תנאי רשיון לשימוש במערכת Cloudmail
לקוח יקר
התנאים להלן מפרטים את תנאי הרישיון לשימוש במערכת  .Cloudmailהתנאים מהווים הסכם
משפטי מחייב בינך לבין קיינן פתרונות מחשוב ,ע.פ.200960417 .
באמצעות סימון תיבת "אני מסכים לתנאי הרישיון" ולחיצה על כפתור "אישור" הנך מסכים
ומתחייב למלא אחר כל תנאי הרישיון .בנוסף ,שימוש במערכת (כהגדרתה להלן) יהווה הסכמה
מצדך להיות מחויב על פי תנאיו כמו גם על פי תנאי מדיניות הפרטיות הכלולים בהסכם רישוי זה
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו .במידה ואינך מסכים לכל התנאים בהסכם רישוי זה אל תשתמש
במערכת.
הגדרות
.1

"המערכת" או "התוכנה"  -תוכנה להעברת קבצים גדולים בנפח עד  10ג'יגה בין משתמשים
הידועה בשם " "Cloudmailבאמצעות אמצעים שונים ,לרבות באמצעות מחשב ו/או
באמצעות טאבלט ו/או באמצעות סמארטפון ו/או בכל אמצעי טכנולוגי אחר;

.2

"האתר" – אתר אינטרנט המצוי בכתובת  www.cloudmail.co.ilואשר באמצעותו ניתן
להעביר קבצים במערכת;

.3

"השירותים" – שירותי העברת קבצים באמצעות המערכת והאתר באמצעות משלוח קישור
לכתובת דואר אלקטרוני;

.4

"השירותים המוצפנים"  -שירותי העברת קבצים באמצעות המערכת והאתר באמצעות
משלוח קישור מוצפן לכתובת דואר אלקטרוני הדורש יצירה של סיסמאות פתיחה (להלן:
"הסיסמאות") ושליחתן בהודעת דוא"ל נפרדת .השירותים המוצפנים באמצעות המערכת
מוגבלים לקבצים בגודל של עד  30מגה;

.5

"שולח" – אדם ו/או עסק המשתמשים בשירותים לשם משלוח קבצים לאחר;

.6

"נמען" – אדם ו/או עסק המשתמשים בשרותים לשם קבלת קבצים;

.7

"תנאי השימוש"  -תנאי הרישיון לשימוש במערכת המפורטים מטה;
מבוא

.8

האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים .ניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות
בלבד.

.9

ברוך הבא ל –  .Cloudmailאנו מקווים שהנך נהנה מהגלישה באתר ומהשירותים המוצעים
בו .אנא קרא בעיון את תוכן תנאי השימוש אשר מהווים את הבסיס המשפטי לשימוש
באתר ובשירותים המוצעים בו .תנאי השימוש מחייבים בגין כל גלישה ופעילות שייעשו
באתר ו/או במערכת.

