תנאי השימוש באתר אג'נדה
מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .
מסמך זה תקף החל מתאריך  7באוקטובר 2009
א .המשתמש לא יפרסם באג'נדה כל תוכן שמהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או שמפר
הסכם או התחייבות או זכות כלשהם .
ב .המידע המפורסם באג'נדה על ידי המשתמשים הינו בא חריות המפרסם בלבד ואתר
אג'נדה מסיר מעצמו כל אחריות שהיא מהתכנים שמפורסמים על ידי המשתמשים
באתר .בכל מקרה בו יתבקש אתר אג'נדה על ידי בית משפט או משטרת ישראל להמציא
לידיהם פרטי משתמשים ,הדבר יעשה בהתאם לחוק.
ג .אג'נדה לא תישא באחריות כלשהי לנזק  ,תקלה ,אובדן ,וכיו"ב אשר יגרמו כתוצאה
מהתכנים המפורסמים באתר  .האחריות על השימוש במידע המפורסם באג 'נדה
ותוצאותיו יחולו על המשתמש ועליו בלבד .
ד .הנהלת אג'נדה שומרת לה את הזכות למחוק מהאתר כל סוג של תוכן גולשים שיפורסם
בו ו/או להפסיק את פעילותו של המשתמש באתר  ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא
התרעה מוקדמת .לא תהינה למשתמש תביעות כלשהן נגד הנהלת אתר אג 'נדה בגין
פעולות אלה.
ה .כל משתמש רשאי למחוק כל סוג של תוכן גולשים שיפורסם באזורים שתחת ניהולו ו/או
לחסום כניסה של משתמשים לאזור  .לא תהינה למשתמש תביעות כלשהן נגד משתמשים
אחרים בגין פעולות אלה .
ו .המשתמש מתחייב לפרסם באג'נדה רק תכנים שהוא הבעלים של כל זכויות הקניין
שלהם ,או שקיבל הרשאה מפורשת מבעל זכויות הקניין לפרסמם באג 'נדה ולתת לאג'נדה
את ההרשאה לעשות בהם כל שימוש כפי שמתירים לה התנאים במסמך זה.
ז .הנהלת אג'נדה עושה מאמצים לשמור על פרטיו ת המשתמשים באתר ועל חיסיון
פרטיהם ,עם זאת לא תהיינה למשתמש תביעות כלשהן נגד הנהלת אג 'נדה בגין חשיפה
בשוגג של מידע שהוזן לאתר .
ח .המשתמש אינו זכאי ולא יהיה זכאי בעתיד לכל תמורה שהיא בעבור התכנים שנמסרו
לאג'נדה.
ט .במסירה של תוכן לאג'נדה ,המשתמש נותן לאג'נדה רשיון חופשי  ,חינם ,שאינו מוגבל
בזמן ,לעשות בתוכן כל שימוש שהוא .
י .יש לשמור על תרבות הדיבור  ,הדיון ,השפה הנאותה וכיבוד האחר בכל ההתכתבויות
באתר.
יא .הצפת פורומים על ידי פתיחת מספר רב של נושאים בצורה שאינה מאפשרת ניהול דיון ,
אסורה בהחלט.
יב .אין לפרסם תמונות עירום או כל חומר פורנוגרפיה אחר באג'נדה ,אלא בפורומים
המיועדים לכך שנפתחו תחת קטגוריית סקס .

יג .אין להשתמש באג'נדה לצורך פירסום אתרים מסחריים חיצוניים  ,מוצרים או מיזמים
עסקיים ללא קבלת אישור מפורש בכתב בהנהלת אג 'נדה.
יד .אין לפרסם באג'נדה כל תוכן שפוגע בפרטיות ם של משתמשים אחרים ,שחושף את זהותם
ו/או פרטיהם האישיים .
טו .בכל מקרה שמשתמש פירסם באתר תקנון או הסכם שמיועד לאזורים שתחת ניהולו
ושאינו עולה בקנה אחד עם הסכם המשתמש עם אג 'נדה ,יהווה הסכם המשתמש של
אג'נדה את החוזה המשפטי הקובע .
טז .בכל מקרה שמשתמש פירסם באתר תקנון או הסכם שמיועד לאזורים שתחת ניהולו יהיה
המשתמש המנהל אחראי בלעדי לכל המשתמע מהתקנון שפירסם .
יז .כל התנאים המפורטים במסמך זה כפופים לשינויים בכל עת וללא התרעה מראש  ,לפי
החלטתה הבלעדית של הנהלת אתר אג 'נדה .אתר אג'נדה יעשה מאמצים לעדכן את
הגולשים במידה ויחולו שינויים במסמך זה  ,אך עם זאת ,מחובת המשתמש להתעדכן
בשינויים שיכנסו להסכם ולפעול לפיהם החל ממועד פירסומם .
יח .כל שימוש באתר ,קריאה ,כתיבה וכיו"ב כפופים להסכמה לכל הסעיפים המופיעים
בהסכם במועד השימוש.
יט .היה ויופר תנאי מהתנאים המפורטים בהסכם הנ "ל ,המשתמש ישפה ו/או יפצה את
אג'נדה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן רווח ,תשלומים והוצאות שיגרמו לאג'נדה.
הנהלת אג'נדה מאחלת לגולשים שימוש נעים באתר .

