סרגל הנגישות של החברה הכלכלית – רישיון שימוש ומדיניות פרטיות
סרגל הנגישות ("הסרגל") של החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ ("החברה הכלכלית") הוא יישום שנועד
לשמש ככלי עזר להנגשת מסמכים אלקטרוניים.
השימוש בסרגל (לרבות הרשמה להורדתו ,הורדתו ,התקנתו והפעלתו) ובכל תוספת או עדכון שיהיו בו ,ככל ויהיו ,כפוף
לתנאי רישיון זה והוא מעיד על הסכמתך להם (בין אם גם אישרת את הסכמתך להם באופן מפורש ובין אם לא) .אנא
קרא אותם בעיון בטרם תשתמש בסרגל .אם אינך מסכים לתנאי רשיון זה ,עליך להימנע מכל שימוש בסרגל.
רשיון השימוש בסרגל הוא ללא תשלום לתקופת הרשיון ,כמפורט להלן.
הסרגל
הסרגל הוא כלי עזר להנגשת תכנים אלקטרוניים בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות הנגישות
לשירות) ,התשע"ג.2013-
החברה הכלכלית עשויה לפרסם מידע נוסף על אודות הסרגל באתר האינטרנט שלה בכתובת www.lawpubshop.co.il
או בכל כתובת אחרת עליה תודיע החברה הכלכלית.

הסרגל הוא כלי עזר בלבד .הגם שהחברה הכלכלית נוקטת מאמצים על מנת שהסרגל יהיה כלי יעיל ומקיף
מענה ככל הניתן ,הסרגל כשמו כן הוא – כלי עזר .הוא אינו בגדר עצה ,חוות-דעת מקצועית או תחליף
להתייעצות עם איש מקצוע .החברה הכלכלית גם אינה מציגה או מתחייבת והיא אינה אחראית לכך שהסרגל
"יבצע הנגשה מלאה"  -יאתר כל ליקוי או חוסר המצריך טיפול לשם הנגשה מלאה כנדרש לפי דין ובאחריות
המשתמש לוודא בעצמו עמידת תכניו בדרישות הדין .בכל מקרה המשתמש הוא האחראי הבלעדי לתכניו.
הסרגל מוצע כפי שהוא ,על יכולותיו ומגבלותיו ללא כל התחייבות להתאמה למטרה או לצורך מסוים ובאחריות כל
משתמש בו לבדוק את התאמתו לצרכיו.
הגם שהחברה הכלכלית נוקטת מאמצים על מנת שפעולת הסרגל תהיה שוטפת ונקייה מליקויים אין ודאות והחברה
הכלכלית אינה מתחייבת שלא יהיו ליקויים בשימוש בסרגל לרבות בהורדתו בהתקנתו או בהרצתו .למשתמש היכולת
למנוע נזקיו על ידי גיבוי המחשב טרם השימוש בסרגל ובאופן שוטף במהלך השימוש בו ולחברה החברה אין ולא תהיה
כל אחריות כלפי המשתמש לנזקים שיגרמו לו.

רישיון להשתמש בסרגל
החברה הכלכלית מעניקה למשתמש רישיון ,לא בלעדי ,אישי ,הדיר ובלתי עביר ,להשתמש בסרגל לתקופת הרשיון ,בכפוף
לתנאי שימוש אלו ,בלבד.
השימוש בסרגל מותר לשימוש עצמי בלבד .כל שימוש אחר הוא אסור אלא אם התקבלה מראש ובכתב הסכמת החברה
הכלכלית לו .מבלי למעט מהאמור אין להשתמש בסרגל לכל שימוש או לתכלית שאינם חוקיים.
תקופת הרשיון .תוקפו של רשיון זה הוא ללא הגבלת זמן בכפוף לכך שכל צד יהיה רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת בת 30
יום (הודעה מטעם החברה הכלכלית תפורסם באתר החברה).
בנוסף ,רישיון השימוש יפקע אוטומטית במקרה של הפרת תנאי רשיון זה.
מיד עם סיום תקופת הרישיון ,יש לחדול מכל שימוש שהוא בסרגל.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בסרגל הנן והן תיוותרנה בבעלותה הבלעדית של החברה הכלכלית.
השימוש בסרגל מותר אך ורק כאמור מפורשות לעיל ואין להשתמש בו או לבצע בו כל פעולה שמפרה את זכויות החברה
הכלכלית .מבלי לגרוע מהאמור :אין להעתיק או לאפשר הפצת עותקים של הסרגל; אין להשכיר או להשאיל את הסרגל
ואין ליתן בו רשיונות משנה.
כל זכויות הקניין הרוחני בשמות ובסימני המסחר של הסרגל וכן באלו המוצגים בו או מתפרסמים בקשר עימו ,הינן והן
תיוותרנה בבעלותה הבלעדית של החברה הכלכלית.

