תקנון פעילות דיגיטל קולגייט –"תעבירו את החיוך הלאה" פסח 7102
ש .שסטוביץ בע"מ (להלן" :החברה") בשיתוף עם עמותת גדולים מהחיים (להלן" :העמותה") (להלן ביחד:
"עורכי הפעילות") ,תקיים פעילות בדף ייעודי באתר ( www.colgatesmile.co.ilלהלן" :הפעילות") ,המאפשרת
למשתתפים בה לשתף תמונות ולהביא לתרומת כספים לעמותה .ההשתתפות בפעילות תהיה בהתאם ובכפוף
להוראות תקנון זה.
בהשתתפותו בפעילות ,מאשר ומתחייב המשתתף כי קרא והבין הוראות תקנון זה ,וכי הוא מקבל על עצמו את
הוראותיו ללא סיג ,וכי הוא פוטר את עורכי הפעילות ואת עובדיהם ו/או כל מי מטעמם מכל דרישה ,טענה או
תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות וההשתתפות בה.
.1

הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם להלן:
" .1.1האתר" או "אתר הפעילות" – עמוד ייעודי בכתובת .www.colgatesmile.co.il
" .1.1הפעילות" – הפעילות המוסדרת בתקנון זה ,ואשר תכונה "תעבירו את החיוך הלאה" .הגולשים
יוזמנו להעלות לאתר הפעילות תמונה של החיוך שלהם ולהעביר את החיוך הלאה באמצעים
הדיגיטליים המפורטים בתקנון זה .באמצעות פעולה זו ,תתרום החברה כסף לעמותה ,והכל בכפוף
לאמור בתקנון זה.
" .1.1תקופת הפעילות" – הפעילות תחל ביום  14.1.17ותימשך עד ליום  .11.4.17החברה רשאית לשנות
את משך הפעילות ומועדיה.
" .1.4משתתף" או "משתתף בפעילות" – כל אדם אשר נכנס לאתר הפעילות ,העלה תמונה ושיתף אותה
באחד מהאמצעים הדיגיטליים המפורטים בתקנון זה.
" .1.1התכנים" – תמונות הגולשים שיועלו לאתר הפעילות בתקופת הפעילות.
" .1.1התרומה" – תרומה כספית שתועבר על ידי החברה לעמותה ,כמפורט ובכפוף לתנאי תקנון זה ,ובכל
מקרה עד לסכום מקסימאלי של  12,222ש"ח.
" .1.7התקנון" – תקנון זה ,אשר יהא ניתן לעדכון על ידי החברה בכל עת ,לרבות במהלך תקופת
הפעילות .למען הסר ספק יובהר ,כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המצוי במשרדי החברה
ברח' השחם  ,8פתח תקווה.

.1

פרשנות
 .1.1השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד ,והתקנון מתייחס הן לזכר והן לנקבה.
השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך ,לפי העניין.
 .1.1כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
 .1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה.

