
הסכם שימוש בישומון (אפליקציה) "טסטי לתלמיד"

מבוא

טסטי לתלמיד הינו ישומון, הנותן שירות של הכוונה והדרכה למורי נהיגה 1.
ותלמידיהם. הישומון הינו בבעלות חברת דקון פיתוח אפליקציות בע"מ 

(להלן: "החברה") המפתחת, משווקת ומתחזקת את הישומון. שירותי 
הישומון ניתנים למורי נהיגה, המבקשים לנהל את עבודתם באמצעות 

הישומון.

השימוש בישומון זה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות 2.
וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. 

הרשמה ו/או שימוש בישומון זה ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, 3.
והתניות בהסכם זה וההודעות הקיימות בו.

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם 4.
לנשים.

החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הלקוח 5.
לישומון אם יפר את תנאי התקנון ו/או מכל טעם אחר לפי שיקול דעתה 

הבלעדי.

החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון, תנאי השימוש ועלות השימוש 6.
בישומון מעת לעת.

אין לעשות בישמון או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.7.

הרישום לישומון הינו לשימוש אישי והבלעדי של הנרשם ואינו רשאי 8.
להעביר את הרשאת השימוש או את שם המשתמש והסיסמא לכניסה 

לישומון לאדם אחר כלשהו ו/או להשכיר את רישיון השימוש בישומון לכל 
גוף או אדם אחר.

הסכם רישוי זה למשתמש קצה בישומון (להלן: "הסכם" ו/או "התקנון") 9.
הוא הסכם חוקי בינך לבין חברת דקון פיתוח אפליקציות בע"מ .

הסכם רישוי זה מפרט את התנאים שעל פיהם תהיה רשאי להשתמש 10.
במערכת "טסטי לתלמיד" [להלן: "הישומון"]. 

שימוש בישומון יהווה הסכמה מצדך להיות מחויב על פי תנאיו. במידה 
ואינך מסכים לכל התנאים בהסכם רישוי זה (או אינך יכול לעמוד בהם) אל 

תשתמש בישומון. 
לצורך הסכם רישוי זה, הגדרת הישומון כוללת את הקודים, התכנות, 

הנתונים, מאגרי הנתונים ומבני הנתונים הכלולים בישומון כחלק בלתי 
נפרד ממנו, ואת כל החומר המודפס הקשור אליה, התיעוד המקוון או 



האלקטרוני, והאמצעים החומריים המשמשים לשעתוק או להפצה של כל 
האמור לעיל.

.קבלת תנאי השימוש שימוש בישומון תחשב כהסכמה מצד הלקוח לכל 11.
תנאי הסכם זה ככתבו וכלשונו והן על מסמכיו הנלווים כפי שיוגדרו מעת 

לעת על ידי החברה לרבות מחירון השימוש.

על פרטי הלקוח להיות מדויקים ועדכניים, וכי מתן מסירת פרטי משתמש 12.
שגויים אסורה לחלוטין, לרבות מתן זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר, 
כל אלו מהווים עבירה פלילית, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט 

בכל האמצעים המשפטיים החוקיים כנגד משתמש שמסר פרטי רישום 
שגויים.

עלות שימוש משתנה / חבילות שימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי השימוש 13.
בישומון. בעת ביצוע רכישת שירותים ע"י המשתמש לא תשמע טענת עלית 

"תעריף" במידה והחברה עשתה שימוש בזכותה לשינוי התעריף כאמור 
בכפוף להודעה מראש ואישור המשתמש.

הורדת ו/או השימוש בישומון מותנים בכך שהנך מאפשר, מסכים ומאשר 14.
לחברה להשתמש לצורכי הישומון בלבד במערכות הטלפון עליו מותקן 

הישומון לרבות אך לא רק שימוש בגלריה ו/או מצלמת הטלפון.   

החברה תהא רשאית ליצור קשר עם לקוחותיה הנרשמים ו/או 15.
המשתמשים לצורך הצעות שיווקיות ו/או תמיכה טכנית ו/או שיפור 

השירות של הישומון ו/או מוצרים דומים של החברה.