אחריות מוגבלת
אחריותה הבלעדית של החברה הכלכלית היא לפעול בשקידה סבירה לתיקון או לעקיפת ליקויים בסרגל ככל
שיתגלו מיום שייוודע לה עליהם ,או לבטל את רישיון השימוש בסרגל או להתנות את המשך השימוש בו
בהתקנת עדכון לסרגל ,הכל לפי שיקול דעתה .למעט אחריות מוגבלת זו החברה הכלכלית אינה והיא לא תהיה
אחראית ,בחוזים ,בנזיקין או תחת כל עילה אחרת ,לכל נזק ,הוצאה ,אובדן ,אי נוחות מכל מין וסוג שהוא
כתוצאה משימוש בסרגל או מחוסר היכולת להשתמש בו .היה ועל אף האמור ייקבע כי החברה הכלכלית תהיה
אחראית לנזקים כלשהם ,תוגבל אחריותה לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד ובסכום שלא יעלה על דמי הרישיון
ששילם המשתמש בפועל.

מבלי למעט מהאמור ולהסרת כל ספק מובהר כי:
החברה הכלכלית אינה מצהירה ואינה מתחייבת שהסרגל נקי מליקויים או כי הסרגל ייתן מענה לכל דרישות
ההנגשה הקבועות בדין .החברה הכלכלית אינה והיא לא תהיה אחראית לליקויים שיהיו בסרגל או לאי מתן
מענה או סיוע לכל דרישות ההנגשה הקבועות בדין.
שונות
עדכונים .החברה הכלכלית עשויה ,אך היא אינה מתחייבת ,להוציא מעת לעת עדכונים לסרגל.
תמיכה .החברה הכלכלית עשויה ,אך היא אינה מתחייבת לספק תמיכה למשתמשים בסרגל .תקשור עם
המשתמשים לצורך האמור יעשה באמצעות תקשורת בדוא"ל או בכל אמצעי קשר אחר שיקבע על ידי החברה
הכלכלית ,מעת לעת.
לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם הסרגל.
מדיניות פרטיות
השימוש בסרגל אינו מצריך רישום ,הזדהות ,או מסירת פרטים אישיים לחברה הכלכלית .החברה הכלכלית
אינה אוספת מידע בדבר זהות המשתמשים המורידים את הסרגל .המידע שנאגר בשרתי החברה הכלכלית על
אודות שימושים בסרגל (מידע "סטנדרטי" הנאגר על גבי שרתים המקושרים לאינטרנט) משמש לצרכים
סטטיסטיים בלבד ,מידע זה לבדו לרוב אינו מאפשר זיהוי משתמשים (זיהוי אפשרי ככל הנראה רק במשולב עם
מידע שמוחזק על ידי ספק הגישה לאינטרנט של המשתמש).
החברה הכלכלית שומרת על זכותה לאסוף ולהשתמש במידע אישי לזיהוי משתמשים במקרים הבאים )1( :חשד
לשימושים אסורים (לרבות הפרת תנאי שימוש אלו) ,פוגעים או פליליים; ( )2לצורכי אבטחה במקרים של חשש לפריצת
אבטחה ,או לצורך בירור או מניעה; ( )3צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת ( )4מניעת נזק ( )5רישוי בתשלום.

