תנאי שירות
שינויים אחרונים לתנאי השירות 27 :ביולי 2018
סוגי המדיניות שלהלן חלים על הרשת או האתרים של  Birdהמקושרים לתנאי שירות אלה )לרבות גרסאות כלשהן
שהותאמו לצפיה בהתקן אלחוטי או טאבלט(; מידעונים )ניוזלטרים( הנשלחים בדוא"ל או המתפרסמים או
המופצים על ידי  ;Birdאפליקציות המתפרסמות על ידי  ,Birdלרבות אפליקציית "  ;"Birdאו כל שירות אחר,
מאפיינים אינטראקטיביים והתקשרויות שהפכו לזמינות על ידי  ,Birdללא תלות באופן הגישה ו/או השימוש בהם,
המופעלות על ידנו ,הופכות לזמינות על ידנו או מופקות ומתוחזקות על ידנו והחברות הקשורות אלינו )"השירות"(.

באמצעות שימוש בשירות שלנו ,הנכם מקבלים עליכם את הנהלים המתוארים בתנאי שירות אלה .אם
אינכם מסכימים לתנאי שירות אלה ,אנא אל תעשו שימוש בשירות .אנו שומרים לעצמנו את זכות לשנות
או לתקן תנאי שירות אלה מעת לעת ללא מתן הודעה .המשך השימוש שלכם בשירות שלנו לאחר
פרסום השינויים בתנאים אלה ,פירושו כי שינויים אלה מקובלים עליהם .אלא אם ניתן לכם הודעה
ספציפית ,שום שינוי בתנאי השימוש שלנו לא יחול למפרע .לגבי שירות מסוימים מבין השירות שלנו ,ייתכן

ותדרש לחתום על הסכם שכירות  ,Birdהגבלת אחריות והפטר ו/או מדיניות פרטיות.

זהו הסכם משפטי בינך )"אתה" או "המשתמש"( לבין  Birdהקובע את התניות והתנאים המהותיים אשר מסדירים
את השימוש שלך בשירות .הסכם זה ,על כל עדכוניו ,השלמותיו ,תנאים נוספים וכל הכללים וסוגי המדיניות של
 Birdמהווים יחדיו "הסכם" זה בינך לבין .Bird
 .1רישיון גישה Bird .מעניקה לך רישיון מוגבל ,ניתן לביטול ,שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ,לקבל גישה
ולעשות שימוש בשירות או בתוכן שלהם .רישיון זה אינו כולל כל מכירה חוזרת או שימוש מסחרי בשירות
או בתכנים שלהם; כל איסוף ושימוש בכל רישומי מוצר ,תיאורים או מחירים; כל שימוש נגזר בשירות או
בתכנים שלהם; כל הורדה או העתקה של מידע חשבון לטובת סוחר אחר; או כל שימוש בכריית נתונים,
רובוטים ,קוקיות או כלים דומים לאיסוף נתונים וחילוצם .למעט כפי שהותר בזה באופן מפורש ,אסור
לשכפל ,למכור ,לערוך מכירה חוזרת ,לבקש או לעשות שימוש אחר לכל מטרה שהיא בשירות ו/או בחלק
כלשהו מן השירות למטרה כלשהי ללא הסכמה מפורשת ובכתב מאת  .Birdכל שימוש בלתי מורשה
מבטל באופן אוטומטי את ההיתרים ו/או הרישיונות שניתנו לך על ידנו.