.1

תנאי ההשתתפות בפעילות
 .1.1הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה.
 .1.1בהשתתפותו בפעילות ,כל משתתף מצהיר ,מתחייב ומאשר כדלקמן:
 .1.1.1כי ישמור על שפה נאותה וכי לא יעלה לאתר הפעילות כל תוכן מכל מין וסוג שהוא ,שעלול להפר
כל דין ו/או הוראה של תקנון זה ו/או את תקנון אתר הפעילות ,לרבות תכנים שעלולים להפר ו/או
לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גורם אחר .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המשתתף
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מתחייב כי לא יעלה תוכן בעל אופי מיני ,פרובוקטיבי ,בלתי נאות ,פוגעני ,מעליב ,אלים ,גזעני,
מבזה ,משפיל ,חומר המהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או המהווה הפרה של זכויות יוצרים
ו/או זכות קניינית אחרת ,פרסום אסור בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור אחר ,ו/או כל חומר
ו/או קישור לחומר בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי אחר.
 .1.1.1כי הוא בעל כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא ,לרבות זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות
והבלעדיות בכל התכנים מכל מין וסוג שהוא ,אותם יעלה לאתר ,וכי התוכן המועלה לאתר
הפעילות הינו מקורי ולא מועתק ,בבעלותו המלאה והבלעדית של המשתתף ,ונוצר/צולם/חובר על
ידי המשתתף בלבד ,או שהתוכן נעשה לפי הזמנתו של המשתתף ובלבד שלמחבר/המצלם אין ולא
יהיו זכויות כלשהן בתוכן.
 .1.1.1כי הוא האחראי הבלעדי בכל הקשור לתכנים כאמור ולהעלאתם לאתר ,והוא האחראי הבלעדי
לכל נזק שיגרם לצד ג' כלשהו ו/או לעורכי הפעילות כתוצאה מכל טענה של צד שלישי הטוען
לזכויות בתכנים אלו ו/או לפגיעה ו/או נזק שנגרמו לו כתוצאה מהעלאת תכנים כאמור לאתר.
עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות לגבי תביעות בקשר לכל תוכן שהועלה
לאתר כאמור ,לרבות ,אך לא רק ,בקשר לזכויות בהם.
 .1.1.4כי הוא מתחייב לשפות באופן מלא את עורכי הפעילות בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו להם עקב
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כלשהו לפיה תוכן כלשהו שהועלה לאתר גרם לאותו צד ג'
נזק ו/או הוצאה ו/או פגיעה כלשהי ו/או זיכה את אותו צד ג' בתשלום מכל סיבה שהיא.
 .1.1.1כי ככל שמופיע אדם כלשהו בתוכן שהועלה לאתר הפעילות ,אותו אדם נתן הסכמתו המפורשת
וכדין להופעתו בצילום ולשימוש בצילום כמפורט בתקנון זה להלן ,כי לא נעשתה פגיעה בפרטיותו
ובזכותו שלא להיחשף בציבור בניגוד לרצונו ,וככל שמופיע בתוכן קטין ,כי המשתתף הינו
אפוטרופסו החוקי של הקטין וכל אפוטרופוס חוקי אחר הביע את הסכמתו להופעת הקטין בתוכן
ולשימוש בתוכן בהתאם לכללי תקנון זה.
 .1.1.1כי עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם יהיו רשאים ,אך לא חייבים ,לעשות בכל תוכן שהועלה לאתר
כל שימוש לפי שיקול דעתם ,לרבות ,אך לא רק ,שימוש מסחרי ושיווקי בטלוויזיה ,בעיתונות
הכתובה ובאינטרנט ,הצגת התכנים מעת לעת באתרי אינטרנט ,לרבות אתר הפעילות ,הוספת ו/או
השמטת טקסט ,עריכת תמונות ,וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי לעשות ,לרבות פרסומם בכל
מתכונת ,והכל ללא תמורה או תשלום משום סוג שהוא ,בכל העולם ,וללא הגבלת זמן .עצם
העלאת חומרים אלו לאתר ,מהווה ויתור בלתי חוזר על כל זכות ו/או טענה מכל סוג שהוא העשויה
להיות בקשר לחומרים אלו.
 .1.1.7כי לא יעשה כל שימוש מסחרי ,בשום דרך ,במישרין או בעקיפין ,באתר ו/או בתכניו ,סמליו,
סימניו ,מאפייניו וכיו"ב ,וכי לא יעתיק ,ישכפל ,ישתמש ו/או יאפשר לאחרים לעשות כן ,בתכני
האתר ,כולם או מקצתם ,לרבות תכנים חזותיים ומילוליים ,כי לא יציג את האתר ו/או את תכניו
ו/או את היישומים המוצעים במסגרתו בכל דרך ,ובכלל זה באמצעות כל אמצעי המשנה את עיצוב
העמוד ו/או תוכנו ו/או היישומים המוצעים במסגרתו ו/או המציג אותו באופן חלקי ,לרבות לא
יציג את העמוד ו/או תכניו ו/או שירותים הניתנים במסגרתו באתר אינטרנט כלשהו זולת האתר,
והכל אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בתקנון זה.
 .1.1.8כי עורכי הפעילות שומרים לעצמם את הזכות ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,למנוע מכל משתתף ו/או
מעוניין להשתתף את ההשתתפות בפעילות ,מכל סיבה שהיא ,בין היתר ,מקום בו התעורר אצל
עורכי הפעילות ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,חשש כי ההשתתפות נעשתה שלא כדין ו/או תוך
ביצוע מעשה מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב ו /או תוך הפרת תקנון זה או תוך ניסיון לעקוף את כללי
הפעילות בכל צורה אחרת.
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 .1.1.3כי עורכי הפעילות לא יהיו אחראים לכל תוכן ו/או כל פרסום לפעילות שייעשה על ידי משתתף
בפעילות ,לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים ,בתגובות להודעות
ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בפעילות.
 .1.1.12כי עורכי הפעילות שומרים לעצמם את הזכות לבטל בכל עת את הפעילות ,כולה או חלקה ,וכן
לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה ,על פי שיקול דעתם
הבלעדי.
.4

תיאור הפעילות
 .4.1כדי להשתתף בפעילות ,נדרש מהמשתתף להיכנס לאתר הפעילות ,להעלות תמונה ,לבחור ברכה
מתוך המאגר (אופציונלי) ,ולשתף לאחד החברים באחד מהאמצעים הדיגיטליים הבאים :פייסבוק,
אינסטגרם WhatsApp ,או דואר אלקטרוני.
 .4.1כל משתתף יהיה רשאי להעלות מספר בלתי מוגבל של תמונות לאתר הפעילות.
 .4.1בעבור כל משתתף שהעלה תמונה של חיוך לאתר הפעילות – תתרום החברה  1ש"ח לעמותה.
 .4.4יובהר ,כי בכל מקרה ,סכום התרומה הכולל עבור כל הפעולות שיבצעו המשתתפים בכל תקופת
הפעילות ,לא יעלה על  12,222ש"ח.

