תקנון האתר
תקנון ותנאי שימוש Createit.co.il
כל הנכתב כאן נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחס ,כמובן ,לשני המינים.
התקנון הזה מהווה הסכם חוקי מחייב בין אתר  Createit.co.ilומפעיליו לבין הלקוח.
אנא הקפד לקרוא את כל הכתוב בתקנון לפני כל מעורבות באתר ( Createit.co.ilהרשמה ,רכישה וכו) .כל מעורבות (הרשמה,
רכישה) שלך באתר הינה הסכמה לתקנון זה.
זכות השימוש באתר ,ההרשמה והרכישה ,הינה אישית .אינך רשאי להעביר את זכות השימוש באתר לצד ג’ כלשהו.
מפעילי האתר רשאים לשנות את התקנון מעת לעת ועליך להתעדכן בשינויים אלו.
במידה ואינך מסכים עם תנאי השימוש – הנך מתבקש שלא להשתמש באתר  ,לא להירשם כמנוי ולא לרכוש דבר.
כל המבצע פעולה באתר  ,Createit.co.ilנרשם כמנוי ,רוכש ,קורא חומר או צופה בסרטונים מצהיר בזאת כי הוא מסכים עם תקנון
האתר.
הנך מאשר שכל פעילות שהנך מעורב בה באתר הינה חוקית בהתאם לתנאים הרשומים בתקנון או באופן ספציפי לכל ערכה.
טלי יחיה ואתר  Createit.co.ilאינם אחראים לכל נזק שיגרם למחשב או למכשיר סלולרי כתוצאה מפעילותך באתר.
מטרת האתר:
לימוד והדרכת כל הקשור לשימוש בתוכן חזותי במדיות השונות באינטרנט לקידום העסק ,צילום תמונות ווידאו בעזרת סמארטפון,
עריכת תמונות בעזרת שימוש באפליקציות בסמארטפון.
כל המוצרים הנמכרים באתר  ,Createit.co.ilכולל סרטוני הדרכה וקישורים – הינם לשימוש אישי בלבד.
איסורים ,הגבלות והיתרים לגבי המוצרים הנמכרים והחומרים הנמצאים באתר:
מותר:
מותר להשתמש באופן אישי בלבד.
מותר להדפיס לשימוש עצמי.
אסור
אסור להעביר לשימוש של אדם  /עסק אחר – לא בחינם ,לא בתשלום ולא בכל דרך אחרת
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אסור למכור את המוצרים
אסור לשנות את המוצרים – אלא אם כן – צוין אחרת בערכה שרכשת.
הנך מאשר שרכשת את המוצרים באתר לאחר שבדקת אותם ומצאת אותם מתאימים לצרכיך.
מחירי המוצרים
מחיר המוצרים הוא המחיר הרשום בעת הרכישה.
טלי יחיה ואתר  Createit.co.ilרשאים לשנות את המחירים
המחירים כוללים מע”מ ותשלח ללקוח חשבונית דיגיטלית לפי חוק.
החשבונית תינתן על שם הלקוח שרכש את המוצר כמופיע באתר התשלום.
זכויות יוצרים
כל המוצרים הנמכרים באתר ,סרטוני ההדרכה והתכנים הפתוחים שבאתר – הינם קניינם ורכושם של מפעילי האתר ואסור לשכפל,
להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני או אחר.
אסור להשתמש במוצרי האתר ללא רכישתם באתר .Createit.co.il
הנך מתחייב להשתמש במוצרים בהתאם לתנאים הרשומים לכל ערכה ומוצר.
יש לשים לב להיתרים ולמגבלות של כל ערכה ומוצר שאתה רוכש.
כל שימוש במוצרים שבאתר שאינו בהתאם לתקנון הינו הפרת זכויות יוצרים.
שימוש במוצרי Createit.co.il
מפעילי האתר אינם אחראים על אופן השימוש במוצרים שרכשת ,לא על אובדנם ולא על תוצאות השימוש בהם.
· מפעילי האתר אינם אחראים על התכנים בהם ישתמשו לקוחות הרוכשים את הערכות.
·

מפעילי האתר אינם אחראים לשימוש הלקוחות בכל אלמנט גרפי או תמונה.

·

בהפקת מוצרי מוצרי  Createit.co.ilהושקעו מאמצים רבים וידע ונסיון רבים של מפעילי האתר.