 .2זכויות יוצרים ובעלות .כל התוכן המופיע והמודגש בשירות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,טקסט,
גרפיקה ,תצלומים ,תמונות ,תמונות נעות ,צלילים )סאונד( ואיורים )"תוכן"( ,הנו בבעלות  ,Birdבעלי
הרישיונות ,המוכרים ,הסוכנים ו/או ספקי התוכן שלה .כל האלמנטים של השירות ,הכוללים לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,את התכנון הכללי והתוכן ,מוגנים על ידי רישום עיצוב ) ,(trade dressזכויות
יוצרים ,זכויות מוסריות ,סימני מסחר וחוקים אחרים הקשורים לזכויות קניין רוחני .ניתן להשתמש בשירות
רק למורה המיועדת שלשמה השירות הפך להיות זמין .למעט כפי שהותר על פי דיני זכויות יוצרים ,אינך
רשאי לשנות איזה מהחומרים ,ואינך רשאי להעתיק ,להפיץ ,לשדר ,להציג ,לבצע ,לשכפל ,לפרסם ,לתת
רישיון ,ליצור עבודות נגזרות מאת ,להעביר או למכור כל מידע או עבודה הכלולים בשירות .למעט כפי
שהותר על פי דיני זכויות יוצרים ,הנך נושא באחריות לקבלת היתר לפני שימוש חוזר בכל חומר המוגן
בזכויות יוצרים הזמין בשירות .עליך לקיים את כל החוקים ,החיקוקים ,הפקודות והתקנות החלים
והמתייחסים לשימוש שלך בשירות .השירות ,התוכן וכל הזכויות הקשורות יישארו הרכוש הבלעדי של
 Birdאו בעלי הרישיון ,המוכרים ,הסוכנים ,ו/או ספקי התוכן שלהם ,אלא אם הוסכם אחרת באופן מפורש.
אסור לך להסיר שום הודעה על זכויות יוצרים ,סימני מסחר או הודעות קנייניות אחרות מהחומר המצוי
בשירות.
 .3סימני מסחר/אי אישרור .כל סימני המסחר ,סימני השירות ושמות מסחר של  Birdהמשמשים בזה
)לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור :השם של  ,Birdהלוגו התאגידי של  ,Birdעיצוב השירות
וסמלילים )לוגואים( כלשהם( )שיכונו ביחד" :הסימנים"( וסימני המסחר או סימני מסחר רשומים של
 ,Birdהגופים הקשורים ,השותפים ,המוכרים או בעלי הרישיונות .אסור לך לעשות שימוש ,להעתיק,
לשכפל ,לפרסם פרסום חוזר ,להעלות ,לפרסם ,לשדר ,להפיץ או לשנות את סימני המסחר של Bird
בשום צורה ,לרבות בפרסומת או פרסום המתייחס להפצת חומרים לגבי השירות ,ללא הסכמה מראש
ובכתב מאת  .Birdאסור לכם לעשות שימוש כלשהו בשם של  Birdאו בכל שפה ,תמונות או סמלים אשר
יוכלו ,לדעת  ,Birdלרמז על כך ש  Birdעומדת מאחורי כל )) Iפרסום או מצגת בעל פה או בכתב ,או )(ii
עלון ,ניוזלטר ,ספר או חומר כתוב אחר מכל סוג שהוא ,ללא הסכמה מראש ובכתב.
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רישום חשבון ואבטחה .הנך מבין שתצטרך להקים חשבון לצורך קבלת גישה לשירות .אתה) :א( תספק
מידע נכון ,מדויק ,עדכני ושלם אודותיך כפי שיתבקש על ידי רישום בשירות ,בעמוד הכניסה או ההרשמה
)מידע כאמור יכונה "מידע רישום"( וכן )ב( תנהל ותעדכן במהרה נתוני רישום על מנת שהמידע תמיד
יהיה נכון ,מדויק ,עדכני ושלם .אם תספק מידע כלשהו שאינו נכון ,אינו מדויק ,אינו עדכני או אינו שלם או
של Bird -יהיה בסיס סביר לשער שמידע כאמור אינו נכון ,אינו מדויק ,אינו עדכני או אינו שלם ,לBird -
יש זכות להשעות או לבטל את חשבונך ולסרב לכל שימוש בהווה או בעתיד בשירות )או בכל חלק הימנו(.
הנך נושא באחריות לאבטחה וסודיות של הסיסמא והחשבון שלך .יתירה מכך ,אתה נושא באחריות לכל
הפעילויות ולפעילויות כלשהן המתבצעות בחשבונך .אסור לך לשתף מידע חשבון או שם המשתמש
והסיסמא עם שום צד שלישי ולא להתיר לצד שלישי כלשהו להתחבר לשירות תוך שימוש במידע החשבון
שלך .הנך מסכים ליידע אותנו באופן מיידע על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או כל הפרת אבטחה
אחרת אותה אתה עשוי לגלות .אתה נושא באחריות לנקיטת אמצעי זהירות המותאמים במידה המרבית
למצבך ולשימוש המתוכנן בשירותים .אנו זכאים לספק חיוב משתמש ,חשבון ,תוכן או תיעוד שימוש,
והמידע הקשור בנסיבות מסוימות )כגון בתגובה לאחריות משפטית ,הליך משפטי ,הוראות ,צווי הבאה או
צווים או להגנה על הזכויות ,הלקוחות או העסק שלנו(.