.1

ויתור ופטור מאחריות
 .1.1למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לאי הצלחה של
משתתף בפעילות ו/או למקרה שבו נמנע ממשתתף ,באופן מלא או חלקי ,מלהשתתף בפעילות ,מכל
סיבה שהיא ,לרבות עקב תקלה טכנית במערכות התקשורת ו/או המחשבים ו/או הטלפוניה ו/או
האינטרנט ו/או בעקבות חסימתו לשירותים ,כולם או מקצתם.
 .1.1מובהר כי הפעילות נערכת באמצעות אמצעים דיגיטליים ותלויה במערכות מחשב ותקשורת (להלן:
"המערכות") ,שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות .עורכי הפעילות לא יישאו בכל אחריות
לכל תקלה ו/או שיבוש באופן התנהלות הפעילות ,לרבות תקלות ו/או שיבושים כאמור שמקורם
בתקלות במערכות ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל גורם אחר ,לרבות תקלות ו/או שיבושים מחמת
כוח עליון .למשתתפים בפעילות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,הקשורה במישרין או
בעקיפין לתקלות ו/או שיבושים כאמור.
 .1.1במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות ,יהיו עורכי הפעילות רשאים,
לפי שיקול דעתם הבלעדי ,לבטל את הפעילות ,כולה או מקצתה ,לשנות את מועדיה ומשכה וכיוצ"ב.
 .1.4כל הזכויות בקשר עם הפעילות לרבות כל זכויות הקניין הרוחני ,סימני המסחר ,זכויות יוצרים וכן
הלאה ,בקשר עם הפעילות והתכנים המוצגים בה ,שייכות במלואן ובאופן בלעדי לחברה בלבד.
 .1.1מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע בלבד ,ובהשתתפותו ,מצהיר
המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי ,כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא
מטעמו ,כל דרישה ,טענה ו/או תביעה כלפי עורכי הפעילות ,מנהליהם ,עובדיהם ומי מטעמם בקשר
עם הפעילות.
 .1.1השתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי הפעילות .החברה ו/או
מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי הפעילות עקב
ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנו .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפים כל עילה ,טענה או תביעה
הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות וכיוצ"ב.
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.1

קניין רוחני
 .1.1בעצם השתתפותו בפעילות ,המשתתף מקנה לעורכי הפעילות באופן בלעדי וסופי את מלוא זכויות
הקניין הרוחני בכל תוכן מכל סוג ומין שהוא שהועלה לאתר ,לרבות פטנטים ,זכויות יוצרים ,סימני
מסחר ו/או סודות מסחריים ,וככל שאלה ישנם ,הם רכושם הבלעדי של עורכי הפעילות .המשתתף
מתיר לעורכי הפעילות לערוך ו/או לשנות ו/או לעשות כל שימוש בתכנים לכל דבר ועניין ולכל מטרה
שהיא ,על פי שיקול דעתם הבלעדי .המשתתף מוותר בעצם השתתפותו על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה (להלן" :טענה") בקשר עם שימוש בתכנים ובכל בחלק מהם ובכלל זה מוותר על כל טענה
שעניינה זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא וכן על כל טענה לתמורה כלשהי בגין
השימוש האמור.
 .1.1המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי התוכן שהעלה לאתר הפעילות אינו מפר זכויות פרטיות ו/או
קניין רוחני ,בין אם של משתתף אחר או של צד שלישי אחר כלשהו ,כולו או חלקו .פעל המשתתף
בניגוד לאמור ,יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את עורכי הפעילות בגין כל טענה או
דרישה שתועלה על ידי צד שלישי בקשר עם האמור לעיל .מובהר ,כי עורכי הפעילות שומרים על
זכותם להסיר כל תוכן שנוגד את הוראות סעיף זה.