 Cloudmail .10שומרת לעצמה לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם .לקבלת גרסה עדכנית
אנא הקפד מעת לעת להיכנס לתנאי השימוש כפי שמפורסמים באתר .הגרסה המופיעה
באתר היא הקובעת בכל עת .תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בחודש אוגוסט .2017
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תנאי השימוש במערכת ובאתר
 .11המערכת ,לרבות כל זכויות היוצרים ,סימני המסחר והקניין הרוחני בה היא רכושה וקניינה
הבלעדי של  .Cloudmailהמערכת מוגנת בחוקי זכויות יוצרים ובאמנות בינלאומיות
לזכויות יוצרים ,וכן באמנות ובחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני .ניתן לך רשיון
להשתמש במערכת ,אך היא אינה נמכרת לך.
 .12התוכנה ,מאגרי נתונים ,סימני ושמות מסחר ,יישומים ,התכנים באתר ,הסודות המסחריים
והמקצועיים הנוגעים למערכת ולאתר הינם קניינה הרוחני של  Cloudmailושייכים באופן
בלעדי ל . Cloudmail-אין להשתמש ,לשנות ,להעתיק (בכל מדיה או אמצעי ,אופטי ,מכאני,
אלקטרוני או אחר) ,לחקות ,לשכפל ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בהם ו/או בחלקים מהם
הנדסה הפוכה או לאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות פעולות אלה בלא קבלת אישור בכתב
ומראש מ.Cloudmail -
 .13רישיון זה מעניק לך זכות שימוש אישית ,בלתי ניתנת להעברה וניתנת לביטול לשימוש
במערכת ובשירותים בכפוף לקיום תנאי הרישיון.
 .14השימוש במערכת הוא על פי תנאי רישיון זה .אינך רשאי להכניס בהסכם זה שינוי ,תיקון,
השמטה או מחיקה כלשהם ,אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש מאת .Cloudmail
 .15המערכת מותקנת ונשמרת על גבי שרתים המופעלים על ידי ספק חיצוני לרבות באמצעות
ענן מחשוב .השירותים המסופקים באמצעות המערכת עלולים מעצם טבעם להיות נתונים
להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות ,לרבות תקלות בתכנה ,בחומרה ,בקווי
תקשורת ,או בתשתית הפיזית של שרתי המערכת ,לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או
קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומיתCloudmail .
אינה אחראית ולא תהיה חייבת בפיצוי בגין כל נזק ,אובדן מידע וכדומה שייגרם כתוצאה
מתקלה טכנית הנובעת מתפעול השרתים.
 Cloudmail .16אינה אחראית לאבטחת מידע ,להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי ו/או
שרתי  Cloudmailו/או מי מטעמה על ידך או עבורך ,לרבות עקב חדירה של גורם בלתי
מורשה לתחומו של הלקוח במחשבי ושרתי  ,Cloudmailולרבות השחתה ,חשיפה ,או
מחיקה של נתונים.
 .17נכון להיום השירותים ניתנים לך ללא תמורה Cloudmail .שומרת לעצמה את הזכות
לשנות תנאי זה בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט ולחייב את השימוש בשירותים בתשלום
דמי שימוש .עדכון בדבר שינוי זה יישלח אליך בדוא"ל לפי הפרטים שתספק בעת הרישום
למערכת.
 .18המערכת נתונה לשינויים ועדכונים באופן תמידי .שירותים מסוימים הקיימים במערכת או
שיתווספו למערכת עשוי שיחולו עליהם תנאים והסכמים נוספים ,לרבות דמי שימוש
כמפורט לעיל.
 Cloudmail .19רשאית מעת לעת לשנות ,להוסיף ,או לגרוע מהמערכת רכיבים ללא הודעה
מוקדמת ,ובין היתר תכונות ,ממשקים ושדות לשימוש ולשמירת נתונים – הכל על פי שיקול
דעתה הבלעדי של .Cloudmail
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 Cloudmail .20רשאית לשנות או לקבוע בכל עת הגבלות או נהלים נוספים עבור תכונות,