הישומון מוגן בחוקי זכויות יוצרים ובאמנות בינלאומיות לזכויות יוצרים, וכן 16.
באמנות ובחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני. ניתן לך רישיון אך ורק 

להשתמש בישומון, אך התוכנה אינה נמכרת לך והחברה רשאית להפסיק 
את השימוש בישומון בכל עת ו/או לעדכן גרסאות ו/או לשנות את הישומון 

לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מחירון השימוש וחבילות השימוש כפי שיתפרסם בישומון ו/או בכל מקום 17.
אחר מעת לעת הינו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

תכניות הניתנות לשימוש ללא עלות כספית - יובהר כי החברה רשאית 18.
להתנותה בתנאים ודרישות ומי שאינו עומד בתנאים כפי שהוגדרו, תופסק 

השתתפותו בתכנית.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על תחילתו ו/או 19.
הפסקתו של כל מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה שניתנה או שעתידה הייתה 

להינתן.



מועד תחילת הטבת שימוש בישומון הינה ביום ההרשמה לתוכנה.20.

לקוח שרכש חבילת שימוש למספר חודשים ובחר לבטלה לאחר תחילתה 21.
יחוייב בעלות לפי העלות החודשית במחירון שימוש חד חודשי לפי התקופה 

שהשתמש בישומון.

התחייב המשתמש בתשלומים בין בכרטיס אשראי ובין באמצעי אחר, 22.
מתחייב לעמוד בכל תשלום על פי הזמנים שיקבעו.

שימוש למטרות חוקיות בלבד  

כתנאי לשימוש בישומון, הינך מתחייב לעשות בו שימוש לשם מטרות 23.
חוקיות בלבד על פי חוקי מדינת ישראל ושאינן מנוגדות לתנאי השימוש ע"פ 

מסמך זה ו/או כל מסמך נלווה לו.

הענקת רשיון התקנה ושימוש

החברה מעניקה לך רישיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, וכן את 24.
הזכות להשתמש בישומון.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את השימוש בישומון ו/או לחסום שימוש 25.
של לקוחות ו/או להסירו מכל מכשיר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בעלות 

החברה מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים 26.
ביחס לישומון ולכל העתקים וחלקים של הישומון, בין אם נכללו בישומון 

אחר או שולבו עם ישומון  אחר ובין אם לאו, לרבות זכויות בעלות וקניין 
בלעדיות, למעט אלו שהוענקו על פי הסכם רישוי זה.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לישומון הם של החברה באופן 27.
בלעדי.

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בישומון 28.
וביחס לישומון ולכל עותקים של הישומון הינם בבעלות החברה בלבד. כל 

הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם רישוי זה יהיו שמורות לחברה.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי בכל 29.
דרך שהיא כל חומר המופיע בישומון בין במישרין בין בעקיפין, בין באופן מלא 
ובין באופן חלקי וכי אין בישומון (במפורש או במשתמע), משום מתן רישיון או 

זיכיון או זכות שימוש בכל המופיע בו, לרבות (ולא רק) סימני המסחר, תמונות, 
טקסטים וכל המוצג בו, ללא הסכמה של החברה או צד שלישי ככל והוא 

הבעלים של הזכויות, מראש ובכתב.



הגבלות על שימוש

אינך רשאי להסיר או לשנות התראות בדבר זכויות יוצרים, זיהוי מוצר, או 30.
התראות והודעות אחרות על כל עותק של הישומון.  

אינך רשאי לגבות תשלום בעבור הפצת עותקים של הישומון לצד שלישי. 
אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לצד שלישי) לבצע הנדסה לאחור, 

דה-קומפילציה, פירוק הישומון למרכיבים או לנסות בדרך אחרת לגלות את 
קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד הישומון, את האלגוריתמים, 

את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של 
ממשק הישומון או של כל קבצים או תרגומים הנכללים בישומון או נוצרים 

על ידו, מלבד ורק במידה שפעילות כאמור מותרת במפורש על פי החוק 
הרלוונטי על אף הגבלה כאמור.

