אתר השכלה :תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
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אתר "( hascala.co.ilהאתר") מוגש מטעמה של המכללה להשכלה פיננסית מיסודה של
זמרת הארץ השבחה ושיווק נדל"ן בע"מ ("המכללה" או "אנו") .האתר מאפשר הרשמה
לקורסים פרונטליים חינמיים בנושאי שוק ההון ,נדל"ן ,פנסיה ועוד .ההרשמה לקורסים
מתבצעת באמצעות האתר.
מסמך זה מסדיר את תנאי ההתקשרות שבין גולשי האתר לבין המכללה .נא קרא מסמך
זה בעיון טרם השימוש באתר.
ההתחברות לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (יחד" :תנאי
השימוש") המפורטים במסמך זה.
מתן האישור לתנאי השימוש (צ'ק בוקס) במסגרת ההרשמה ו/או ההתעניינות בקורסים
מהווה אף הוא אישור לתנאי השימוש.
ככל שתנאי מסוים מתנאי השימוש אינו מובן לך או מקובל עליך ,הנך מתבקש להימנע
מכניסה לאתר ומכל שימוש בו.
המכללה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכל עת ,ללא
מתן התראה מוקדמת .כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר .השימוש באתר
לאחר פרסום השינוי בתנאים ייחשב להסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.
ההשתתפות בקורסים מוגבלת לבני  18ומעלה בלבד .משלוח פרטי הקשר שלך להרשמה
יהווה הצהרה כי הנך בן  18ומעלה.
כל האמור במסמך זה בלשון זכר מתייחס לנשים וגברים כאחד.

ההרשמה וההשתתפות בקורסים
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ההרשמה לקורסים מתבצעת באמצעות משלוח פרטי הקשר הבאים :שם מלא ,אימייל
ומספר טלפון ,ציון שם הקורס והאזור שבו מעוניין הנרשם להשתתף בקורס .ללא מילוי
פרטים אלה ,לא תוכל להירשם לקורס.
מסירת פרטי ההרשמה מהווה הצהרה כי הפרטים נכונים ומשויכים אליך אישית וכי
אינך פועל עבור או בשם צד שלישי כלשהו.
הקורסים מיועדים להרחבת הדעת בלבד ולהעלאת המודעות לנושאים הנדונים בהם.
לפיכך ,איננו מתחייבים ואיננו נותנים כל מצג באשר לדיוק ,נכונות או שלמות המידע
שיימסר בקורסים ,או למידה שבה המידע שיימסר יהא מעודכן למועד מסירתו.
השתתפותך בקורס והשלמתך את הקורס לא יזכו אותך בכל אישור ,הסמכה או תעודה
מטעם כל גורם שהוא ,אקדמי או אחר.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל ,לדחות ,להקפיא ,לשנות את תוכנם של הקורסים
ולהוסיף קורסים בכל עת ,לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מראש.

הצהרות המשתמש
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 .14הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש ו/פעולה שתבצע באתר ,ומתחייב כי כל שימוש או
פעולה שתבצע באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין.
 .15הנך מתחייב כי תימנע מכל שימוש באתר שעלול להשבית ,להכביד או להזיק לרכוש או
ציוד שלנו או של מי מטעמנו (לרבות שימוש בתוכנות זדוניות).

קניין רוחני
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תכני האתר והקורסים מוגנים בזכויות יוצרים .אנו בעלי זכויות הקניין הרוחני ו/או
ההרשאות הנדרשות לצורך תכני האתר והקורסים.
אנו מעניקים לך רישיון זמני ובלתי-בלעדי להשתמש בתכני האתר הקורסים ,והכל
למטרות אישיות ,לימודיות ולא מסחריות .הנך מתחייב להימנע מכל שימוש בתוכן
האתר ,בתוכן הקורסים ובכל חומר אחר שנספק לך ,שמטרתו הפקת רווח כספי או אחר.
הנך מתחייב להימנע מלשנות ,להעתיק ,לפרסם ,להוציא לאור או להפיץ את תכני האתר
והקורסים או להציג עצמך כבעליהם.
אנו בעלי הדומיין  www.hascala.co.ilוכן בעליהם של סימני המסחר הרשומים והבלתי
רשומים המופיעים באתר ,לרבות "המרכז להשכלה פיננסית" .אינך רשאי להשתמש
בסימני המסחר שלנו ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
אנו איננו אחראים לתכנים המופיעים באתרים אשר יש לאתר קישוריות (לינקים) אליהם
("האתרים המקושרים") .אנו איננו בודקים או שולטים בתכנים של האתרים
המקושרים ,אלא מספקים קישוריות לנוחיות המשתמשים .אין לראות בקישוריות אלה
משום אישור או המלצה למוצרים ,שירותים או מידע באתרים המקושרים .הקישוריות
אינן מעידות על הסכמת האתרים המקושרים להצבת הקישוריות באתר ,או על יחסים
משפטיים כלשהם בינינו לבין האתרים המקושרים.