מוצרים או שירותים המסופקים או שיסופקו על ידה לרבות באמצעות המערכת ,והכול על
פי שיקול דעתה הבלעדי של .Cloudmail
 .21אין לעשות שימוש במערכת בכל דרך העלולה לפגוע בזכויות צדדים שלישיים ו/או בהוראות
כל דין .הינך מתחייב כי לא תבצע בין בעצמך ובין באמצעות אחרים ,במישרין ו/או בעקיפין
כל תוספת ,גריעה ,שינוי ,תרגום או התאמה בדרך כלשהי במערכת Cloudmail .לא תהיה
אחראית לשינויים שנערכו במערכת שלא על ידה.
 .22הינך מסכים ומאשר ל Cloudmail -כי השימוש במערכת ,במידע ,בשירותים ובתכנים
הכלולים בה ישמרו במאגרי  Cloudmailוישמשו את  Cloudmailלכל שימוש הנחוץ
לתפעול המערכת Cloudmail .מתחייבת לשמור על סודיות המידע ,בכפוף להוראות הדין
ותנאי השימוש Cloudmail .תימנע מגילוי מידע או פרטים אלא אם הדבר מחויב על פי דין
או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית
משפט או רשות מוסמכת ,או במסגרת הליך משפטי ,ו/או במקרה של אי קיום הוראות הדין
או תנאי השימוש.
תמיכה ,שירות וגיבוי
 Cloudmail .23מספקת שירותי תמיכה לשימוש והפעלת המערכת בימים א-ה בין השעות
 09:00-16:00למעט ערבי חג וימי חג ומועד .לשם קבלת התמיכה הינך מתבקש לפנות
בדוא"ל  Cloudmail .contact@cloudmail.co.ilתשיב לפניה לשם קבלת תמיכה תוך 3
ימי עסקים.
 .24שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות טכניות הקשורות למערכת .שירותי
התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על ידי  Cloudmailו/או
באחריותה.
 Cloudmail .25אינה מתחייבת לתקן שגיאות ו/או תקלות במערכת והן יתוקנו מידי פעם בפעם
בגרסאות חדשות ומעודכנות של המערכת אשר ייצאו לאור על ידי .Cloudmail
 Cloudmail .26אינה מחוייבת להעניק תמיכה טכנית כאשר מקור התקלה נובע מוירוס מחשב
ו/או פגיעה פיזית בחלקי המחשב ו/או כל שימוש במערכת על ידך הנוגד את הוראות
 Cloudmailו/או תקלה בשרתים בהם מאוכסנת המערכת.
 Cloudmail .27פועלת באופן סביר ,באמצעים העומדים לרשותה ,על מנת לשמור על שלמות
וגיבוי הקבצים המועברים באמצעות המערכת בכפוף לתנאי השימוש ולסעיף  28למטה.
למרות זאת ,אין להסתמך על גיבוי זה בלבד ועל המשתמש לדאוג לגבות את החומר המועבר
ו/או מתקבל על ידו באמצעות המערכת Cloudmail .אינה מתחייבת לבצע שמירה או גיבוי
של הקבצים המועברים באמצעות המערכת ואתה מאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי  Cloudmailבקשר עם אובדן של קבצים ונתונים כאמור ,מכל
סיבה שהיא.
 Cloudmail .28עושה מאמץ לשמור קבצים שהועברו באמצעות המערכת לתקופה של לפחות
 7ימים מיום משלוח הקובץ על ידי השולח .במידה והקובץ הורד על ידי הנמעןCloudmail ,
תעשה מאמץ לשמור את הקובץ לתקופה של עד  7ימים נוספים (להלן" :תקופת השמירה
הנוספת") ,אולם אין היא מתחייבת לעשות כן והכל בכפוף לתקלות בלתי נמנעות ו/או כוח
עליון .במידה ובמהלך תקופת השמירה הנוספת נפתח הקובץ שנשלח באמצעות המערכת
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על ידי השולח ו/או על ידי הנמען ,תוארך תקופת השמירה הנוספת ב 7 -ימים נוספים .בשום
מקרה ,לא תהא  Cloudmailאחראית על שמירת וגיבוי הקבצים המועברים באמצעות
המערכת ואתה מאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי
 , Cloudmailבין היתר ,בקשר עם אובדן של קבצים ונתונים כאמור ,מכל סיבה שהיא.
 .29משתמש המבקש כי  Cloudmailלא תשמור קובץ שנשלח על ידו יפנה לCloudmail-