אינך רשאי לשנות, להתאים או לתרגם את הישומון, לכלול אותה בתוך 31.
ישומון ו/או תוכנה אחרת או לשלב אותה עם ישמון אחר, או ליצור כל תוצר 
נגזר המתבסס על כל חלק של הישומון לרבות, אך מבלי להגביל, כל מאגר 

נתונים הנכלל בישומון, והנך מסכים שלא להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות 
כל שימוש שכזה.

שירותי תמיכה

בכוונת החברה כי הישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין 32.
ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו 

כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי 
תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות 

בשירות.

החברה עשויה לספק לך שירותי תמיכה בתשלום בלבד הקשורים לישומון. 33.
השימוש בשירותי התמיכה כפוף למסמכי המדיניות ולתוכניות של החברה 
בשעות העבודה של החברה ותוך זמן סביר לפי סדרי העדיפות של החברה.

שעות פעילות העבודה של התמיכה ישתנו לפי מדיניות החברה אשר 34.
משתנה מעת לעת ואי מתן תמיכה ללקוח לא מהווה עילה כלשהיא כנגד 

החברה.

זמן המענה אליו מתחייבת החברה הינו תוך 21 ימי עסקים מיום הפנייה.35.

הלקוח מתחייב לגבות את כל נתוניו ולא להיות תלוי בישומוןהחברה ו 36.

כל יישום משלים הניתן לך כחלק משירותי התמיכה ייחשב לחלק 37.
מהישומון ויהיה כפוף לתנאים ולהוראות של הסכם רישוי זה. 



החברה תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק 38.
משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח 

מוצר. 

החברה לא תשתמש במידע טכני כאמור באופן שיזהה אותך באופן אישי.39.

החברה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל 40.
את כל או חלק מהפונקציונליות או מתוכן הישומון ללא הודעה מראש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק תמיכת שרות לישומון בכל עת 41.
ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

החברה אינה אחראית לבדוק את החומרה ו/או הטלפון ו/או אביזרי 42.
הלקוח ועל כן היא לא תיתן כל תמיכה לחומרה של הלקוח אף אם 

נגרמה כתוצאה מהשימוש בישומון. 

שימוש בנתונים, שמירה וגיבוי,

על המשתמש לדאוג לגיבוי בסיס הנתונים, המסמכים והקבצים שהופקו 43.
באמצעות הישומון מעת לעת. 

אין החברה מתחייבת לשחזר ו/או לשמור נתונים ו/או מסמכים ו/או מידע 44.
שהלקוח לא ביצע גיבוי כאמור, במידה והחברה תצליח לשחזר את הנתונים 
שהלקוח לא גיבה רשאית החברה לחייב את הלקוח בתעריף שתמצא לנכון 

על פי רמת, היקף וגודל הנתונים השמורים אם היא תידרש לשחזור 
המסמכים

כל מסמך, ו/או נתון ו/או מידע הנשמר בישומון עשוי להימחק ו/או 45.
להיגרע, על כן החברה מחייבת את כל לקוחותיה לגבות את כל 

הנתונים ו/או המסמכים ו/או היומנים ו/או אנשי הקשר ו/או כל מידע 
אחר של הלקוח בגיבוי נוסף אשר יהא על אחריות המשתמש.

אי גיבוי נתונים על ידי הלקוח הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח 46.
והחברה לא תהיה אחראית לכל דבר ועניין לכל מידע שלא ישמר ו/או 

ימחק ו/או יאבד ללקוח.

התשלום של הלקוח הינו אך ורק עבור השימוש בישומון ולא בעבור 47.
אחסנת נתונים ו/או מסמכים ו/או יומנים ו/או אנשי הקשר ו/או כל מידע 

אחר של הלקוח ולכן החברה אינה אחראית לפצות בגין כל נזק שיגרם 
ללקוח.

חומרה ו/או תקלות חומרה48.



באחריות הלקוח לוודא כי החומרה שבידיו תואמת את הישומון וכי כל 
תקלה שתיגרם לחומרה של הלקוח לרבות מכשירו הנייד וכל אביזר נתמך 

איננה באחריות החברה ולא תינתן כל תמיכה לכך.