.7

שונות
 .7.1תקנון זה יעמוד לעיון באתר הפעילות ו/או במשרדי החברה ,ברח' השחם  8פ"ת .בכל מקרה של
סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר בקשר עם הפעילות בכל מדיה שהיא,
תגברנה הוראות תקנון זה.
 .7.1בהשתתפותו בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הגולש כי קרא את התקנון ,מסכים לכל
תנאיו ומקבל עליו את הוראותיו ללא סייג ,והוא פוטר את עורכי הפעילות מכל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או לתקנון ו /או לתקלות בקשר לפעילות ומוותר על כל טענה הקשורה
באלה .משתתף שלא קרא את התקנון ו/או אינו מסכים למי מתנאיו ,אינו רשאי להשתתף בפעילות.
 .7.1מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה ,מובהר כי עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום
אחריות לגבי תביעות בקשר עם כל תוכן שהועלה לאתר ו/או בקשר לזכויות בתוכן כאמור ,וכי הגולש
ו/או המשתתף יהיו האחראים הבלעדיים בכל הקשור לתכנים כאמור ולהעלאתם לאתר ,לרבות לכל
נזק שיגרם לעורכי הפעילות ו/או מי מטעמם כתוצאה מכל טענה של צד שלישי הטוען לזכויות
בתכנים אלו ו/או לפגיעה ו/או נזק שנגרמו לו כתוצאה מהעלאת תכנים כאמור לאתר ,והמשתתף
ו/או הגולש תשפה ו/או תפצה את עורכי הפעילות בגין כל נזק שיגרם להן עקב כך.
 .7.4עורכי הפעילות יהיו רשאים ,בכל עת ,ולפי שיקול דעתם הבלעדי ומכל סיבה שהיא להפסיק או לבטל
את הפעילות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או לשנות
את תקופת הפעילות ו/או את המועדים ו/או את ההטבה המוצעת בפעילות ,וכל משתתף ו/או גולש
מוותרים מראש על כל טענה בקשר לכך.
 .7.1בכל מקרה לא תהיה למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורכי הפעילות ו/או נגד כל גוף
אחר הקשור בפעילות ,או מי מטעם מי מאלה ,בכל עניין ודבר הקשור ,במישרין או בעקיפין בפעילות,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל הקשור לאופן ביצועה ,לאתר הפעילות ,לחומרים
המתפרסמים בו וכו'.
 .7.1אין לבצע קישור לדפי האינטרנט של אתר הפעילות בעמודי אינטרנט אחרים ,לרבות עמודים אחרים
באתר ו/או אין לקשר לעמוד מכל מקור שהוא ללא אישור מראש ובכתב של עורכי הפעילות.
 .7.7כל הזכויות בתכנים שיועלו לעמוד יהיו קניינם של עורכי הפעילות בלבד וכל משתתף ו/או גולש
מוותרים בזאת על כל זכות ,לרבות זכות יוצרים ,ככל שקיימות ,בתכנים שיעלו לאתר הפעילות .אין
להעתיק ,לתרגם ,לשכפל ,להוציא לאור ,לשגר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ
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בכל אמצעי ,כל חלק מן החומר המוצג באתר הפעילות ו/או בקישורים לאתר הפעילות ו/או בהודעות
הפרסום והבאנרים (הודעות קופצות) ,לרבות כל דפי האינטרנט הקשורים אליו ו/או נגזרים ממנו.
 .7.8עורכי הפעילות יהיו רשאים למנוע ו/או להפסיק ו/או להסיר ו/או לא להציג כל תוכן שיימצא בלתי
ראוי ו/או שיתקבלו בגינו תלונות כלשהן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .לגולש ו/או משתתף שתוכן
כאמור שהועלו נמחק ו/או הוסר ו/או לא הוצג ,לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגד עורכי
הפעילות ,וזאת מבלי לגרוע מחבותו של אותו משתתף ו/או גולש לפצות או לשפות את עורכי
הפעילות בגין כל נזק שיגרם בשל כך.
 .7.3כל המועדים והנתונים הרלבנטיים לפעילות וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהפעילות יקבעו אך
ורק על ידי נתוני עורכי הפעילות.
 .7.12עורכי הפעילות הם הפוסקים הסופיים בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל מחלוקת ו/או שאלה
שתתעורר במהלכה ו/או בקשר אליה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר
במהלכה ,בין אם צוינו בתקנון ובין אם לאו ,והכרעתם תהא סופית ומחייבת את המשתתפים,
ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין.
 .7.11היה ויוכח בפסק דין סופי כי עקב רשלנות עורכי הפעילות נגרם נזק כלשהו למשתתף יוגבל הפיצוי
המרבי לו יהיה זכאי גולש כאמור לסכום המינימאלי של עלות שעת גלישה באינטרנט.
 .7.11ככל שהוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי ,הוראות
התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
 .7.11לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין בקשר עם הפעילות
ו/או בקשר עם תקנון זה ,על פי הדין הישראלי בלבד.
 .7.14עורכי הפעילות שומרים על זכויותיהם ,לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתם הבלעדי בכל
עת ,ללא כל הודעה מראש למשתתף .למשתתף לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה ,כלפי עורכי
הפעילות או מי מטעמם ,בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו ,בגין
השינויים ותוך כדי ביצועם.

עורכי הפעילות מאחלים הצלחה למשתתפים בפעילות!