בבקשה להסיר קובץ זה ופנייה זו ומעקב אחר ביצועה הינן באחריותו בלבד .משתמש שלא
פנה כאמור לא יהא רשאי לבוא ל Cloudmail -בטענה ו/או תביעה כלשהי בגין כל נזק
שאירע לו ו/או למי מטעמו כתוצאה מאי הסרת הקובץ כאמור ו/או משמירתו בשרתי
 .Cloudmailפנייה כאמור תהא בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני הבא:
.contact@cloudmail.co.il
 .30בכל מקרה  Cloudmailלא תהיה אחראית כלפי המשתמש לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן
רווח ו/או אובדן מידע ,בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם.
התחייבויות המשתמש
 .31השולח יהא אחראי לספק פרטי כתובת דואר אלקטרוני עדכניים שלו ושל הנמען לשם
שימוש במערכת .השולח יהא אחראי לוודא שדואר אלקטרוני הנשלח על ידו באמצעות
המערכת אינו מגיע לדואר הזבל אצל הנמען.
 .32השולח יהא אחראי ליצור סיסמאות עבור השירותים המוצפנים ויהא אחראי לשלוח את
הסיסמאות אל הנמען בהודעת דוא"ל נפרדת .השולח יהא אחראי לשמור את הסיסמאות
בסודיות ,לא להעבירן אלא אל הנמען ולא לאפשר שימוש בסיסמאות על ידי אחר.
 .33המשתמש יהא האחראי הבלעדי על כל פעילות המבוצעת על ידו באמצעות המערכת.
 Cloudmailלא תהיה אחראית כלפי השולח ו/או הנמען לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן
רווח ו/או אובדן מידע ,בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם בקשר עם השירותים
ו/או השירותים המוצפנים.
 .34הנך מתחייב להשתמש בשירותי המערכת באופן חוקי בלבד ובהתאם להוראות כל דין .הנך
מצהיר כי אתה בגיר וכשיר עפ"י דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ובכפוף להוראות כל דין,
הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש בשירותים ובשירותים המוצפנים בניגוד לדין ו/או
בניגוד לכל הסכם.
 .35חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת בכל אופן שהוא אשר מהווה עבירה פלילית ו/או
עוולה אזרחית ,לרבות שימוש העולה כדי לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פרסום חומרי
תועבה ו/או פורנוגרפיה ו/או גילויי גזענות ו/או אלימות ו/או איומים ו/או אפלייה ו/או
פגיעה בפרטיות ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת סימני מסחר ו/או הפרת מדגם ו/או
הפרת פטנט ו/או הפרת זכויות קניין רוחני ו/או מקים עילה לתביעה ו/או מהווה הפרת
הוראת כל דין ו/או המפר זכויות חוזיות של מאן דהוא ו/או חומר שפרסומו נאסר בדין.
המשתמש מאשר כי הינו בעל הזכויות בכל חומר הכלול בקובץ המועבר באמצעות המערכת
וכי בשימוש בחומר כאמור אין משום פגיעה כלשהי בפרטיות מאן דהוא.
 .36חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת לשם העברת קבצים המכילים ו/או העלולים
להכיל תכנים עויינים ו/או פוגעניים מכל סוג שהוא ,לרבות וירוסים ו/או סוסים טרויאנים
ו/או דרישות כופר (עבירות סייבר) ו/או הודעות זבל (ספאם) וכיוצא באלה.
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 Cloudmail .37אינה יכולה לפקח על כל החומרים המועברים ו/או משותפים באמצעות
המערכת ובשום אופן לא תישא באחריות כלשהי לכל העברה כאמור .יחד עם זאת,
 Cloudmailשומרת לעצמה את הזכות למחוק קבצים המכילים חומרים ו/או וירוסים
כמפורט לעיל ולא לאפשר העברתם באמצעות המערכת ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לה.
 Cloudmailלא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה העלולים לנבוע ממחיקה ו/או אי