מדיניות הגשה שהתבקשה .מקום בו  Birdהזמינה או ביקשה באופן מיוחד הגשות או הערותBird ,
מעודדת אותך להגיש תכנים )כגון הערות לפוסטים בבלוג ,השתתפות בקהילות ,טיפים וכיוב'( לBird -
אותם הם יצרו בתמורה ,בקשר לאתר )"הגשות משתמש"( .הגשות משתמש יישארו קניינו הרוחני של
המשתמש המסוים .באמצעות פרסום תכנים באתר שלנו ,אתה נותן ל Bird -באופן מפורש זכות שאינה
בלעדית ,לצמיתות ,בלתי חוזרת ,נטולת תמלוגים ,משולמת במלואה ברחבי העולם ,שניתנת להעברה
ברישיון משנה ,לעשות שימוש ,לשכפל ,לשנות ,להתאים ,לפרסם ,לתרגם ,ליצור עבודות נגזרות ,להפיץ,
לשדר ,לבצע ולהציג תוכן כאמור ואת שמך ,קולך ו/או דמותך כפי שכלולה בהגשת המשתמש שלך ,באופן
מלא או חלקי ,ובכל צורה ברחבי העולם בכל מדיה או טכנולוגיה ,בין הידועה כעת או שתתגלה בעתיד,
לרבות כל קידום ,פרסום ,שיווק ,מסחור ,פומביות וכל שימוש נלווה אחר ,ולרבות הזכות הבלתי מופרעת
להעביר זכויות אלה ברישיון משנה לצמיתות ברחבי העולם .וכל הגשות משתמש כאמור ,ייחשבו בלתי
סודיות ו Bird -לא תהיה מחויבת לשמור על סודיותו של מידע כלשהו ,שהיה כלול בכל הגשת משתמש,
בשום צורה.
הגשות משתמש שאינן ראויות Bird .אינה מעודדת ואינה מעוניינת בהגשות משתמש אשר נובעות
מפעילות אשר (i) :עלולה ליצור סיכון לנזק ,הפסד ,פגיעה פיזית או שכלית ,מצוקה רגשית ,מוות ,נכות,
הטלת מום ,או מחלה פיזית או נפשית לך או לכל אדם אחר או לכל בעל חיים; ) (iiעלולה ליצור סיכון לכל
אבדן או נזק אחר לכל אדם אחר או לרכוש; או ) (iiiעלולה להוות פשע או עוולה .אתה מסכים שלא תעסוק
באף אחת מהפעילויות האמורות לעיל בקשר ליצירת הגשת המשתמש שלך .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
אתה מסכים לכך ,שבקשר עם ההגשה שלך ,לא תגרום למצוקה רגשית לאנשים אחרים ,לא תשפיל
אנשים אחרים )באופן פומבי או אחר( ,לא תתקוף אנשים אחרים ולא תאיים עליהם ,לא תכנס לשטח
פרטי ללא רשות ,לא תתחזה לשום אדם אחר ולא תציג באופן מטעה את השתייכותך ,תפקידך או
סמכותך ולא תעסוק בדרך אחרת בשום פעילות העלולה לגרום לפציעה ,מוות ,נזק לרכוש ו/או חבות מכל
סוג שהוא Bird .תדחה הגשות משתמש כלשהן שלגביהן  Birdסבורה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי
התרחשו פעולות כאמור לעיל .אם התקבלה הודעה ממשתמש על הגשה שכבר מפירה כל הוראה
מהוראות תנאי שירות אלה Bird ,שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי אם אכן
אירעה הפרה כאמור ולהסיר כל הגשה כאמור מהשירות בכל עת וללא מתן הודעה.
