תנאי שימוש באתר *e-Med

ברוכים הבאים לאתר של  . e-Medעל ידי שימוש באתר זה )המכונה גם "האתר"( ,אתה מסכים להיות
מחויב לתנאים הבאים ולכל החוקים והתקנות הרלוונטיים .השימוש שלך באתר זה כפוף גם לפרטיות ול-
מדיניות  (LINK) Cookieולהצהרת זכויות יוצרים ) קישור(

כתב ויתור
אתר זה והתוכן מסופק "כמו שהוא " e-Med .ומעניקי הרישיון שלה ,וספקי התוכן של החברה ,במידה
המרבית המותרת על פי חוק ,מתנערים מכל אחריות ,בין מפורשת ובין משתמעת ,סטטוטורית או אחרת
בגין השימוש במידע המופיע באתר .באופן ספציפי , e-Med,מעניקי הרישיון שלה ,והספקים שלה ,אינם
מציגים או מצהירים על הדיוק ,האמינות ,השלמות ,השקיפות ,התאמתו או התזמון של התוכן ,התוכנה,
הטקסט ,הגרפיקה ,הכלים ,הקישורים או כלי התקשורת המסופקים על-ידי או באמצעות השימוש באתר
או בכל אתר או אתרים "מקושרים" לאתר זה e-Med .אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין ,ללא הפרעה,
ללא שגיאות או ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.
במידה המלאה המותרת על פי החוק החל ,בשום מקרה לא יהיו  e-Med,מעניקי הרישיונות שלה ,ספקיה
או כל צד שלישי המוזכר באתר ,אחראים לכל נזק או הוצאה מכל סוג שהוא )לרבות ,ללא הגבלה , ,נזקים
עקיפים ,מקריים או תוצאתיים ,אובדן הכנסה או רווחים ,או נזק שנגרם עקב אובדן נתונים או הפרעה
עסקית ,אובדן או נזק לרכוש או תביעות של צדדים שלישיים כלשהם הנובעים משימושך באתר זה(
כתוצאה משימוש או אי-יכולת להשתמש באתר או בתוכן או בכל כשל של ביצוע ,שגיאה ,השמטה,
הפרעה ,אפקט ,עיכוב בפעולה או בהעברה ,וירוס מחשב ,כשל במערכת הקו ,אובדן נתונים או אובדן
שימוש הקשור לאתר או כל אתר אינטרנט המופעל על ידי צד שלישי כלשהו ,בין אם הוא מבוסס על חוזה,
נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת .הפסקת השימוש באתר היא הסעד היחיד והבלעדי שלך.
תוכן האתר אינו אמור להיות תחליף לייעוץ רפואי מקצועי ואין לפרשו כהמלצות טיפוליות .לא התוכן ולא
כל שירות אחר המוצע על ידי אתר זה או באמצעותו נועד להסתמך על אבחון רפואי או טיפול רפואי.
תמיד לחפש את עצתו של איש מקצוע רפואי עם כל שאלה שיש לך על מצב רפואי.
קישורים
כמשאב למבקרים שלנו ,אתר זה מספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים .עם זאת ,מכיוון שe-Med -
אינה שולטת בתוכן האתרים האחרים שעלולים לקשר אליהם ,ובשל אופים המשתנה ללא הרף , e-Med
אינה אחראית לתוכן ,לשיטות או לסטנדרטים של אתרי צד שלישי .
 e-Medאינה תומכת בתוכן באתרי אינטרנט של צד שלישי כלשהו .
 e-Medאינה אחראית לתוכן של אתרי צד של ישי מקושרים ,אתרים הממוסגרים בתוך האתר ,או
פרסומות של צד שלישי ,ואינה מציגה מצגים כלשהם בנוגע לתוכן או לדיוק שלהם .השימוש שלך באתרי
אינטרנט של צד שלישי הוא באחריותך הבלעדית ובכפוף לתנאי השימוש של אתרים אלה.
שימוש וגילוי של מידע
אלא אם צוין במפורש באתר ,אם אתה שולח לנו מידע ,כולל הערות ,הערות ,הצעות ,רעיונות ,הערות,
ציורים ,גרפיקה ,מושגים או מידע אחר ,אתה נותן את המידע הזה ואת כל הזכויות שלך  ,ללא תשלום,
וכל מידע כאמור ייחשב כבלתי סודי ו e-Med-לא תהיה מחויבת באופן כלשהו ביחס למידע זה ותהיה
חופשית לשכפל ,להשתמש ,לגלות ולהפיץ את המידע לאחרים ללא הגבלה ,למעט אלה שנקבעו על ידי