העברה כאמור Cloudmail .שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק
או הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי
ממשתמשיה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת ההוראות
לעיל.
 .38המשתמש יהא האחראי הבלעדי על כל קובץ שהועבר ו/או התקבל על ידו וכן על תכניו.
מובהר בזאת כי קבצים שאינם מוצפנים והמועברים באמצעות המערכת ניתנים לצפיה על
ידי עובדי  ,Cloudmailבין היתר ,לשם סריקת וירוסים ,תולעים וכדומה .משתמשים
המבקשים להעביר קבצים המכילים מידע סודי ו/או פרטי ו/או אישי ו/או כל מידע שאין
המשתמש מעוניין לאפשר צפייה בו על ידי בלתי מורשים ,מתבקשים לעשות שימוש
בשירותים המוצפנים ולהעביר את הקובץ המבוקש באמצעות השירותים המוצפנים.
 Cloudmailלא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה העלולים לנבוע מהשימוש בשירותים
המוצפנים Cloudmail .שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או
הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשיה
ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהשימוש בשירותים
המוצפנים.
 Cloudmail .39רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לסרב להעביר
באמצעות המערכת קבצים אף אם אין בהם משום תכנים אסורים כאמור בסעיפים 34-35
לעיל .לא תקום למשתמש כל זכות לטענה ו/או תביעה כנגד  Cloudmailבגין סירוב זה.
 .40הינך מתחייב שלא להעתיק (בכל מדיה ,אלקטרונית ,דיגיטאלית ,או מכאנית) את התוכנה
ו/או חלקים ממנה ,לרבות הגרפיקה ,עיצוב המסכים ,הנתונים והפקודות ושלא לשכפל,
ליצור או לפתח חיקויים המבוססים על התוכנה ,לא לבצע או לאפשר לאחרים לבצע הנדסה
הפוכה של התוכנה ,לא לעשות כל שימוש בתוכנה במטרה ליצור מוצר או שירותים
המתחרים בתוכנה ,מתממשקים עימה ,או משלימים לה בכל דרך שהיא ,ולא לפגוע בצורה
כלשהי בזכויותיה של  Cloudmailבתכנה.
פרטיות
 Cloudmail .41מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה למניעת חדירה לאתר Cloudmail
ולשרתי המערכת ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות לקוחותיה .פרטים אישיים של
המשתמשים והנתונים המועלים על ידי המשתמשים למערכת נשמרים באופן מוצפן
ומאובטח באופן סביר ועל פי הסטנדרטים המקובלים בתעשיית האינטרנט ,אולם לא ניתן
לשלול שיבושים או להבטיח באופן מוחלט את שמירת פרטיות המשתמש מפני שימוש בזדון
וחדירות מצד גורמים שאינם מורשים Cloudmail .לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג
שהוא ,עקיף או ישיר ,שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה
בו שימוש לא מורשה.
 Cloudmail .42לא תגלה לאדם אחר את שמו ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי זיהוי
אחרים של המשתמש ,אלא במקרים אלה:
 42.1המשתמש נתן הסכמתו לכך;
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 42.2לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי;
 42.3במקרה שהלקוח יפר את כללי ההתנהגות המפורטים לעיל;
 .43מידע ופרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של  Cloudmailבקשר עם המערכת ניתן לקבל
בעמוד מדיניות הפרטיות באתר בכתובת .www.cloudmail.co.il
 .44שליחת הקבצים באמצעות המערכת ושימוש בשירותים מתבצעת ביוזמת השולח לנמען.
שליחה יזומה של דוא"לים על ידי  Cloudmailתבוצע על ידי  Cloudmailרק אם מדובר
בהודעות מערכת אוטומטיות הנשלחות כהודעות חיווי ותזכורות למשתמשיםCloudmail .