מדיניות פרטיות
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אנו איננו אוספים פרטים אישיים מן המשתמשים באתר ,למעט פרטי הקשר שיתבקשו
ממך במסגרת ההרשמה לקורסים או לרשימות הדיוור ,או במסגרת פניית אימייל אלינו
מתוך האתר ("פרטי הקשר").
אנו נשתמש בפרטי הקשר בהתאם להוראות החוק ,לרבות חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א.1981-
אנו מתחייבים שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטי הקשר ,למעט בנסיבות הבאות:
( )1נסבור שהדבר נדרש במסגרת הליך משפטי מולך; ( )2נסבור שאתה פעלת באופן בלתי
חוקי ונפעל בקשר לכך; ( )3נקבל צו שיפוטי או הוראה מרשות מוסמכת אחרת שיורו לנו
לעשות כן; ( )4נעביר את האתר או את פעילות האתר לצד שלישי כלשהו ,במסגרת מיזוג,
עסקת מכירה או עסקה אחרת ,או נעביר את ניהול האתר לצד שלישי מטעמנו ,ובלבד
שהצד השלישי האמור מקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות.
כמו כן ,כאשר אתה מבקר באתר ,אנו עשויים לאסוף מידע בקשר לפעילותך באתר ,שאינו
מזהה אותך אישית .המדובר במידע בלתי מסוים ,הנאסף באופן אוטומטי ,המתייחס
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לכתובת השרת ממנה אתה פועל ( ,)IP addressוהכולל את האזור הגיאוגרפי שלך ואת
פרטי השימוש שאתה מבצע באתר (מועדי התנועה בתוך האתר ,מילות חיפוש ,מספר
הכניסות לאתר ,סוג מכשיר הקצה ממנו התחברת ,הדפדפן ומערכת ההפעלה וכו') .אנו
אוספים את המידע הזה ,בעצמנו או בעזרת צדדים שלישיים ,לצרכים סטטיסטיים בלבד.
כל עוד מדובר במידע אנונימי ,אנו רשאים להעבירו לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים),
לפרסמו ,ולהשתמש בו לצרכי שיווק ומחקר .בתוך כך ,אנו משתמשים במידע הסטטיסטי
לצרכים כגון שיפור השירותים המוצעים על ידינו ,שינוים או ביטולם; ניתוח ביצועי
האתר; שמירה על אבטחת האתר ועמידה בהוראות כל דין.
 .25השירותים באתר כוללים שימוש ב"עוגיות" )" .(cookiesעוגיה" היא שרשרת מידע
שהאתר מעביר לדפדפן שלך לצרכי זיהוי .ה"עוגיות" אינן מזהות גולשים ספציפיים ,אלא
משמשות לאיסוף מידע אנונימי על השימוש באתר .ברירת המחדל של רוב הדפדפנים
מאפשרת קבלת "עוגיות" .אם אינך מעוניין לקבל "עוגיות" ,אנא עדכן את הגדרות
הדפדפן בהתאם .אלי לדעת ,כי סירוב לקבל "עוגיות" עלול להגביל את פעילות האתר
במכשירך.

משלוח מידע פרסומי
 .26ככל שתבחר לאשר ,במסגרת מתן פרטי הקשר שלך ,קבלת מידע פרסומי ,אנו נהיה
רשאים לשלוח אליך במייל ,סמס או בכל דרך אחרת מידע פרסומי מטעמנו בדבר
פעילויות ושירותים נוספים.
 .27הנך רשאי לדרוש את הסרתך מרשימת הדיוור שלנו בכל עת ,באמצעות מייל לכתובת
info@hascala.co.il

הגבלת אחריות
 .28האתר והקורסים מוצעים בחינם ,כפי שהם ועל בסיס  ,as isעל מנת להעלות מודעות
לנושאי הקורסים.
 .29אין לראות בתכני ההרצאות משום עידוד או המלצה לנקוט בכל פעולה משפטית או
עסקית שהיא .מרצי הקורסים אינם יועצי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,התשנ"ה 1995-ועל כן אין לראות בתוכן ההרצאות משום עידוד או המלצה
לבצע פעולות בניירות ערך .יש להיוועץ ביועץ מוסמך מטעמכם לפני ביצוע פעולות
בניירות ערך ,עסקאות במקרקעין או כל פעולה משפטית או מסחרית משמעותית אחרת.
 .30אנו ,וכן המרצים מטעמנו ,פעילים בשווקי ההון והנדל"ן .המרצים עשויים להתייחס
במישרין או בעקיפין ,ולצורך הדגמה ,למיזמים שהם מעורבים בהם ,ולהתייחס
לעסקאות מקרקעין ,ניירות ערך וכלים פיננסיים שיש להם עניין מקצועי או אישי בהם.
גם בכך אין לראות כל המלצה להתקשר עם כל גורם מטעמנו ,מטעם המרצים או מטעם
כל גורם אחר שהוא.
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 .31מובהר כי אין להסתמך על מהימנותו ו/או נכונותו המלאה של המידע הנמסר בקורסים,
בעל פה או בכתב ,בין אם המדובר בעובדות או בהערכות ,וכי האחריות המלאה על בדיקת
המידע ועל ביצוע פעולות בהסתמך על דברים שנמסרים בכנס מוטלת על המשתתפים.
 .32אנו והמרצים מטעמנו לא נישא בכל אחריות לנזק ,הפסד או חבות כלשהם שייווצרו
בעקבות פעולה שבוצעה בהסתמך על כל מידע שנמסר בקורסים.
 .33אנו איננו מתחייבים ואיננו נותנים כל מצג באשר לזמינות ,לפונקציונליות ולביצועים של
האתר ,או בקשר למידת הדיוק ,השלמות או הנכונות של כל תוכן או נתונים הכלולים בו.
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