·
·

מוצרי האתר לרבות ההדרכות השונות נועדו לסייע בקידום ושיווק של עסק הלקוח באינטרנט.
מפעילי האתר אינם מתחייבים לתוצאות או רווחים כלשהם כתוצאה משימוש בהדרכות.
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הפסקת שימוש
· מפעילי האתר רשאים להפסיק בכל עת פעילותו של מנוי באתר באם לא עמד בתנאי התקנון
· מנויי האתר יכולים ,בכל עת ,להפסיק את המנוי שלהם באתר ,אלא אם כן ,התחייבו לתקופה מסוימת מראש.
אפשר להתקשר עם מפעילי האתר ,בכל עניין שבהוא ,באמצעות טופס הפניה שבאתר.
מדיניות פרטיות אתר
www. Createit.co.il
הנכתב כתוב בלשון זכר אך מתייחס ,כמובן ,לשני המינים.
מפעילי האתר  Createit.co.ilמתייחסים בכבוד רב לגולשים באתר ולמידע שהגולשים מוסרים ועל כן מפרסם את מדיניות הפרטיות
הבאה על מנת להגן על מידע זה.
חשוב שתדע שאינך חייב למסור כל מידע ,אך ייתכן ואי מסירת מידע כלשהו ימנע ממך להשתמש בחלקים מסוימים באתר.
המפעיל מתחייב לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות המתפרסת בעמודי תקנון זה.
המפעיל רשאי לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת – ועל כן יש להתעדכן בעמודי התקנון זה מידי פעם.
המידע שנאסף
המידע עליך שיכול להיאסף ע”י המפעיל הינו:
· שם פרטי ושם משפחה
· פרטים אודות עיסוקך ועבודתך
· פרטי יצירת קשר – כתובת מייל ומספרי טלפון
· מידע לגבי העמודים בהם ביקרת באתר
· מידע על התקשורת שבינך לבין מפעילי האתר
· הצעות ושירותים שעניינו אותך
· כתובת האינטרנט ( )IPשממנה פנית
· וכו’
מה נעשה עם המידע
המפעיל שומר את המידע הנ”ל כדי לספק לך שירות יותר טוב.
המפעיל עשוי להשתמש במידע שנתת על מנת לידע אותך בדבר מוצרים חדשים ,מבצעים ואירועים שעשויים לעניין אותך
באתר.
המפעיל עשוי לפנות אליך באמצעות המידע שמסרת למטרות של שירות לקוחות ,מחקרי שוק ,מענה על שאלות והצעות
לשיתופי פעולה כאלה ואחרים.
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אבטחת המידע
מפעילי האתר מפעילים מערכת תחת רמה גבוהה של אבטחת מידע.
יחד עם זאת ,איננו יכולים להתחייב לחסינות מוחלטת בכל תנאי בפני חדירה של גורם אחר.
זכות לעיין במידע:
כל גולש רשאי על פי חוק לעיין במידע שמוחזק עליו במאגר המידע ולציין תיקונים ,באם ישנם .על מנת לבצע זאת ניתן לפנות דרך
המייל .
עוגיות
מפעיל האתר משתמש ב”עוגיות” ( )cookiesלצרכים רבים לתפעולו השוטף של האתר ושמירת הקשר עם הלקוחות.
מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות על מנת להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את החומר השמור בהם.
אם אינך רוצה לקבל “עוגיות” תוכל למנוע קבלתן על יד שינוי ההגדרות של הדפדפן בו אתה משתמש.
יתכן כי מחיקתן של “העוגיות” ימנע ממך מלהשתמש בחלקים מסוימים באתר.
קישורים לאתרים אחרים
אין למפעיל י האתר אחריות לגבי האתרים שתגיע אליהם מתוך הקישורים המוצגים באתר ובהדרכות.
אתרים אלו מופעלים ע”י גורם אחר ויש לקרוא את מדיניות והצהרת הפרטיות של אתרים אלו.
מסירת מידע לגורם צד שלישי
כל הפרטים שלך ,שנאספו על ידנו ,לא ימסרו לצד שלישי בשום אופן אלא אם כן:
		
· לקחת חלק בפעילות בה מעורב צד נוסף ועל מנת להפעיל את הפעילות המשותפת יש צורך שהצד הנוסף יקבל
את המידע.
· במידה ותפעל בניגוד לחוק או בניגוד לתקנון האתר או בניגוד להצהרת הפרטיות המפורסמת באתר.
· באם המפעיל ימזג את פעילותו עם גוף נוסף – אך ימשיך לפעול לפי התקנון והסכם הפרטיות הרשום באתר.
· באם המפעיל ימכור או יעביר את הפעילות באתר לגורם אחר ,בתנאי שהגורם האחר קיבל עליו את תנאי האתר הנוכחי.
· אם יתקבל על ידי המפעיל צו משפטי המורה למסור מידע כלשהוא או פרטים נוספים
· אם תיווצר כל מחלוקת ,טענה או הליך משפטי בין מפעילי האתר לבינך
מפעילי האתר מאחלים לך גלישה נעימה ופורייה באתר וישמחו להיות עמך בקשר.
עודכן ביום 1/10/15
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