הודעה משפטית חשובה
שים לב! הגישה והשימוש באתר זה ובכל האתרים של רקיט בנקיזר )שיוגדרו להלן "האתר"/
"האתרים"( כפופים לתניות ולתנאים הבאים ולכל החוקים החלים עליהם .אנא קרא/י את תנאי
השימוש באתר בקפידה טרם הגלישה באתר או שימוש אחר בשירותיו ,מאחר שהביקור באתר או
השימוש בו מעיד על הסכמתך לתנאיו .אם אינך מסכימ/ה לקבל על עצמך את תנאי הסכם זה ,אינך
מורשה/ית להשתמש באתר ,או לעשות שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת.
האתרים שלנו עשויים לכלול תניות ותנאים נוספים אשר יחולו על השימוש באתרים הללו .במקרה של
סתירה כלשהי בין התניות והתנאים האמורים בזה לבין התנאים הנוספים שיופיעו באתר כלשהו מבין
האתרים שלנו ,כי אז התנאים שבאתר זה יגברו .רקיט בנקיזר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או
לתקן ו/או להוסיף את התניות והתנאים שבאתר ו/או לחסום את הגישה לאתר ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת .התנאים והתניות ששונו ו/או תיקונם יתפרסמו באתר
ויחייבו מרגע הפרסום .המשך השימוש לאחר פרסום השינוי ,מעיד על הסכמתך לתניות והתנאים
החדשים.
הנך רשאי/ת לגלוש באתר זה לצורך שעשוע אישי ולשם קבלת מידע .הנך רשאי/ת להוריד למחשב
אחד או להדפיס כל תוכן המופיע באתר לצורך השימוש האישי ,הבלתי מסחרי ,החינוכי ,הפרטי או
הביתי שלך בלבד .ואולם ,אינך רשאי/ת להפיץ ,לשנות ,לשדר ,לעבד או לתקן את תכני האתר הזה או
ליצור יצירה נגזרת בהסתמך עליהם ,מבלי לקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת רקיט בנקיזר .כמו
כן ,אינך רשאי/ת לקשר לאתר זה מאתר צד שלישי ללא אישור מרקיט בנקיזר ,שיינתן מראש ובכתב.
אלא אם נאמר אחרת ,זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות בכל החומרים שבאתר זה )לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,תצלומים וסימנים גרפיים( הנם בבעלות הבלעדית של רקיט בנקיזר או
בעלי רישיונות מטעמה .כל הזכויות שמורות .יובהר ,כי הבעלות והזכויות בקניין רוחני אינן מועברות
לצד שלישי באמצעות השימוש באתר או הגישה אליו .כל התכנים באתרים של רקיט בנקיזר מוגנים
על ידי חוקי זכויות היוצרים הבינ"ל והמקומיים ,כמו גם על ידי אמנות בינלאומיות ודינים רלוונטיים
אחרים .אם תפר/י תנאי כלשהו מהתנאים האמורים בהודעה משפטית זו או באחד מן האתרים,
ההיתר שלך לעשות שימוש באתרים יבוטל לאלתר.
