אפליקציית  -easy2giveוידוא הגעה לאירוע
תנאי שימוש
ברוכים הבאים לאפליקציית  - easy2giveוידוא הגעה לאירועים .האפליקציה מופעלת על-ידי easy2give
(גואינג דאץ' בע"מ ,להלן" :החברה") .האפליקציה מאפשרת לבעלי אירועים לשלוח למוזמני האירוע
מסרוני ( SMSלהלן" :מסרונים") המזמינים אותם לאירוע ,וכן לקבל בחזרה את תגובותיהם של
המוזמנים (אשר לחצו על קישור ייעודי) בצורה מרוכזת ומסודרת (להלן" :השירות").
תנאי שימוש אלו מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמש ,כהגדרתו בסעיף  2.1להלן.
 .1מבוא
 .1.1כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות.
 .1.2האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה ולהיפך ,האמור בלשון יחיד יראו אותו
כאילו נאמר גם בלשון רבים ולהיפך.
 .1.3תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות  Apple Appstoreו/או
.Google Play
" .1.4אפליקציה" משמעה  -אפליקציית וידוא הגעה לאירועים של החברה ,הניתנת להורדה למכשירי
טלפון חכם (( )Smart Phoneלהלן" :המכשיר") ,יחד עם ממשק ניהול אינטרנטי הזמין בכתובת
 ,www.easy2give.co.ilלרבות כל התכנים ,החומרים ,השירותים ,הממשקים ו/או מידע מכל סוג
שהוא המוצגים באפליקציה ,ובכלל זה כל טקסט ,תמונה ,גרפיקה ,שרטוט ,ציור ,צילום ,רישום,
לוגו ,תוכן אודיו-וויזואלי ,והנפשה ,וכל אפליקציה אחרת הקשורה ו/או המסונפת לאפליקציה
(לעיל ולהלן" :האפליקציה").
 .1.5בטרם תעשה שימוש באפליקציה ו/או בשירות ,עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש הללו ,שכן
שימוש באפליקציה ו/או בשירות כפוף לתנאי השימוש .ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי
השימוש ,אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירות.
 .1.6החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת ,לשנות את תנאי השימוש על-ידי עדכון
מסמך זה ,ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין .מחובתך להתעדכן בתנאי השימוש של
האפליקציה טרם שימוש בה.
 .1.7החברה רשאית בכל עת ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק או להשהות את הפעלת
האפליקציה ,באופן חלקי או מלא ,או לתקן או לשנות את אופייה ותכניה ,וזאת גם אם המשתמש
החל בתהליך פתיחת פרופיל באפליקציית וידוא ההגעה לאירוע.
 .1.8השימוש המותר באפליקציה הינו למטרת השירות בלבד ואין לעשות כל שימוש אחר בקשר עם
האפליקציה ,לרבות שימוש שאינו חוקי ו/או שימוש פוגעני.
 .2זכאות להשתמש באפליקציה ובשירות
 .2.1באפליקציה ובשירות רשאי להשתמש אדם אשר עונה על התנאים המצטברים שלהלן (להלן:
"משתמש") :בגיר (מעל גיל  ,)18הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; ( )2בעל תעודת זהות
ישראלית בתוקף;; ( )3נרשם ומילא אחר הוראות ההרשמה המלאות של האפליקציה ( )4והממלא
אחר תנאי שימוש אלו.
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 .2.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית למנוע מאדם שימוש באפליקציה ,באופן זמני או
לצמיתות ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,החברה רשאית להתנות את מתן השירות
בהמצאת פרטים ומסמכים מזהים בעניינו של המשתמש ו/או לסרב להעניק את השירות למשתמש
כלשהו ,והכל על פי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 .3השירות הניתן
 .3.1השירות מאפשר למשתמש ליצור רשימת מוזמנים לאירוע ,לשלוח למוזמנים אלו מסרונים
להזמנתם לאירוע ,וכן מסרוני תזכורת לאירוע ,לקלוט בחזרה את תשובת המוזמנים ולהציגן
למשתמש באופן מרוכז ,הכל כמפורט להלן.
 .3.2על מנת לעשות שימוש באפליקציה ,יידרש המשתמש לספק לחברה באופן מלא ומדויק את כלל