פרסום 

הרשמתך לישומון ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רישום או שירות דרך 49.
הישומון או בסאב דומיינים של הישומון, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל 

ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות הישומון 
הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מיילsms , וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, 

בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי 
פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או 50.
מועברים על ידי מפרסמים בישומון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם ו/או למכור שטחי פרסום 51.
בישומון. 

הפרסום והתוכן הפרסומי שיפורסם באתר יהיה באחריותם הבלעדית של 52.
המפרסמים.

הינך פוטר את החברה בגין כל התקשרות שתבצע בעתיד אף אם הגורם 53.
המתווך להתקשרות הינו החברה.

יובהר כי שטחי הפרסום בישומון הינם בבעלותה המלאה של החברה.54.

שימוש בנתונים על ידי החברה

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לישומון ו/או במהלך השימוש בו, יישמרו 55.
במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם 

בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הגשת הפרסומות בישומון 56.
ומשתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת 

הפרסומות בישומון /

לצורך פרסום וקבל מידע החברה מציבה Cookies במכשירך ומשבצות 57.
"משואות רשת(web beacons) " במודעות הפרסומת, ו/או בתכונות של 

הישומון. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, 
המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה 
והשימוש בישומון ו/או נתוני השימוש שלך באתרים אחרים וכן נתוני קהל 

(כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או 
מפרסמים אחרים באמצעות קוד .Google Analytics  המידע הנאסף איננו 

מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים 
שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות בCookies- ובמשואות רשת 



כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הישומון. ככל שאתה 
מעוניין לשלוט ולשנות הגדרות שיגבילו בין היתר את היכולת להגיש לך 

פרסום מפולח תוכל לעשות באמצעות חסימה ממכשירך.

אם אינך רוצה לקבל ,Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות 58.
בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, 
שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים 

והתכונות בישומון. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את הCookies - במחשבך 
בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהישומון 

יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין 
שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע 

שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

בעת השימוש בישומון יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, לקוחותיך, עמיתיך, 59.
מוצרים ושירותים שרכשת מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים 

שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו 
אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. החברה תשמור את 

המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת 
תהליך ההרשמה לישומון ושירותיו השונים, ייעשה רק על פי מדיניות 

פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים בישומון- כדוגמת (אך לא 59.1.
רק) אנשי קשר, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת עבורך ועבור 

תלמידיך.

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים עבורך, ובכלל 59.2.
זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים 

בישומון וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע 
שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי.

קידום מכירות עבורך, שדרוג חבילות שימוש בישומון, מכירת מוצרים 59.3.
מותאמים אישית.

 לשם יצירת אזורים אישיים בישומון, שתוכל להתאים להעדפותיך.59.4.

לצורך צריכה ו/או רכישת מוצרים ושירותים בישומון - לרבות פרסום 59.5.
מידע ותכנים מטעמך.

 כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור 59.6.
בישומון לתחומי ההתעניינות שלך. 

החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בהודעות 59.7.
טקסט, מסרונים, להתקשר ולהציע מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי 

ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל 
לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול 

מלקבל מידע כאמור. 

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש 59.8.
של איזה מהשירותים הרלבנטיים בישומון ו/או מוצרים אחרים של 

החברה.



לשם תפעולו התקין של הישומון ופיתוחם של מוצרים נוספים.59.9.

רשימה זו תתעדכן מעת לעת לפי צורכי החברה ושינויים 59.10.
הטכנולוגים.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע 60.
שנאסף על פעילותך בישומון (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), 

אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרים שבהם מידע אודותיך כאמור, מפורסם על ידך ביוזמתך 60.1.
כפרטי התקשרות עימך.

בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה 60.2.
ובעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות 

משותפות לחברה עם צד שליש,  במקרים אלה יועבר לשותפים אלה 
המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן 

הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.

במקרה שתפר את תנאי השימוש בישומון, את הוראות הסכם 60.3.
ההצטרפות לישומון ו/או איזה מהשירותים המוצעים בו ו/או תנאי 

שימוש בישומון, ו/או אם תבצע באמצעות הישומון, או בקשר איתו, 
פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים 

אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או 60.4.
המידע אודותיך לצד שלישי.