באמצעות העלאה או שידור לאתר זה באינטרנט ,הנך מצהיר/ה כי התכנים שאת/ה מעלה לאתר אינם
סודיים וכי את/ה בעל מלוא זכות היוצרים בתכנים שאתה מעלה לאתר ,לרבות הזכות להעתיקם,
לשתפם ,להפיצם ,לפרסמם ,לבצעם בפומבי ,לשדרם ולהעמידם לרשות הציבור – או שיש בידייך
רישיון מתאים מבעלי זכויות היוצרים ,לבצע את כל הפעולות האלה בלי הגבלה ,או שהתכנים מצויים
בנחלת הכלל .במסירת תכנים לפרסום או לשידור באתר ,הנך מוותר/ת על זכויותיך בכל תוכן
המועלה לאתר על ידך ובכלל זה על זכויות היוצרים )כולל הזכות המוסרית( וכל הזכויות בתכנים
אלה ,תהיינה של רקיט בנקיזר .במסירת התכנים לפרסום באתר ,הנך מסכים/ה כי רקיט בנקיזר ומי
מהגופים הקשורים אליה יוכלו לעשות שימוש במסר ו/או בחומר שלך לכל מטרה שהיא ,לרבות
שכפול ,העברה ,פרסום ,שידור והעלאה .רקיט בנקיזר אינה מחויבת להגיב למסרים שהועלו לאתר זה
ואינה חייבת לספק תשלום כלשהו בגין מסר ו/או חומר כאמור .האחריות המלאה והבלעדית לתכנים
המתפרסמים באתר ,ולכל תוצאה הנובעת מהם ,תחול על המשתמש/ת שהעלה/תה אותם לאתר ועל
המשתמש/ת שעשה/תה בהם שימוש ורקיט בנקיזר אינה נושאת בכל אחריות לתכנים אלו ו/או לכל
תוצאה הנובעת מהם .עלייך להקפיד שהתכנים שהנך מעלה לאתר יהיו חוקיים ובין היתר לא יהוו
איומים ו/או הוצאת דיבה ו/או חומרים פורנוגראפיים ו/או לשון הרע ו/או לא יפגעו בפרטיות ו/או
זכות היוצרים של אחר .כמו כן ,אין להעלות חומר כלשהו העלול להיחשב כהתנהגות או לעודד
התנהגות שתחשב לעבירה פלילית או פעולה העומדת בסתירה לכל דין חל.
יודגש ,כי אין להעלות קישור )"לינק"( לאתר ,מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ,תכנים
המעודדים לגזענות או להפליה פסולה ,המנוגדים לחוק ,או שפרסומם מנוגד לחוק ,או המעודדים
פעילות המנוגדת לחוק .רקיט בנקיזר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור
לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת .הינך נושא/ת באחריות
המלאה והבלעדית לכל קישור ,הצגה או פרסום של התכנים שהועלו על ידך לאתר .קישורים אל אתרי
אינטרנט אחרים שיופיעו באתר ,אינם מעידים על הסכמת רקיט בנקיזר לתוכנם ,בין אם הועלו על ידי

משתמש/ת באתר ובין אם הועלו על ידי רקיט בנקיזר .לרקיט בנקיזר אין שליטה ופיקוח על אתרים
אלה או על תוכנם והיא איננה אחראית לתכנים אליהם מוליכים הקישורים ו/או לכל תוצאה שתיגרם
מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם ,לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים .בכל מקרה ,מי
שנכנס/ת לאתר אחר באמצעות קישור מהאתרים ,עושה זאת על אחריותו/ה בלבד.
רקיט בנקיזר אינה מסוגלת לבדוק מסרים או חומרים המועלים לאתרים שלה והיא אינה מקבלת
אחריות כלשהי לעריכת בדיקה כאמור .ואולם ,רקיט בנקיזר תהא רשאית ,בכל עת ותוך הפעלת
שיקול דעתה הבלעדי ,בין אם קיבלה דרישה לכך ובין אם לאו ,להסיר ו/או לשנות כל תוכן שהוא
מהאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליה לנמק החלטה זו .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,רקיט בנקיזר תהא רשאית לבטל רישום של משתמש/ת לאתר ו/או לחסום את
גישתו/ה לאתר ו/או למנוע ממשתמש/ת מסוים/ת פרסום תכנים נוספים באתר ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
השם והלוגו "רקיט בנקיזר" ,אותות וסימנים מסחריים או אחרים באתר ,הנם סימני מסחר אשר
בבעלות רקיט בנקיזר )"סימני המסחר שלנו"( .אין להשתמש בסימני המסחר שלנו באופן שבו
יקושרו עם כל מוצר או שירות שאינו שייך לנו ,או באופן שיש בו כדי להטעות את המשתמשים לסבור
כי אנו המקור של המוצר או השירות ,כי אנו נותנים לו חסות או ממליצים עליו ,או לעשות בהם
שימוש באופן כלשהו שיש בו כדי לזלזל בנו או להעטות עלינו קלון.