חומר בלתי נאות .אסור לך לעשות שימוש בשירות על מנת לשלוח כל חומר בלתי חוקי ,מפר ,מאיים,
מוציא דיבה ,שם רע ,מגונה ,גס ,פורנוגרפי או כל חומר אחר המפר או פוגע בקניין רוחני של צד שלישי או
עלול להוות או לעודד התנהגות שתחשב לעבירה פלילית או בדרך אחרת מפר כל חוק .אתה מוסיף
ומסכים שמשלוח פרסומות שלא התבקשו או "דואר זבל" )ספאם( בשירותים או באמצעותם אסור בהחלט
על פי הסכם זה .נוסף על תרופות כלשהן העשויות להיות לנו על פי הדין או דיני היושר ,אם נקבע על פי
שיקול דעתנו ,שביצעת הפרה או שסביר להניח שתפר את האיסורים האמורים לעיל או כללים או סוגי
מדיניות הקשורים לתנאי שירות אלה ,נהיה רשאים לנקוט בכל פעולה שנמצא לנכון על מנת לתקן או
למנוע את ההפרה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לאסור עליך לעשות שימוש בשירות ו/או הסרה
מיידית של חומרים קשורים מהשירות בכל עת וללא הודעה .נשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת
החוק או צו בית משפט או צו הבאה המבקש מאתנו או המורה לנו לגלות את הזכות של אדם כלשהו
המפרסם חומרים כאמור.
גישה וממשק .אתה מסכים שלא תעשה שימוש בשום רובוט ,עכביש )ספיידר( scraper ,או כל אמצעי
ממוכן אחר על מנת לקבל גישה לשירות לכל מטרה שהיא ללא הסכמה מפורשת בכתב מאיתנו .נוסף על
כך ,הנך מסכים שלא (i) :תנקוט בשום פעולה היוצרת או העלולה ליצור לפי שיקול דעתנו הבלעדי עומס
בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על התשתיות שלנו; ) (iiתפריע או תנסה להפריע לעבודה הנאותה

באתר או פעילויות כלשהן שנערכו בשירות; או ) (iiiתיצור מעקף של אמצעים כלשהם בהם אנו עושים
שימוש על מנת למנוע או להגביל גישה לשירות.
 .9הזכות להסיר תכנים .למעט כאמור במדיניות הפרטיות שלנו ,אנו לא ננטר ,נערוך או נגלה את התכנים
של דוא"ל משתמש או תוכן שהועלה לשירות אלא אם יידרש במהלך תחזוקה שגרתית של השירות
ומערכותיו או אלא אם נדרש לעשות זאת על פי דין או באמונה בתום לב שפעולה כאמור נחוצה על מנת
) (1לקיים את החוק או לקיים את ההליך המשפטי שהומצא ל Bird -או לשירות; ) (2להגן ולשמור על
הזכויות או הרכוש של  ,Birdהשירות או המשתמשים בשירות; או ) (3לפעול במצב חירום על מנת להגן
על הבטיחות האישית של המשתמשים שלנו ,השירות או הציבור .המשתמשים ימשיכו לשאלת לבדם
באחריות לתוכן של הודעותיהם ו Bird -לא תהיה מחויבת כלל לסרוק מראש כל תוכן כאמור .ואולם,
תהיה לנו הזכות לפי שיקול דעתנו הבלעדי ,לערוך ,לסרב לפרסם או להסיר כל חומר שהוגש או שפורסם
בשירות בכל עת ,ללא מתן הודעה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהיה לנו הזכות להסיר כל חומר שנמצא
כי הנו בהפרת ההוראות האמורות בזה או מעורר התנגדות בדרך אחרת ,וכן תהיה לנו זכות נוספת
לשלול מכל משתמש שאינו מקיים הוראה כלשהי של תנאי שירות אלה ,גישה לשירות או לחלק ממנו.