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, 60.5.
בינך לבין החברה.

בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור 61.
לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

במידה והחברה תארגן את פעילות הישומון במסגרת תאגיד אחר - וכן 62.
במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של 

צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע 
שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה 

יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עמידה בחוקים רלוונטיים

עליך לפעול בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים הנוגעים לשימוש בישומון.63.

כל שימוש בישומון הינו על אחריות הלקוח באופן בלעדי אף אם הישומון 64.
מאפשר זאת טכנולוגית ועל הלקוח לפעול כאמור לפי כל דין לרבות לפי 

חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק הספאם ו/או כל חוק אחר.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או 65.
על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו 



המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, 
ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע 

או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך 
למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע 

לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע 
לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, 66.
בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או 

יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי 
אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב 

שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ברנז'ה פרסום 
ותקשורת תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות 

מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות 
תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת - יוסיף להישמר במאגר הנתונים 

של החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

אחריות מוגבלת

מלבד כפי שנקבע במפורש בהסכם רישוי זה, החברה מסירה מעליה 67.
במפורש כל אחריות אחרת בגין הישומון. ככל שהחוק מתיר, התוכנה ניתנת 

'כפי שהיא' As-Is ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או משתמעת, 
לרבות מבלי להגביל, אחריות משתמעת לסחירות המוצר או השירות או 

לכשירותם למטרה מסוימת או לצורך מסוים. לא ניתנת אחריות כנגד 
הפרעה בהנאתך מהמידע או כנגד הפרה. החברה אינה מתחייבת 

שהישומון יהיה נקי מפגמים, שהשימוש בו יהיה נטול הפרעות, שהשימוש 
על ידך בתוכנה יהיה נקי משגיאות, או שתקבל תוצאות לא לשביעות רצונך.

החברה אינה אחראית לדיוק של הישומון או לדיוק תוצאות המופקות ממנו. 68.
מלבד כל אחריות שניתנה במפורש בהסכם רישוי זה, הסיכון הנובע 

מהשימוש בישומון או מביצועיו או הקשור לאיכות, ביצוע ודיוק משביעים 
רצון של הישומון יהיה כולו על אחריותך.

החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא את איכות, שלמות 69.
ואמינות המידע והנתונים שבישומון ובכל זאת, תיתכנה שגיאות, אי דיוקים 

ו/או שיבושים בישומון ו/או במסמכים המופקים ממנו.

החברה לא תהא אחראית לנזק, הוצאה או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה 70.
משגיאות אלה.

החברה רשאית מעת לעת לבצע שינויים ו/או עדכונים לישומון ואין היא 71.
אחראית לנזק הוצאה או הפסד שיגרם כתוצאה מהעדכון.

אין החברה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש אם לא פעל כאמור 72.
בהסכם זה.



אין החברה מתחייבת לבצע גיבוי של המידע והמסמכים של כלל משתמשי 73.
הישומון.

החברה מבצעת גיבוי מעת לעת של הנתונים אך איננה מתחייבת לשמירתם 74.
ובמידה והנתונים יאבדו החברה לא תישא בכל הוצאה או נזק שיגרם אם 
לא ימצא הגיבוי כאמור, כתוצאת שגיאה של בן אנוש או כתוצאה מתקלה 

טכנית או אחרת.

בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין 75.
עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות 

אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן 
רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בישומון, בעיכוב 

בשימוש או באי-יכולת להשתמש בישומון או באתר האינטרנט, באספקה או 
באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תחשיב ושירות שהושגו באמצעותו, 

או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בו ואינה אחראית לנזק שעלול 
להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בישומון, או בגישה לאתר.

החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק, ו/או תוצאות, ישירות, או עקיפות, 76.
שייגרמו ללקוח, או לכל צד שלישי בגלל שימוש בשירות הפסד ו/או הוצאה 
ו/או נזק, לרבות נזק מיוחד, עקיף, מסתבר או תוצאתי, שיגרמו ללקוח ו/או 

למי מטעמו  תהא עילתם אשר תהא, לרבות כתוצאה מאספקת השירות או 
אי אספקת השירות, הגבלתו, מועדן, תכניהן ותוצאותיהן ו/או - השעייתו או 

ניתוקו, או איכותו של, השירות בהתאם להוראות הסכם זה.

