/או התאמתם .השימוש בשירותים ייעשה אפוא על
אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש .סלאריו אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין
אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר ,שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע
בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג .לרבות נזק
שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה
מהשימוש בשירות.
 .50מובהר כי חובת הבדיקה כאמור חלה על המשתמש בלבד.
העלאת תמונות ,סרטונים וכיוצ"ב
 .51מובהר כי תמונות ,סרטונים וכיוצ"ב שיועברו באמצעות האתר יישמרו אך ורק במאגרי המידע של
החברה.
 .52המטרות של שמירת המידע הינן זיהוי המשתמש ובחינת זכאותו לקבלת מימון על-ידי סלאריו .כמו
כן ,המידע ישמש לצורך מתן שירות למשתמש בקשר עם השירותים ככל שאלו יסופקו לו.
 .53השימוש באתר מותנה בכך שהמטרה הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשם הפצה ברבים ו/או שימוש
מסחרי .כל שימוש אחר יצריך קבלת אישור מראש ובכתב מחברת סלאריו.
 .54כל חריגה מהוראה זו מהווה הפרה של תנאי השימוש ותטיל את מלוא האחריות בגין כל נזק שייגרם
לסלאריו ו/או ללקוחותיה ,לרבות עקב תביעה ו/או דרישה מאת לקוחות סלאריו ,על המשתמש בלבד.
אבטחת מידע
 .55סלאריו רואה באבטחת המידע של המשתמשים ושל לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים
לאבטחת סודיות המידע .במסגרת זאת ,סלאריו נוקטת בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע
הנמסר על-ידי משתמש.
 .56יחד עם זאת ,מובהר ,כי מערכותיה של סלאריו ,מעצם היותן מבוססות על תוכנות ,חומרות ורשתות
תקשורת ,חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה ,לרבות תכנות מפגעות )וירוסים ,סוסים
טרויאנים וכד'( ,ציתות לקווי תקשורת ,פריצה על-ידי גורמים עוינים ,התחזות לאתרי סלאריו או לאיזה
מהמערכות והונאות מקוונות אחרות.

 .57סלאריו משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה ,אך למרות זאת ,אין אפשרות לחסימה
מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים ,לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע
המועבר ו/או מוצג באתר ,שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן ,לרבות אי-ביצוע,
ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה ,חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן
וכדומה וסלאריו תהיה פטורה מאחריות לנזק ,הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש,
במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים הללו.
 .58מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך ,לרבות אבטחתו .כמו כן ,מובהר ,כי
פעולות מסוימות שתבצע במכשיר ,כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת
בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
שירותים המותנים ברישום
 .59ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם .במידה וכך יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות
להלן.
 .60במהלך הרישום ייתכן והמשתמש יתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותו בעת השימוש
בשירותים .פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של המשתמש ושימוש בטוח יותר בשירותים.
 .61המשתמש מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה בסוד לרבות החלפת הסיסמה
בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר בכל מספר חודשים .החברה לא תישא באחריות
במידה והמשתמש מסר את הסיסמה לאחר ,למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם.
 .62בעת הרישום לשירותים ,המשתמש מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיו .השימוש במידע זה
ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בתנאי השימוש.
 .63למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל הפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על
ידי החברה.
 .64המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי ,מדויק ,נכון ומלא אודותיו כפי שמתבקש בטופס הרישום .כן,
הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
 .65החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ,לבטל או לסרב לספק את השירותים ,כולם או חלקם,
בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי ,מעודכן ,שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו ,או אם יש
לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה ו/או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח שנתבצעה
כניסה בלתי מורשית לחשבון המשתמש או כי נתבצע ניסיון לכניסה כאמור.
שמירה על פרטי הזיהוי לשימוש בשירותים
 .66פרטי הזיהוי של המשתמש לאתר ולמידע האישי הינם אישיים וסודיים .המשתמש מתחייב להימנע
מלהחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים.

 .67אין לשמור את פרטי הזיהוי האישיים במחשב או בסלולרי ,מחשש לחשיפתם על ידי וירוסים ,סוסים,
טרויאנים או תוכנות שיתוף קבצים ,המאפשרות גישה לקבצים במחשב.
 .68אין למסור את הסיסמה האישית לשום גורם ,גם אם הוא מזדהה כחברת סלאריו או גורם אחר
המזוהה עמה .ככל שהמשתמש יתבקש למסור את הסיסמה האישית ,אין למסרה! על המשתמש
לדווח על כך מיידית למוקד התמיכה.
 .69אין לשלוח בדוא"ל או ב SMS-את פרטי הזיהוי של המשתמש לאחר.
 .70אין לאפשר לאף אדם אחר מלבד המשתמש להשתמש במחשב או המכשיר האישי של המשתמש.
בכל מקרה של אבדן או גניבה של מכשיר המשתמש ,יש לפנות למוקד של סלאריו לצורך חסימת
השימוש בשירותים.
 .71שימוש באתר ,באפליקציה ובשירותים החורג מהוראות תקנון זה אסור ,והמשתמש יודע ומאשר
במפורש כי שימוש כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה כלפי סלאריו ו/או מי מטעמה בגין כך .בנוסף ,המשתמש מתחייב לשפות את סלאריו ו/או מי
מטעמה בגין כל נזק שיגרם להם בגין שימוש כאמור.
קישורים לאתרים חיצוניים
 .72ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים ) (Hyperlinksלאתרים אחרים ,לרבות קישורים שנעשו על ידי
גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים .קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות
ובדיקה קפדניים .מובהר כי ,לסלאריו אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים
אלה .כמו כן ,סלאריו אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמך המשתמש ו/או ביצע פעולות
בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה .אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה,
העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים .כמו כן,
אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות ,לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.
גיל ואחריות כללית
 .73המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל  18וכשיר משפטית למתן התחייבויותיו על פי תנאי תקנון זה,
לרבות שימושו באתר ו/או בשירותים .אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בין המשתמש לבין סלאריו,
המשתמש נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינו מבצע בשירותים.
דין וסמכות שיפוט
 .74בכל מקרה בו תהא סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין האמור באתר לרבות ביחס למוצר ו/או
שירות ו/או כל מידע ו/או תוכן  -תגברנה הוראות תקנון זה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות
ספציפיות.
 .75אין בהיעדר תגובה מצד החברה ,כדי לפגוע בזכויות החברה באופן כלשהו ואין בכך משום ויתור על
זכות או הסכמה מצד החברה.
 .76השירות אינו מוצע באם אינו חוקי על פי דין מקום המשתמש.

 .77השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד.
 .78אי עמידה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 .79מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר ,יהיה בית המשפט המוסמך
בתל-אביב-יפו ,אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