 .10תוכן שפורסם על ידי המשתמש .תוכן שפורסם על ידי המשתמש והגשות משתמש אינם מייצגים את
השקפותיה של  Birdאו כל יחיד הקשור ל  ,Birdואנו לא שולטים בתוכן זה .בשום מקרה לא תצהיר ולא
תרמוז במישרין או בעקיפין ,ש  Birdתומכת בתוכן שפורסם על ידי המשתמש Bird .אינה ערבה לדיוק או
לאמינות של שום תוכן שפורסם על ידי משתמש כלשהו בשירות שלנו או בהגשות משתמש שפורסמו
בשירות שלנו ,ואיננו נוטלים שום אחריות לפעולות כלשהן בהן אתה עשוי לנקוט כתוצאה מסקירה של כל
תוכן שפורסם על ידי משתמש או הגשת משתמש .באמצעות השימוש שלך בשירות ובאמצעות השירות,
אתה עשוי להיחשף לתוכן אותו אתה עשוי למצוא פוגעני ,מעורר התנגדות ,מזיק ,לא מדויק או מטעה.
כמו כן ,יכולים להיות סיכונים של קשר עם קטינים ,אנשים הפועלים תחת חזות בדויה ,סוגיות סחר
בינלאומיות ואזרחים זרים .באמצעות שימוש בשירות שלנו ובאמצעות השירות ,אתה נוטל על עצמך את
כל הסיכונים הנלווים.
 .11קישורי צד שלישי .מעת לעת השירות עשוי לכלול קישורים לאתרים שאינם בבעלות ,בתפעול או בשליטה
של  Birdאו הגופים הקשורים אליה .כל הקישורים האמורים ,ניתנים אך ורק לשם נוחותך .אם תעשה
שימוש בקישורים אלה ,תעזוב את השירות .לא אנחנו ולא הגופים הקשורים אלינו אינם נושאים באחריות
לשום תוכן ,חומרים או מידע אחר הנמצא באתר אחר או שיש אליו גישה מאתר אחר .לא אנחנו ולא
הגופים הקשורים אלינו ,לא מאשררים ,ערבים או יוצרים מצגים או התחייבויות בנוגע לאתרים אחרים
כלשהם או התוצאות שאתה עשוי לקבל משימוש באתרים אחרים כלשהם .אם תחליט לגלוש לאתרים
אחרים כלשהם המקושרים אל או מהשירות הנוכחי ,תעשה זאת על אחריותך בלבד.
 .12שותפים לעסקה .במקרים מסוימים ,אנו עשויים להתחבר לארגון אחר על מנת לקדם את השירות שלהם
במסגרת השירות שלנו .במקרים אחרים ,ייתכן שתבצע את העסקה במישרין עם הצד האחר .בעמודים או
מיקומים אלה ,המותג של השותפים לעסקה נראה בבירור ותנאי השירות שלהם מועלים .כאשר עושים
שימוש בעמודי שותפים אלה ,אתה מחויב בתנאי השירות של השותף בנוסף לכך שעודך מחויב בתנאי
השירות של  .Birdכאשר יש סתירה בין תנאי שירות אלה לבין תנאי השירות של השותף ,יגברו תנאי
השירות שלהם.
 .13ביטול .אתה או אנחנו יכולים להשעות או לבטל את זכותך לעשות שימוש בשירות זה בכל עת מעל סיבה
או ללא שום סיבה .אנו רשאים גם לחסום את כתובתך בשירות שלנו במקרה ש)א( תפר תנאי שירות
אלה; )ב( לא נוכל לאמת או לוודא מידע כלשהו שסיפקת לנו; או )ג( אנו מאמינים שפעולותיך עלולות
לגרום להפסד כספי או לחבות משפטית כלפיך ,כלפי המשתמשים שלנו או כלפינו.