הפרטים הנדרשים ,ובכלל זה את( :א) פרטי הזיהוי והקשר של בעלי האירוע ושל משפחותיהם; (ב)
תאריך האירוע; (ג) שם המקום שבו יתקיים האירוע וכתובתו; (ד) שמותיהם ופרטי הקשר של
מוזמני האירוע.
 .3.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יידרש המשתמש לאשר לאפליקציה גישה לרשימת אנשי הקשר שלו,
ולבחור מבין הרשימה את אנשי הקשר שאותם הוא חפץ להזמין לאירוע .אנשי הקשר שייבחרו
יועתקו לבסיס הנתונים של החברה לצורך שליחת המסרונים ומתן השירות .ככל שהמשתמש לא
יאפשר לאפליקציה גישה לרשימת אנשי הקשר שלו ,יידרש המשתמש להזין אנשי קשר בצורה
ידנית.
 .3.4יודגש כי נוסח המסרונים אשר ישלחו למוזמנים קבוע מראש על-ידי החברה ולא ניתן לשינוי על-
ידי המשתמש .בנוסח המסרונים יוטמעו באופן אוטומטי השמות והתאריכים כפי שנמסרו לחברה
כאמור בסעיף  3.2לעיל .עוד יודגש כי נוסח המסרונים כאמור אינו כפוף לאישור על-ידי
המשתמש.
 .3.5מובהר בזאת כי זמן שיגור המסרונים אינו מיידי ,אלא נתון לשיקולה הבלעדי של החברה.
 .3.6המשתמש מסכים ומצהיר בזאת ,כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית למנוע ו/או לעכב שליחת
מסרון לנמען פלוני או לקבוצת נמענים אלמונית ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או ככל
שתידרש לעשות כן על-ידי גורם כלשהו ,לרבות גורם מרשויות המדינה ו/או אחת או יותר מחברות
הסלולר בישראל ו/או על-ידי אחד או יותר מספקי שירותי שיגור מסרונים בישראל.
 .3.7מסרוני ההזמנה לאירוע יישלחו למוזמנים אשר הוזנו על-ידי המשתמש ,ואשר לא סורבו על-ידי
החברה (להלן" :ההזמנה הראשונה") .למקבל המסרון ניתנת אפשרות להגיב להזמנה על-ידי
פתיחת קישור אינטרנטי אשר יופיע במסרון ובאמצעותו לסמן את סטטוס הגעתו לאירוע.
 .3.8עוד מובהר בזאת כי פתיחת הקישור האינטרנטי כאמור כפוף למגבלות טכניות וטכנולוגיות
שונות ,אשר משתנות ממכשיר סלולרי אחד למשנהו ,וכי לחברה לא תהיה אחריות במקרה שבו
מוזמן פלוני לא הצליח לפתוח את הקישור האינטרנטי ו/או לסמן את סטטוס הגעתו לאירוע.
 .3.9עוד מודגש כי האפשרות היחידה לעדכון סטטוס הגעה לאירוע על-ידי המוזמן היא באמצעות
פתיחת הקישור האינטרנטי וסימון תשובתו ,וכי המוזמן לא יוכל להשיב למסרון שקיבל עם
תשובה כלשהי .תשובה כלשהי שתשלח במסרון בתגובה להזמנה שנשלחה על-ידי החברה לא
תתקבל והחברה ו/או המשתמש לא יוכלו לצפות בתגובות כאמור.
 .3.10כלל תשובות המוזמנים ירוכזו בממשק ניהול אשר יהיה זמין למשתמש באתר החברה.
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 .3.11המשתמש יכול לבחור לשלוח מסרון תזכורת למוזמנים אשר לא השיבו להזמנה הראשונה (להלן:
"המסרון השני") .יודגש כי זמן השיגור של המסרון השני אינו מיידי ,אלא נתון לשיקולה הבלעדי
של החברה.
 .3.12מוזמנים אשר אישרו את השתתפותם באירוע יקבלו מסרון נוסף ביום האירוע ,אשר מתזכר
אותם בדבר האירוע ובדבר האפשרות לשלם באמצעות כרטיס אשראי באירוע.
 .4ביטול השירות
 .4.1המשתמש רשאי לבקש את ביטול השירות ,בהודעה בכתב לחברה .הביטול יכנס לתוקפו עם
אישור החברה לכך.
 .4.2החברה רשאית לבטל את השירות בכל עת ומכל סיבה ,בהודעה למשתמש .הביטול יכנס לתוקפו
עם שליחת הודעת ביטול מאת החברה .יובהר ,כי ביטול השירות על-ידי החברה לא יהווה הפרה
של אי-אילו מהוראות ההסכם למתן שירותי הענקת מתנות לבעלי אירועים באמצעות כרטיס
אשראי ו/או תנאי שימוש אלו ,ולא יקנה למשתמש ו/או למוזמניו זכות לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו.
 .4.3יודגש כי גם לאחר ביטול השירות ,ישלחו המסרונים אשר שוגרו טרם כניסת הביטול לתוקף.
 .5עלות השירות
.5.1