במקרה של הפסקת השירות ובמקרים אחרים סכום הפיצוי על פי הסכם 77.
זה בגין הנזקים שבאחריות החברה, יהיה מוגבל לסכום הממוצע 

החודשי אותו שילם הלקוח לחברה עבור השירותים שקיבל בהסכם זה.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה נוקטת באמצעי אבטחה מהסטנדרט המקובל בישומונים מסוג זה. 78.
אף על פי כן, קיים סיכון לחדירת מאגר הנתונים של החברה. 

החברה אינה אחראית לנזק, הוצאה או הפסד שיגרם בעקבות חדירה 79.
כאמור ושימוש זדוני או אחר שנעשה במידע השמור במאגר הנתונים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במאגר הנתונים, לצרכים 80.
פנימיים.

החברה תשמור את נתוני המשתמש וגיבוי פעולותיו במערכת לפי שיקול 81.
דעתה ואין למשתמש כל זכות או רשות לבקש מחיקת הנתונים כאמור, זאת 

אף אם חדל את שימושו בישומון.

הסרת הישומון / הפסקת שימוש



התשלום של הלקוח הינו אך ורק עבור זכות השימוש בישומון ועל כן לקוח 82.
שהסיר ו/או לא השתמש בישומון ולא הודיע לחברה על כך בכתב ימשיך 

לשלם עבור הזכות עד שיודיע על כך בכתב.

התקנה ו/או הסרה של הישומון תעשה על ידי הלקוח ובאחריותו הבלעדית, 83.
במידה והלקוח הסיר את הישומון באופן חלקי ו/או שגוי החברה תהא 

רשאית להמשיך ולהשתמש בכל הנתונים שבמכשירו.

חובות ומוגבלויות

ככל שמתיר החוק הרלוונטי, החברה וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה 84.
בה, ספקיה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים, 

בגין כל נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים או נובעים (לרבות, אך מבלי 
להגביל, נזקים בגין הפסד רווחי עסקים, הפרעה למהלך עסקים, אובדן 

מידע עסקי, שיבוש או אובדן נתונים, עלות השגת סחורות, טכנולוגיה או 
שירותים חליפיים) הקשורים לישומון ו/או לשירותי התמיכה, גם אם 

החברה קיבלה הודעה על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור.

כל אחריות של החברה הישומון ו/או ביצועיו או פגמים בו, על פי כל 85.
אחריות, רשלנות, הלכת חבות מוחלטת או הלכה אחרת, תהיה מוגבלת אך 

ורק להחלפת הישומון ו/או החזר כספי בגין התקופה שהישומון לא פעל 
כראוי שנגרם באשמת החברה. 

החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי החלפה כאמור היא סעד 86.
שאינו הולם או שאינו מעשי, הבאת הסכם זה לידי סיום.

אתה והחברה מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של 87.
ההבנה ההדדית בין הצדדים והוא מבטל ובא במקום כל הסכמים ו/או 

פרסומים ו/או מסרים קודמים בעל-פה או בכתב הנוגעים לנושא הסכם 
רישוי זה. 

הנך מאשר ומסכים שההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם 88.
רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה וכי אתה וחברת דקון פיתוח 
אפליקציות בע"מ לקחתם אותם בחשבון בהחלטתך ובהחלטת החברה 

לכרות הסכם זה.

סמכות שיפוט תנאי ההתקשרות המובאים בהסכם זה, פרשנותם ואכיפתם 89.
כפופים ונשלטים ע"י חוקי מדינת ישראל בלבד. 

כל הפעולות המבוצעות דרך הישומון כפופים לדין הישראלי בלבד. 90.

בכל הנוגע לשימוש בישומון ותנאי הסכם זה סמכות שיפוט ייחודית 91.
ובלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה 

בתוכנה, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד.



כתובת החברה ופרטיה תמנע 15 מיתר ת.ד 1446 טלפון 086518671, דוא"ל 92.
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