 .14מצגים והתחייבויות .אתה מצהיר שאתה מעל גיל  ,18בעל זכות וסמכות לכרות הסכם זה ,מסוגל וכשיר
באופן מלא למלא אחר התניות והתנאים וההתחייבויות האמורים בזה ,והשימוש שלך בשירות מקיים כעת
ויקיים גם בעתיד את כל הדינים החלים .אתה מצהיר שקראת ,הבנת ,הסכמת ותקיים את תנאי הסכם
זה .נוסף על כך ,אתה מצהיר ומתחייב שההגשות שלך וכל האלמנטים שבהן הנן )א( בבעלות או בשליטה
בלעדית שלך ,ויש לך היתר מראש ובכתב מאת הבעלים החוקי של התוכן הכלול בהגשות המשתמש
שלך ,או אתה זכאי באופן חוקי אחר להעניק ל  Birdאת כל הזכויות המוקנות בזה; וכן )ב( השימוש של
 Birdבהגשות המשתמש שלך כמתואר בזה ,איננו פוגע ולא יפגע בעתיד בזכויות יוצרים ,זכויות סימני
מסחר ,זכויות פרסום או זכויות אחרות של כל יחיד או גוף משפטי ,לא יפר שום חוק ,תקנה או זכות מכל
סוג שהוא ,או לא יצמיח בדרך אחרת עילת תביעה או חבות בת תביעה ,לרבות מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,זכויות פרסום ופרטיות ופגיעה בשם הטוב .יתירה מכך ,אתה תישא באחריות הבלעדית להגשות
המשתמש שלך ולהשלכות של העלאה או פרסום שלהן.

 .15הפטרים .השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך .המידע ,החומרים והשירותים שניתנים
באמצעות השירות או עליו ,ניתנים בצורתם הנוכחית )" ("as-isללא שום אחריות משום סוג

שהוא ,לרבות אחריות לסחירות ,התאמה למטרה מסוימת ,בטוחה או אי הפרה של זכויות קניין
רוחני .לא  Birdולא מי מהגופים הקשורים אליה ,אינם מתחייבים לדיוק או לשלמות של המידע,
החומרים או השירותים שניתנו בשירות או באמצעותו .המידע ,החומרים והשירותים שניתנו
בשירות או באמצעות השירות ,עשויים להיות לא מעודכנים ,ולא  Birdולא מי מהגופים הקשורים
אליו אינו מתחייב ואינו מניח שום חובה לעדכן מידע ,חומרים ושירותים כאמור .ההחרגות
האמורות לעיל או התחייבויות משתמעות אינן חלות במידה האסורה על פי דין .עליך לבדוק את
הדינים המקומיים שלך לאיתור איסורים כאמור .שום יעוץ או מידע ,בין אם בעל פה או בכתב,
שהתקבל מאת  Birdאו באמצעות השירות ,לא ייצור שום חבות שלא הובעה בזה באופן מפורש.
 .16הגבלת אחריות Bird .אינה לוקחת על עצמה שום אחריות והיא לא תהיה אחראית לשום נזק או
לשום וירוס העלול לפגוע במחשב שלך ,בציוד טלקומוניקציה ,או ברכוש אחר שנגרם כתוצאה או
הנובע מגישתך לשימוש בשירות או עיון בשירות ,או הורדה על ידך של כל מידע או חומרים
משירות זה .בשום מקרה ,לא  Birdאו מי מנושאי המשרה ,הדירקטורים ,העובדים ,בעלי המניות,
הגופים הקשורים ,הסוכנים ,החליפים או הנמחים ,ולא שום צד המעורב ביצירה ,הפקה או שידור
השירותים ,לא ישאו באחריות כלפיך או כלפי מישהו אחר בגין כל נזק עקיף ,מיוחד ,עונשי,
אקראי או תוצאתי )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנזקים הנובעים מאובדן רווחים,
נתונים אבודים או הפרעה לעסקים( הנובעים משימוש ,מחוסר היכולת לעשות שימוש או
מתוצאות השימוש בשירות או בחומרים ,במידע או בשירותים הכלולים בחלק מהשירות או בכולו,
בין אם מבוססים על אחריות ,חוזה ,עוולה נזיקית או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין אם ניתנה
הודעה מוקדמת על אפשרות התרחשות נזקים כאמור ובין אם לאו .המגבלות האמורות לעיל
החלות על אחריות ,לא יחולו במידה האסורה על פי דין .אנא בדוק את הדינים המקומיים שלך
לצורך איתור איסורים כאמור.