שמה דגש רב למניעת שליחת דואר זבל (ספאם) על ידי משתמשיה אולם אינה יכולה לפקח
על כל החומרים המועברים ו/או משותפים באמצעות המערכת ובשום אופן לא תישא
באחריות כלשהי לכל העברת דואר זבל כאמור .במידה ומשתמש יתגלה כמפיץ דואר זבל,
 Cloudmailתחסום את אותו משתמש מלבצע פעולות שליחת מיילים נוספיםCloudmail .
שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש זה באופן מידי וללא התראה מוקדמת
ולמשתמש לא תהיה שום תלונה או טענה כלפי .Cloudmail
אחריות
 Cloudmail .45לא תישא באחריות כלשהי במפורש או מכללא ,לרבות תשלום בגין דמי נזק
פיצויים ישירים ,עקיפים ,תוצאתיים שיגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות לקוחותיך,
או בתשלום בגין הפסדי אובדן רווחים ,בין אם נבעו מרישיון זה או מדרך ביצועו ,ו/או
כתוצאה מפעולה או אי פעולה ,שימוש או אי שימוש במערכת.
 Cloudmail .46אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מכשלים טכניים במערכת ,במערכות
ההפעלה ,במחשבים אשר ברשותך ,בשרתים ,ו/או כתוצאה מפעולות ו/או מטעות אנוש
בתום לב ,ברשלנות או במזיד אשר אין ל Cloudmail-שליטה בהן Cloudmail .אינה
אחראית לתקלות הנוגעות למשך הזמן של העלאת ו/או הורדת קבצים באמצעות המערכת
ולמשתמש במערכת לא יהיו טענות כלפי  Cloudmailבעניין זה.
 .47התוכנה מועמדת לרשותך על פי תנאי רשיון זה כמות שהיא ) Cloudmail .)As Isאינה
מתחייבת לעשות כל שינוי במערכת על מנת להתאימה לצרכיך .למרות זאתCloudmail ,
תשמח לקבל הצעות ייעול והיא רשאית ,אך לא מחוייבת ,ליישמן בגירסאות עתידיות של
המערכת ,מבלי שתהיה לך כל זכות או טענה לזכויות בעניין זה.
 .48בכפוף לתנאי רישיון זה ,ניתן לך בזאת רישיון לשימוש במערכת ללא התחייבות או אחריות
כלשהי ,מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות במערכת תענינה לצרכיך או שפעולות
המערכת תימשך ללא הפסקה או תקלה או שהתוכנה תהא ללא שגיאות.
 Cloudmail .49אינה אחראית לתוצאות השימוש במערכת לרבות עקב היעדר יכולת להשתמש
במערכת ו/או באיזה מרכיביה ,אובדן מידע ,קבצים או תכנים ,לרבות הפסד הכנסה או
הפסד רווח או עיכוב בפעילות עסקית או אחרת ,או פגיעה במוניטין ,עקב שימוש או היעדר
אפשרות לעשות שימוש במערכת או בכל חלק ממנה והינך מסכים בזאת כי לא תהא לך כל
טענה או תביעה בנדון.
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 Cloudmail .50אינה אחראית למעשים ו/או מחדלים אשר בוצעו על ידך או על ידי משתמשים
אחרים ו/או כל גורם אחר שאין ל Cloudmail-שליטה עליו ,או לתוצאות של מעשים או
מחדלים כאמור ,ובמיוחד לפגיעה או להפרה של הסכמים ו/או זכויות יוצרים ,או קניין
רוחני אחר על ידך או משתמשים אחרים במערכת.
 Cloudmail .51משתמשת באבטחת מידע ואולם תעבורת הנתונים באמצעות רשת האינטרנט
ו/או הסלולר אינה חסינה בפני ציתות מכל מין וסוג שהוא .למשתמש לא תקום כל טענה
ו/או תביעה כלפי  Cloudmailככל שחומר ששלח או העביר הגיע לצד שלישי כלשהו ו/או
שלא הגיע ליעדו.
 .52אישורך לתנאי רישיון זה ו/או שימוש במערכת מהווה הסכמה מצידך להגבלות האחריות
המפורטות לעיל ,מהווה סילוק ,וויתור ופטור באופן סופי ,מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות
שהוגבלה כאמור ,של כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  ,Cloudmailדירקטורים ,בעלי
תפקידים ,מנהלים ,ישויות קשורות ,עובדים ,ספקים ,קבלנים ,יועצים ,בעלי מניות ומי
