סוכנות תמי גור – ייצוג אישי
תנאי השימוש באתר
אתר זה"( /http://tamigur.co.il ,האתר") ,מנוהל ובבעלות תמי גור – ייצוג אישי (להלן "הסוכנות"),
דוא"ל.tami@tamigur.co.il :
אנא קראו את ההוראות המפורטות להלן בתשומת לב רבה ,שכן הן חלות על כל שימוש שתעשו
באתר והוא מהווה הסכם משפטי מחייב בכל הנוגע לשימוש בו וליחסיך עם הסוכנות.
אם אינכם מסכימים עם התנאים המפורטים להלן ,בבקשה אל תשתמשו באתר זה .אם בחרתם
להשתמש באתר זה ,ביקורכם והשימוש בו מהווה הסכמה לתנאים ולהוראות שלהלן.
 .1הגדרות
במסגרת מסמך זה שכותרתו "תנאי השימוש באתר" תהיה למושגים הבאים המשמעות הצמודה להם:
תכנים :כל התוכן זמין שבאתר זה ,כולל טקסט ,תמונות ,איורים ,סרטונים ,קישורים וכל חומר אחר
שהועלה לאתר זה.
כל התכנים הזמינים ו/או העומדים לרשותכם לצפייה באתר זה ,הם תכנים שפורסמו ו/או הועלו לרשת
לפני שהועלו לאתר זה .הסוכנות מניחה כי במידה ונכללים בהם יצירות מוגנות מכל סוג נתקבלה הרשות
ו/או ההרשאה המתאימה לשימוש ביצירות מוגנות אלה ,ולשלבם בתכנים .כמו כן ,מניחה הסוכנות כי
העלאתם לרשת ופרסומם בעבר כאמור ,נעשתה בידי בעלי הזכויות שהיו מוסמכים ואשר קיבלו הרשאה
לכך ,המאפשרת פרסומם ו/או העלאתם באתר וכי לכן אין מניעה כלשהי להציגם גם באתר ו/או לאפשר
קישור לצפייה בהם מהאתר.
מטרות האתר :אתר זה מיועד לשרת אנשי מקצוע מתחום הקולנוע ו/או הטלוויזיה ו/או התקשורת ו/או
המדיה הדיגיטלית וכיוצב' כגון מפיקים ,מפתחים ,מנהלי תוכנים ,משקיעים ,מפרסמים או כל גורם אחר
המייצג ישות ו/או מוסד (כגון חברת הפקה ,משרד פרסום ,קרנות קולנוע ,פסטיבלים ,מנהלי אתרים,
גופים משדרים וכיוצב') העוסקים בפיתוח  /הפקה  /מימון  /הפצה ויצירת תכנים.
האתר הוא כלי מקצועי ומהווה "חלון ראווה" של הכישרונות המיוצגים על ידי הסוכנות .הוא נועד לאפשר
למבקרים בו לצפות ביצירותיהם ולהעריך אפשרות לשיתוף פעולה פוטנציאלית עם המיוצגים.
שימוש מורשה :המשתמשים ו/או המבקרים באתר זה ,מורשים לעשות שימוש בתוכן המועלה לאתר
זה לצורך צפייה אישית בלבד.
שימושים אסורים :כל שימוש אחר באתר ובתוכנים הזמינים שבו ,שאינו מורשה ספציפית כמוגדר לעיל,
אסור בתכלית אלא אם כן התקבלה הסכמה בכתב מראש של הסוכנות .שימושים אסורים כוללים בין
היתר עיבוד ו/או העמדה לרשות הציבור ו/או העברה של התכנים בכל אמצעי ובכל מדיה לרבות הקרנות
במקומות ציבוריים ו/או שידור ו/או הצגה ו/או הפנייה אליו בכל אמצעי או דרך (כולל באמצעות אינטרנט,
סלולרי ,כבלים או לוויין) וכו'.
אין להעתיק ,להוריד ,לשמור ,לאחסן ,לשכפל ,לפרסם ,לערוך שינויים בתוכן והם אינם רשאים להפיץ
מחדש ,או ליצור בכל דרך אחרת נגזרת כלשהי של התוכן כולו או חלקו ,ולא ליטול ממנו שום מרכיב או
חלק.

