תנאי הצטרפות – "מועדון החברים והחברות של חנן בן ארי"
מבוא
מועדון החברות והחברים של חנן בן-ארי נועד לספק מידע ולשמור על קשר ישיר עם קהל המעריצים
והמתעניינים בחנן ,בשיריו ובהופעותיו ("המועדון") .המועדון יאפשר לחברים בו לקבל מידע על
בכורות ,שירים חדשים ,הופעות והפתעות נוספות מסוגים שונים .חנן בן ארי בע"מ ("החברה") היא
המפעילה של המועדון.
מתחת לגיל  ?18האמור מטה יכול להיות מעט מורכב .לכן ,בבקשה קרא זאת יחד עם הורה או
מבוגר אחראי אחר והירשם למועדון רק באישורם.
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פרטיות ואבטחת מידע
 .1.1פרטיותם של חברי המועדון חשובה לנו .החברות במועדון כפופה למדיניות הפרטיות
 hananbenari..comשלנו ,בה תוכל למצוא פירוט על השימוש שלנו במידע אישי ועל
זכויותיך בנושאי פרטיות .בבקשה ,קרא אותה טרם הצטרפותך למועדון.
זכויות קניין רוחני
 .2.1כל זכויות הקניין הרוחני במועדון ,לרבות ,אך לא רק ,סימני מסחר ,שמות מסחריים ,זכויות
יוצרים ,פטנטים ,מדגמים ,זכויות הפצה ,זכויות מוסריות ,זכויות בפרסום ושיווק ,קודים,
עיצוב עמודים אינטרנטיים ,הצגת התכנים ותוכנם ,טקסטים ,תמונות ,זכויות במידע,
בארכיב ,וכל קניין רוחני אחר המצוי במועדון או הנובע ממנו או המתייחס אליו ,שייכים
במלואם ,ללא הגבלה ובאופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים אשר הסמיכו את החברה
לעשות בהם שימוש.
 .2.2אין בעצם חברות במועדון בכדי להעניק למשתמש זכות כלשהי בקניין הרוחני של החברה.
אין למכור ,להשכיר ,להעתיק ,לשכפל ,להעביר ,להציג בפומבי ,לשנות או לנצל למטרה
מסחרית כלשהי ,באופן ישיר או עקיף או לעשות שימוש כלשהו בתוכן או בסימני המסחר
המוצגים במועדון.
 .2.3יובהר ,כי ציון שם ,סימן מסחר או מוצר של צד שלישי אחר ,מופיע אך ורק כשירות למשתמש
ואינו מהווה פרסומת או המלצה כלשהי לגביהם.
החברות במועדון והגבלותיה
 .3.1המועדון יאפשר לחברים בו לקבל מידע על בכורות ,שירים חדשים ,הופעות והפתעות
נוספות מסוגים שונים ,בהתאם לבחירתם בעת ההרשמה למועדון .ככל שברצונך לשנות את
הנושאים לגביהם תקבל עדכון מאיתנו או שברצונך לעדכן את דרכי ההתקשרות באמצעותם
תקבל את העדכונים כאמור ,תוכל לעשות כן ע"י שליחת מייל ל.info@hananbenari.com-
 .3.2אתה מאשר כי כל מידע שתמסור במסגרת ההרשמה או החברות במועדון הוא נכון ,אמין
ומדויק וכי אתה מוסר את המידע באופן חוקי ,בשמו ועבור שימושך האישי בלבד (או
שהוסמכת כדין למסור מידע זה עבור אחר).
 .3.3התוכן שיוצג במסגרת המועדון מוצג כמו שהוא ( )AS ISועל בסיס זמינות (AS
 ,)AVAILABLEולא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין
נכונות התכנים ,שלמותם ,עדכניותם ודיוקם .בשום מקרה לא תחול על החברה או על מי
מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם בקשר עם או כתוצאה מהצטרפות או חברות במועדון,
חברות ,מאי יכולת להירשם או להשתמש בחברות במועדון.
 .3.4מובהר כי אין החברה מתחייבת כי חברות במועדון תעניק לחברים במועדון הטבות ,הצעות
או עדכונים בהיקף ו/או בסוג מסוים ,וההטבות ,ההצעות ו/או העדכונים שיישלחו לחברי
המועדון יהיו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .3.5החברה רשאית לבטל חברות של חברים במועדון ,ובין היתר ,אם משתמש ביצע מעשה
בלתי חוקי או הפר את תנאי המועדון או כדי להגן על החברה ,המועדון וחבריו.
קישורים לצדדים שלישיים
 .4.1תכנים שיישלחו לחברים במועדון עשויים לכלול קישורים או לאפשר גישה לאתרים,
אפליקציות ,תוכנות ופלטפורמות שונות של צדדים שלישיים ("מוצרי צד שלישי") (כגון
אפשרות לרכוש כרטיסים להופעות או למוצרים של חנן בפלטפורמות של צדדים שלישיים).
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כל התקשרות או שימוש במוצרי צד שלישי נעשית על אחריותך ולפי בחירתך ואנו איננו
אחראים לכך וממליצים לך לעיין בתנאים של מוצרי צד שלישי.
 .5כללי ויצירת קשר
 .5.1בכל שאלה לגבי המועדון ותנאיו ,ניתן לפנות אלינו למייל info@hananbenari.com
 .5.2תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם מתייחסים לשני המינים.
 .5.3הדין החל על כל מחלוקת בעניין המועדון או תנאי השימוש הינו הדין הישראלי בלבד וסמכות
השיפוט הבלעדית בעניינים אלו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב ,ישראל.
 .5.4שום ויתור ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על-ידי החברה או המועדון לא ייחשבו
כוויתור על זכויותיהם על-פי כל דין.