רקיט בנקיזר מתכוונת לעשות שימוש רק בשמות ,סמלילים או סימנים המופיעים באתר זה
בטריטוריות בהן היא או הגופים הקשורים אליה זכאים לעשות בהם שימוש ,בין אם מכוח סימני
מסחר ,רישיונות או הליכים אחרים רשומים או תלויים ועומדים .למען הסר ספק ,רקיט בנקיזר אינה
מתיימרת לעשות שימוש בכל שם ,סמליל או סימן בכל טריטוריה שבה היא אינה זכאית לעשות כן,
ולא תספק ולא תציע לספק מוצרים ו/או שירותים הנושאים שם ,סמליל או סימן כאמור בטריטוריה
כאמור .השימוש או השימוש לרעה בסימני מסחר כאמור או בתוכן אחר שבאתר זה ,למעט כאמור
בתנאים ותניות אלה או בתוכן האתר ,הנם אסורים בהחלט.
החומרים באתר ניתנים כפי שהם )" ("as- isללא כל תנאי ,אחריות או מצג או תניה אחרת מכל סוג
שהוא .רקיט בנקיזר )לרבות מי מהגופים הקשורים אליה ,וכל נושאי המשרה ,הדירקטורים,
העובדים ,בעלי המניות או השלוחים של רקיט בנקיזר והגופים הקשורים אליה( אינה מתחייבת ואף
לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר ,בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר ו/או
זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר ו/או הדיוק או השלמות של תוכן אתר זה
או אתרים אחרים כלשהם "שאינם קשורים" לאתר זה ,אלא אם נאמר אחרת .השימוש בשירותי
האתר ייעשה באחריותך המלאה והבלעדית .הינך בלבד אחראי/ת לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה
מהסתמכותך על הנתונים המוצגים באתר או באמצעותו וידוע לך כי רקיט בנקיזר ו/או כל חברה
קשורה ו/או בעלת רישיון מכוחו היא פועלת באתר ו/או מי מטעמן ,לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר
ו/או עקיף ,כספי ו/או אחר ,שייגרם לך ו/או לצדדים שלישיים ,כתוצאה משימוש באתר ו/או מחוסר
האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או חלק מהם ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים
המופיעים באתר ו/או המופיעים באתר/ים כלשהו/ם המקושר/ים לאתר זה.
רקיט בנקיזר תהא רשאית לערוך שינויים בתוכן בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן
הודעה מוקדמת .רקיט בנקיזר אינה מתחייבת לעדכן את החומרים שבאתר.
האתרים אשר נועדו לספק מידע על מוצרי הבריאות של רקיט בנקיזר או התרופות ברישיון של רקיט
בנקיזר ,לא נועדו לספק מידע רפואי או מגבלות שימוש ,אלא לספק מידע כללי בלבד כלשהי ומידע זה
אינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או תחליף לאבחנה וייעוץ רפואי אישי .תמיד היוועץ/י ברופא או ברוקח
שלך לצורך קבלת עצה או טיפול בנסיבות פרטניות ובצרכים פרטניים.
רקיט בנקיזר לא תישא באחריות כלשהי להפרעות ,תקלות ,שגיאות ,מחדלים ,שיבושים ,זמני תגובה,
כשלים ,וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים
כלשהם למערכת המחשב ו/או לתשתיות של כל משתמש ,לרבות אובדן מידע ,או כל נזק אחר אשר
ייגרם כתוצאה מהורדת מידע ו/או תכנים באמצעות האתר.
אף כי בכוונת רקיט בנקיזר לנקוט צעדים סבירים למניעת החדרת וירוסים ,תולעים" ,סוסים
טרויאנים" ) (Trojan Horsesוגורמים הרסניים אחרים לאתר ,אין היא מתחייבת או ערבה להיותו של
האתר או תכנים שמאן דהו עשוי להוריד ממנו נקיים מתכונות הרסניות כנ"ל.

השימוש שלך באתר זה מוסדר בכל המובנים על ידי דיני מדינת ישראל ,וזאת על אף כללי ברירת
דינים .מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לאתר ולתקנון זה הינו בית המשפט המוסמך לכך מבחינה
עניינית במחוז מרכז ,ישראל.
אם ברצונך ליצור קשר עם רקיט בנקיזר בנוגע לסוגיה משפטית ,עליך ליצור קשר עם חברת רקיט
בנקיזר המקומית באזור מגוריך ,בהתאם לפרטים המופיעים ברשימת החברות המקומיות שבאתר
התאגיד שלנו ,בכתובת .reckitbenckiser.com
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