השירות כרוך בתשלום .בגין הענקת השירות ,תגבה החברה תשלום מבעל האירוע,
בהתאם למרכיבים שונים דוגמת מספר המוזמנים.

.5.2

התשלום עבור השירות ייגבה מבעל האירוע בטרם שיגור המסרונים.

.5.3

יובהר כי התשלום לא יושב לבעל האירוע במקרה של ביטול האירוע מכל סיבה שהיא.

 .6אחריות
 .6.1מובהר ,כי האחריות בקשר עם משלוח המסרונים השונים אל אנשי הקשר של המשתמש ,לרבות
תוכן המסרונים ,חלה על המשתמש בלבד .המשתמש מתחייב לשפות את החברה ,או מי מטעמה,
מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל תביעה ,טענה ,דרישה ,נזק ו/או אבדן רווח ,תשלום ,לרבות
הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ,עקב הפרת תנאי השימוש.
 .6.2החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האפליקציה ועל מנת
לספק את השירות ,אולם יובהר ויודגש כי מדובר בשירות בעל אופי טכני ,אשר מעצם טיבו וטבעו
עלולות להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות ,וכי על אף מאמצי החברה ,הפעילות באפליקציה
עשויה להיות מופרעת ,מופסקת ,מושהית או מעוכבת ,באופן קבוע או זמני ,בשל גורמים או
אירועים אשר אינם בשליטת החברה או מרצונה.
 .6.3החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה והשירות יהיו ללא הפרעות ו/או תקלות ,או כי הפרעות
ו/או התקלות תתוקנה ,או כי השירות או האפליקציה יהיו נקיים מבאגים ,וירוסים או מרכיבים
מזיקים אחרים.
 .6.4השימוש בשירות ובאפליקציה הינו "כפי שהוא" (" )"AS ISוהינו על פי שיקול דעתו הבלעדי של
המשתמש .המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה ,בין ישירים
ובין עקיפים ,אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו לו ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש
באפליקציה ו/או בשירות ,כולם או חלקם ,מוטלת עליו בלבד.
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 .6.5החברה לא תהיה אחראית ,והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות
ותשלומים העלולים להיגרם לו ,במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או
בשירות.
 .7קישורים
 .7.1האפליקציה יכול שתציע קישורים ,היפר-קישורים ,באנרים ,פרסומות לאתרים ו/או אפליקציות
של צדדים שלישיים (להלן" :תכנים") .החברה אינה מפקחת ו/או בודקת את מהימנותם ו/או
חוקיותם של תכנים כאמור .לפיכך ,החברה לא תישא בכל חבות או אחריות ,מכל סוג שהיא ,בגין
תכנים כאמור ו/או בקשר לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים כאמור.
 .8הגנת הפרטיות
 .8.1החברה תפעל ,תוך שימוש באמצעים סבירים ומקובלים ,בכדי לשמור על סודיות פרטי המשתמש
והמוזמנים אשר נמסרו בעת השימוש באפליקציה .אולם אין באפשרות החברה להבטיח חסינות
מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידיה על ידי מבצעי פעולות בלתי
חוקיות .על כן ,במסירת מידע אודותיך ואודות מוזמניך הנך מוותר ,בכפוף לכל מגבלה הקיימת
בדין בדבר ויתור כאמור ,על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה או כנגד כל צד ג' הפועל
מטעמה בעניין זה.
.9