משתמשים אינם רשאים לעשות שימוש אחר בתכנים מעבר לשימוש המותר ,מחוץ לתחום האתר
(אלמנטים באתר כלולים) ,אלא אם כן ניתנה להם הסכמה מפורשת ובכתב מראש לכל פעולה שכזו על
ידי הסוכנות.
כל שימוש אסור בתוכן ,או השימוש בו מחוץ לתחום האתר עשוי להוות הפרה של דיני זכויות יוצרים
או להוות כל עוולה ו/או הפרת חוקי הנזיקין.
 .2הוראות כלליות
 .2.1אתר זה מיועד לשימוש בלעדי של בגירים בלבד.
 .2.2חל איסור מפורש לעשות כל שימוש בלתי הולם או לא חוקי באתר ובתכניו ,ועל המבקר ו/או
המשתמש בו להקפיד לעשות בו רק את השימושים המותרים על פי תנאי השימוש באתר ולמטרותיו.
 .2.3הסוכנות רשאית לחסום ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,גישה של כל משתמש שיחשב בעיניה כמפר
את תנאי השימוש או את מטרות האתר ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה לנקוט בכל אמצעי ו/או פעולה אחרת
ו/או ומבלי לפגוע בכל סעד העומד לרשותה על פי כל דין.
 .2.4התכנים המוצעים באתר זה מוצגים על ידי סוכנות 'כמות שהם' וכפי שסופקו על ידי מפיקים ו/או
בעלי זכויות היוצרים של התוכן .הסוכנות אינה אחראית לתכנים ולמוצג בהם לרבות לכל מרכיב שעשוי
להיחשב כמשמיץ ,פוגעני ,כביטוי של שנאה ,כתוכן מאיים ,כ"זבל" או דמוי "דואר זבל" ,העלול לפגוע,
כמכיל תוכן המוגבל לצפיית מבוגרים בלבד ו/או המכיל מידע אישי של אחרים ,המהווה הפרת זכויות
כל שהיא של צד ג' לרבות זכות יוצרים ,זכות לפרטיות ו/או לשון הרע וכיוצב' ו/או המעודד פעילות בלתי
חוקית או אחרת פוגע בפרטיות ו/או בסודיות על פי כל דין.
בביקורך באתר ו /או בשימוש באתר זה ,הנכם מוותרים בזאת באופן סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או
תביעה העשויה להיות לכם כנגד הסוכנות בגין הפצת ו/או העמדתם של התכנים לרשות הציבור
במסגרת האתר והסוכנות לא תישא בשום אחריות בקשר לכך.
 .2.5הסוכנות לא תישא באחריות לטעויות כגון שגיאות טקסט ,תיאורים שגויים וכיוצב'.
 .2.6אם אתם מרגישים ו/או יודעים ו/או סבורים שיש לכם סיבה/או סיבות ו/או עילות כלשהם שבגללם
על הסוכנות להסיר תוכן כלשהו מהאתר ,הנכם נדרשים בזאת להודיע על כך לסוכנות ללא דיחוי
בהודעה מפורטת והסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לשקול להסיר מהאתר ו/או לשנות כל תוכן כזה
מכל סיבה שהיא ,גם ללא מתן הסבר ו/או ללא הודעה מוקדמת.
 .2.7בקשות להסרת תוכן יתבצעו רק לפי שיקול דעתה של הסוכנות .הסרת או שינוי תהיה הסעד
היחיד שיינתן על ידי הסוכנות לבקשת משתמש להסרה במקרה כזה .שלילת בקשה של הסוכנות
להסרת תכנים לא תטיל אחריות כלשהי על הסוכנות שתישאר אחריותם הבלעדית של ספקי התוכנים
לסוכנות.
 .2.8הסוכנות לא תהיה אחראית לעיכובים בהסרה ו/או שינוי מסיבות שאינן בשליטתה ,לרבות כוח
עליון ,שביתות ,בעיות טכניות ,האטות מערכת ,פעולות ומחדלים של צדדים שלישיים וכיוצב'.
 .2.9אם יש לכם ספקות לגבי חוקיות השימוש בתכנים ו/או באתר ,בבקשה פנו אלינו לפני ביצוע פעולה
כלשהי ,שכן שימוש שגוי באתר ובתכנים המופיעים בו עשוי להוביל לתובענה של הפרת זכויות יוצרים
נגדך.