חוק הגנת הנתונים  1998וכל חוק או תקנות פרטיות רלוונטיים ,ללא הסכמתך או כל פיצוי לך או לכל אדם
אחר.
 e-Medתהיה חופשית להשתמש בכל ידע או טכניקה הכלולים במידע זה לכל מטרה שהיא ,לרבות אך
לא רק ,פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים המשלבים מידע זה .הדבר נכון אם אתה שולח לנו מידע זה
באמצעות דואר אלקטרוני ,באמצעות טופס באתר ,על לוח מודעות או בכל דרך אחרת.
 e-Medרשאית מעת לעת לפקח ,לסקור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות או למחוק כל פרסום שתבצע
באתר ,אולם , e-Medאינה מחויבת לעשות זאת.
שימוש באתר  /אבטחה
אתה מסכים לא לשלוח או להעביר כל חומר שהוא בלתי חוקי ,מאיים ,דיבה ,משמיץ ,מגונה ,פורנוגרפי,
חולני או עלול בכל דרך אחרת להפר כל חוק ,תקנה או כלל .אתה האחראי הבלעדי לכל חומר שאתה
שולח לאתר .כמו כן ,אתה מסכים שלא להעלות ,לשלוח בדואר אלקטרוני ,לפרסם או לשדר ,או להפיץ או
לפרסם בכל דרך אחרת באתר חומר המשבש את הפעולה הרגילה של האתר ,לרבות פרסום או העברת
חומר שאינו קשור לנושא הנדון או בדרך אחרת מגביל או מעכב כל דבר אחר .
כדי לקבל גישה מלאה לאתר ,ייתכן שתידרש להשלים רישום .אתה אחראי לשמירה על סודיות החשבון
והסיסמה שלך ועל הגבלת הגישה למחשב שלך .אתה מקבל על עצמך את האחריות לכל הפעילויות
המתרחשות תחת החשבון או הסיסמה שלך ,ושימוש זה ייחשב לשימושך .אתה תבטיח שכל השימוש
בחשבון שלך עומד במלואו בתנאי שימוש אלה .העברת החשבון על ידך לכל אדם או ישות אחרים אסורה.
בעת השימוש באתר ,המידע יועבר על פני מדיום שהוא מעבר לשליטה ולסמכות השיפוט של e-Med
והספקים שלה .בהתאם לכך , e-Medלא תישא בכל אחריות או בגין עיכוב ,כשל ,הפרעה או שחיתות של
נתונים או מידע אחר המועבר בקשר לשימוש באתר זה.
הגבלות
 e-Medממוקמת בישראל .אתר זה מיועד לשימוש בלעדי של תושבי ישראל .
 e-Medאינה מתיימרת לכך שהחומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים .הגישה
לתוכן עשויה שלא להיות חוקית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות מחוץ לישראל .אם אתה
נכנס לאתר זה מחוץ לישראל ,אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית ואחראי על ציות לחוקי השיפוט
שלך .אתר זה אינו מיועד או נועד למשוך אנשים שהם קטינים מתחת לגיל  18שנים.
סכסוכים וחוקים יישומיים
תנאי שימוש אלה וכל מחלוקת או תביעה הנובעים ממנה או בקשר אליה או לנושא שלה או להיווצרותם
)לרבות כל סכסוכים או תביעות שאינם חוזיים( כפופים לדינים המהותיים הפנימיים של ישראל ,ללא
שימוש בסתירה לדינים עקרונות .אם כל תנאי מתנאי שימוש אלה אינו חוקי על ידי כל בית משפט בעל
סמכות שיפוטית מתאימה ,תקפותה של הוראה זו לא תשפיע על תוקפן של שאר ההוראות בתנאי שימוש
אלה .הנך מסכים במפורש לכך שבתי המשפט בישראל יהיו בעלי סמכות בלעדית ליישב כל מחלוקת או
תביעה באמצעות  e-Medאו כל מחלוקת או תביעה הנוגעת או הנובעת מהשימוש שלך באתר זה או בכל
מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורה עם תנאי שימוש אלה ,נושאיהם או היווצרותם )לרבות סכסוכים לא
חוזיים או תביעות(.
ההסכם כולו
אלא אם צוין במפורש ב"הודעה משפטית "מסוימת באתר זה ,תנאי שימוש אלה ,הצהרת זכויות היוצרים
ומדיניות הפרטיות וקובצי  Cookieמהווים את ההסכם המלא בינך לבין  e-Medבנוגע לשימוש באתר זה
ובתוכן.

שינויים בתנאי השימוש
 e-Medרשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת e-Med .עשויה לסיים את תנאי
השימוש ,להפסיק את הגישה שלך לכל האתר או חלק ממנו ,או להשעות את גישתו של המשתמש לכל
האתר או לכל חלק ממנו ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת ,במידה והנהלת האתר מאמינה כי אתה הפרת
או עלול להפר כל תנאי או אחד מהסעיפים של תנאי שימוש אלה .אתה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת
על ידי השמדת כל החומרים המתקבלים מהאתר ולהפסיק להשתמש באתר.

*  e-Medאחראית על ניהול ותחזוקת אתר האגודה לסוכרת