הצעות עתידיות
 .9.1מתוך רצון להמשיך ולהעניק לך רמת שירות גבוהה ,החברה עשויה לפנות אלייך ,מעת לעת ,עם
הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים ,מבצעים וכדומה (להלן" :ההצעות") .כמו כן ,החברה
עשויה להעביר את פרטייך לצדדים שלישיים ,על מנת שאותם צדדיים שלישיים יפנו אלייך ,מעת
לעת ,עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים מטעמם (להלן" :הצעות של צדדים
שלישיים")
 .9.2שים לב ,מסירת מידע אודותייך תלויה ברצונך ובהסכמתך .בשימושך באפליקציה ,הנך מאשר את
שמירת המידע אודותייך במאגרי המידע של החברה .וזאת לצורך מתן השירות המתואר בהסכם
זה וכן לצורך משלוח ההצעות של צדדים שלישיים ,לרבות בדואר אלקטרוני ,בשיחת טלפון ו/או
בהודעת .SMS
 .9.3בעת שימוש באפליקציה תופיע הודעה בדבר הצעות עתידות של צדדים שלישיים כאמור .ככל שלא
תהיה מעוניין כי פרטייך יועברו לצדדים שלישיים ,תוכל לציין זאת גם בעת השימוש באפליקציה.
 .9.4באפשרותך להודיע לחברה ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,על אי-רצונך להמשיך ולקבל את ההצעות
וההצעות של צדדים שלישיים באחת מן הדרכים שלהלן :בדוא"ל;info@easy2give.co.il :
בטלפון ;*5055 :בכתובת :הצבר  ,6אזור.

 .10קנין רוחני
 .10.1האפליקציה ,לרבות זכויות היוצרים ,הפטנטים ,המדגמים ,הסודות המסחריים ,החומרים,
היישומים ,העיצוב הגרפי ,הקבצים ,הקודים ,התמונות וסימני המסחר בה ,שייכים לחברה ו/או
לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם ,והם מוגנים על-ידי החקיקה הלאומית
והבינלאומית הרלוונטית.
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 .10.2אין במתן השימוש באפליקציה משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים
באפליקציה ללא ההסכמה מראש בכתב מהחברה.
 .10.3אין להפיץ ,להעתיק ,ו/או לשכפל את תכולת האפליקציה או חלקים ממנה ללא אישור מראש
ובכתב מהחברה.
 .10.4אין לעשות שימוש בלוגו של החברה ,בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה ללא
אישור מראש ובכתב מהחברה.
 .11סמכות שיפוט
 .11.1על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל .לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו
תהיה סמכות שיפוט בלעדית וייחודית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים.
 .12שונות
 .12.1המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לכך שהחברה תפנה אל מוזמניו באמצעות מסרונים.
מובהר בזאת כי הפניה שתבצע החברה מתבצעת בשמו של המשתמש.
 .12.2בכל מקרה של סתירה בין האמור באפליקציה לבין האמור בתנאי השימוש ,יגברו תנאי
השימוש.
 .12.3רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האפליקציה יהוו ראיה לכאורה
לנכונות פעולות אלו.
 .12.4פניות לחברה בקשר עם האפליקציה והשירות יישלחו בדואר רשום לכתובת הצבר  ,6אזור.
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