 .3פרטיות
 .3.1הסוכנות איננה אוספת מידע ואינה עושה כל שימוש בפרטיכם האישיים ,בכתובת הדוא"ל ובכל
הפרטים האחרים ואינה עוקבת אחר השימוש באתר ,מלבד איסוף נתונים סטטיסטיים כלליים וניתוחים
מקובלים.
 .3.2הסוכנות תימנע ,ככל האפשר ,לחשוף מידע כזה לצדדים שלישיים אלא אם תיאלץ לעשות כן מכוח
צו שיפוטי או תביעת הפרה .בנוסף ,במקרה של סכסוך משפטי או פעולה משפטית הקשורה לשימוש
באתר ,הסוכנות תהיה רשאית להעביר את המידע לכל גורם המעורב בסכסוך על פי בקשתו.
 .3.3הסוכנות תנקוט באמצעים סטנדרטיים סבירים כדי להבטיח סביבה מקוונת מאובטחת.
 .3.4תוכלו להסיר את שמכם ופרטיכם מרשימת התפוצה של הסוכנות בכל עת.

 .4קניין רוחני
 .4.1כל הזכויות באתר ,עיצובו ,אפליקציות ,גרפיקה ,תמונות ,טקסטים ,גופנים ,סימני מסחר (רשומים
או לא רשומים) ,מוגנים פריטים ,תמונות ,מדגמים וכל שאר החומרים הכלולים באתר או בתכנים ,הם
יצירות מוגנות כמשמעותם המקובלת בדיני הקניין רוחני והם שייכים בלעדית לסוכנות ו/או לבעלי זכויות
אחרים וחל איסור לעשות בהם שימוש ללא קבלת רשות מוקדמת מבעליהם.
 .4.2חל איסור להעתיק ,לשכפל ,לפרסם ,לעבד ,להוריד ,לבצע שינויים ,להציג בפומבי או להשתמש
בכל דרך אחרת בתמונות והאיורים באתר או בתכנים הזמינים בו וליצור מהם נגזרת כלשהי ו/או ליצור
כל שימוש אחר באלמנטים באתר ,אלא אם כן הסוכנות סיפקה הסכמה מפורשת בכתב לכל פעולה כזו.
 .5שונות
 .5.1הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשנות את מסמך "תנאי השימוש באתר" בכל עת
וללא הודעה מוקדמת .שינויים והתאמות יחולו על כל התכנים .מומלץ לכם לקרוא מעת לעת מחדש את
תנאי השימוש באתר כדי לקבוע האם שינויים כאלה מקובלים עליכם.
 .5.2חל איסור להעלות לאתר קודים" ,סוסים טרויאניים" ,וירוסים" ,תולעים" וכל תוכנות זדוניות אחרות
ו/או לשתול בו תוכן שאינו הולם ,לעשות שימוש בו בשפה מאיימת או כל שפה האסורה על פי חוק,
לרבות באמצעות ביטויים אשר יש בהם להוות לשון הרע ו/או המהווים פגיעה בפרטיות.
 .5.3התכנים באתר עשויים להיות זמינים באמצעות קישורים לאתרים אחרים .הסוכנות אינה אחראית
לתכני אתרים אלה ,לא למעשיהם ולא למחדליהם ולא לשירותים שהם מציעים או לאיכות התכנים
הזמינים בהם .קישורים אלה אין בהם להעיד על קשר עסקי או קשר כלשהו בין הסוכנות לבין האתרים
הללו ומפעיליהם והשימוש באתרים אלו אף אם הם באמצעות קישור מהאתר הינו באחריות המשתמש
בלבד.
 .5.4הסוכנות רשאית להפסיק את הפעלת אתר זה או להסיר ממנו כל תוכן בכל עת וללא הודעה
מוקדמת וללא הסבר.
 .5.5כל עניין הנוגע לאתר זה ו/או לשימוש בו ,יהיה נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של מדינת ישראל
ולחוקי מדינת ישראל
 .5.6בכל מחלוקת עם הסוכנות הנוגעת לאתר זה והשימוש בו ו/או הנוגע לתוכן המוצג בו ,תהייה נתונה
הבלעדית לדון בו נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב.

