
  

  תקנון האתר

 הגדרות .1

  מ"לומינה ייזום בעחברת ": מפעילת האתר" או  "החברה" .1.1

או כל / il.co.group-lumina.www האינטרנט בכתובתאתר ": אתר האינטרנט"או " האתר" .1.2
או אתר אחר מקושר של החברה /כלשהו של החברה ו) domain(אתר המצוי תחת שם מתחם 

  .ככל שאין בהם תקנון ספציפי, או מי מטעמה/ו

או /או משתמש באתר ו/תר ואו צופה בא/כל אדם הגולש ו: "שימוש באתר"או " משתמש" .1.3
  .במידע המצוי בו

   

 התחייבויות והצהרות המשתמש .2

לרבות מסירת פרטים אישיים , או כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר/או הצפיה ו/עצם הגלישה ו .2.1
או /או תנאי התקנון ו/מהווים הסכמה מלאה ומוחלטת של המשתמש לכל הוראות ו, באתר
  .יגותאו הסתי/ללא כל הגבלה ו, האתר

כי הינו מקבל על עצמו ומסכים להוראות , בעצם השימוש באתר המשתמש מצהיר ומתחייב .2.2
במישרין , או תביעה/או דרישה ו/וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו, או האתר/ולתנאי התקנון ו

או מי מטעמה /או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/כלפי החברה ו, או בעקיפין/ו
  .כפי שיהיו מעת לעת, או לתכנים שיופיעו באתר/או לאתר ו/ו מי מטעמם בנוגע לתקנון וא/ו

  התכנים ותנאי השימוש באתר .3

תכנים משתנים , כתבות, פרויקטים של החברה, מידע אודות החברה, בין היתר, האתר מכיל .3.1
 .'פרסומים וכיוב, )לרבות תכנים שיווקיים(

  . וכללי ועשוי להשתנות ולא ניתן להסתמך עליוהתוכן שמופיע באתר הינו תוכן ראשוני .3.2

או מוצגים באתר הינם לשם המחשה /ב אשר יוצגו ו"תשריטים וכיו, תוכניות, הדמיות, תמונות .3.3
  .בלבד

, או התמונות/או התכנים ו/במידע ו, ב"שיכפול וכיו, העתקה, לרבות צילום, אין לעשות כל שימוש .3.4
מבלי שניתנה לכך אישור החברה , או שיוצגו באתר/התשריטים המוצגים ו, התוכניות, ההדמיות

 .מראש ובכתב

י המשתמש בתכנים המופיעים "החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש מסוג שהוא אשר יעשה ע .3.5
 .באתר זה

, מאשרת, החברה אינה אחראית. יכולים להוביל לאתרים אחרים, ככל שיהיו, הקישורים באתר .3.6
  .ופיעים באתרים אחרים אלהמסכימה ואינה נותנת חסות לחומרים המ

  

  מאגר הלקוחות של החברה ותוכן שיווקי .4

-א"התשמ,  במאגרי מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיותידוע למשתמש כי החברה עשויה להחזיק .4.1
וכי כל הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש יכול ויוזנו במאגרי מידע כאמור המוחזקים על , 1981

  . ם שלישיים מטעמהאו צדדי/ידי החברה ו

מצהיר המשתמש כי כל אלה נמסרו , בעצם מסירת הפרטים כאמור לעיל בכל דרך שהיא באתר .4.2
  .על ידו מרצון ובהסכמה מלאה

כי החברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש לצרכים , ידוע למשתמש .4.3
או לצרכים סטטיסטיים אחרים /ו) דיוור ישיר, ובכלל זאת(או שיווקיים /או פרסומיים ו/מסחריים ו



או הודעות /והוא נותן בזה את הסכמתו המלאה ומדעת כי יישלחו לו תוכן שיווקי ו, ב"וכיו
, )בזק ושידורים(בהתאם להוראות חוק התקשורת , בין היתר, )לרבות דיוור ישיר(פרסומת 

 . 1982-ב"התשמ

ת באמצעות משלוח הודעה כי יהיה רשאי לפנות אליה בכל ע, החברה מודיעה בזאת למשתמש
או בדואר רשום למשרדי החברה ולהודיע לחברה בכתב על רצונו בהפסקת /בדואר אלקטרוני ו
  . או הודעות פרסומת/קבלת תוכן שיווקי ו

וכתובת , פקסימיליה, טלפון, כתובת מלאה, לרבות שם מלא, ידוע למשתמש כי פרטים אישיים .4.4
ו ימולאו באתר עשויים להישמר במאגר הלקוחות של א/ב שימסרו לחברה ו"דואר אלקטרוני וכיו

  .החברה

הסרת המשתמש ממאגר הלקוחות של החברה תתבצע תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעת  .4.5
  .או משרדי החברה בפועל/הסירוב במחשבי ו

   

  שונות .5

או את תנאי /או לשנות מעת לעת את תקנון זה ו/החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו .5.1
זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה , נאים המפורטים באתרהשימוש והת

אלא אם , או בתקנון/ותנאים אלה יחולו ויחייבו מרגע פרסומם באתר ו, כלשהי מראש או בכלל
  .יקבע אחרת על ידי החברה במפורש

ים מופנים ואולם הדבר, או באתר מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד/הניסוחים בתקנון זה ו .5.2
  .כלפי נשים וגברים כאחד

   