מטעמה של  Cloudmailבעניינים אלה.
 .53מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המשתמש יפצה ו/או ישפה את  Cloudmailבגין כל תביעה
ו/או דרישה אשר תגיע אליה והנובעת מהפרת המשתמש את תנאי השימוש ו/או את הוראות
הדין .השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא,
לרבות הוצאות משפטיות ,אשר נגרמו או ייגרמו ל Cloudmail-ו/או למי ממנהליה ו/או
עובדיה ו/או ספקיה ו/או למי מטעמה.
הפסקת השירותים על-ידי Cloudmail
 Cloudmail .54רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים לך ,כולם או מקצתם,
באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר ,תוך מתן הודעה ככל שהדבר ניתן בנסיבות
העניין ,אם הדבר דרוש לצורך תפעולה ,תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של
 ,Cloudmailאו מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת .Cloudmail
 Cloudmail .55רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים לך ,כולם או מקצתם,
באופן זמני או קבוע ,אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת  ,Cloudmailכדוגמת
שריפה ,הצפה ,סכסוך עבודה ,תאונה ,מלחמה או פעולת טרור ,או כיוצא באלה ,או על פי
הוראה של רשות מוסמכת .הוראות אלה אינן גורעות מזכות  Cloudmailלבטל את הרשיון
מעיקרו.
 .56במקרה ו Cloudmail-מחליטה לסיים רשיון זה מכל סיבה שהיא ,אזי בכפוף לאמור בסעיף
 28לעיל ,לא תתאפשר העברה ו/או צפייה ו/או הורדה של קבצים באמצעות המערכת
וקבצים שהועברו ו/או התקבלו על ידך באמצעות המערכת יהיו באחריותך המלאה
והבלעדית מרגע זה ואילך.
דיוור שיווקי של Cloudmail
 .57אישור במקומות המיועדים לכך באתר לכך כי המשתמש יהא מנוי על הדוא"ל השיווקי של
 Cloudmailמהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של .Cloudmail
 .58משתמש המבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה ,רשאי לעשות כן בכל עת באמצעות פנייה
לכתובת הדוא"ל  contact@cloudmail.co.ilאו באמצעות לחיצה על קישור מיוחד
המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מ.Cloudmail-
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שונות
 .59הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין ישראלי .בתי המשפט המוסמכים לדון בסכסוכים
הנובעים מתנאי שימוש אלו יהיו בתי המשפט בתל-אביב-יפו או מחוז מרכז בלבד.
 .60אי-מימוש ו/או איחור במימוש סמכות ,זכות יתר או זכויות על פי רשיון זה על ידי
 Cloudmailלא יהווה ויתור עליהן או השתק (מניעה) לגביהן Cloudmail .תהא רשאית
להשתמש בזכויותיה על פי תנאי השימוש ,כולן או מקצתן ,בכל עת שתמצא לנכון.
 .61המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות לתביעות שמוגשות על ידו כנגד  Cloudmailתהא
בת  12חודשים בלבד.
 .62אם הוראה כלשהי בתנאי השימוש תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה ,כל
יתר הוראות תנאי השימוש ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
 .63כתובת הצדדים לצרכי משלוח הודעות בעניין הסכם זה הינם כתובתך כפי שמסרת בעת
הרישום למערכת ומופיעים ברשומות  ,Cloudmailוכתובתה של  Cloudmailהיא בדואר
אלקטרוני .contact@cloudmail.co.il :כל הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר
אלקטרוני לפי הכתובות הנ"ל ,תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום  24שעות.
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