במקרה של בעיה כלשהי עם השירות או בחומרים כלשהם או במידע הכלול בחלק או בכל
השירות ,אתה מסכים שהסעד היחיד שלך יהיה לחדול לעשות שימוש בשירות .בשום מקרה,
חבותה הכוללת של  Birdכלפיך בגין כל הנזקים ,ההפסדים ועילות התביעה ,בין העילה חוזית,
נזיקית )לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור ,ברשלנות( או אחרת לא תעלה על הגבוה מבין )א(
עשרים וחמשה דולרים ארה"ב )] ($ 25.00אין המשך למשפט – המת'[.

 .17שיפוי .אתה מסכים להגן ,לשפות ולפטור מאחריות את  Birdוכל גוף או יחיד קשור מכל אחריות ,עלות
והוצאה ,לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר ,הקשור ל (i) -שימוש בשירות או הצבה או שידור על
ידך של כל הגשת משתמש או תוכן אחר ,מסר או מידע על שירותים אלה ,על ידך או על ידי המשתמשים
המורשים על ידך; ) (iiהפרתך כל תנאי מתנאי הסכם זה ,לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור ,הפרתך
של איזה מן המצגים וההתחייבויות דלעיל; ) (iiiההפרה שלך של זכויות צד שלישי ,לרבות מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,כל זכות לפרטיות ,זכויות פרסום או זכויות קניין רוחני; ) (ivהפרתך של כל חוק ,כלל או
תקנה של ארצות הברית או של מדינה אחרת; ) (vכל טענה או נזקים הנובעים כתוצאה מכל הגשת
משתמש אותה תספק ל  ,Birdלרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כל טענה או נזקים הנובעים מפגיעה
בשם הטוב או פגיעה בזכות לפרטיות; או ) (viגישתו של כל צד אחר ושימוש בשירותים עם שם משתמש
ייחודי ,סיסמא או קוד אבטחה נאות אחר.
 .18פטור מאחריות .במקרה שמתעוררים אצלך חילוקי דעות מול אחד או יותר משתמשים אחרים בשירות,
אתה תשחרר את ) Birdואת כל נושאי המשרה ,הדירקטורים ,הסוכנים ,חברות בת ,מיזמים משותפים
ועובדים( מכל תביעה ,דרישה ונזק )ממשי ותוצאתי( מכל סוג וטיב ,ידוע ולא ידוע ,משוער ובלתי משוער,
שהתגלה ושלא התגלה ,הנובע ממחלוקות כאמור או קשור אליהן.
 .19כוח עליון .לא  Birdולא אתה ,לא תישאו בנזקים או בעיכובים או במחדלי ביצוע הנובעים ממעשים או
התרחשויות שמעבר לשליטתם הסבירה לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור :שריפה] ,פגיעת[ ברק,
התפרצות ,קפיצת מתח חשמל או כשל ברשת החשמל ,המים ,אסונות טבע ,מלחמה ,מהפכה ,מהומה
אזרחית או מעשי רשויות אזרחיות או כוחות צבא או אויבי הציבור :כל דין ,צו ,תקנה ,פקודה או דרישה
של כל גוף ממשלתי או חוקי או כל נציג של כל גוף ממשלתי או חוקי; או אי סדרים בתחום יחסי העבודה,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,שביתות ,האטות ,השבתה או חרמות; חוסר יכולת להבטיח חומרי
גלם ,מתקני תעבורה ,מחסור בדלקים או באנרגיה ,או מעשים או מחדלים של מובילים ציבוריים.
 .20פרטיות .איסוף נתונים ושימוש בהם ,לרבות איסוף נתונים ושימוש במידע הניתן לשיוך אישי ,מוסדרים על
ידי מדיניות הפרטיות של  ,Birdאשר משולבת לתוך הסכם זה ומהווה חלק ממנו.

 .21כללי .כל טענה המתייחסת לשירות והשימוש בו והחומרים הכלולים בזה מוסדרים על ידי דיני מדינת
קליפורניה .אתה מסכים לסמכות השיפוט הבלעדית של המדינה ובתי המשפט הפדראליים הממוקמים
במחוז סאן מטאו ,קליפורניה .גרסה מודפסת של תנאי שירות אלה ,תהיה קבילה בהליכים משפטיים
ומנהליים המבוססים על תנאי שירות אלה או המתייחסים אליהם באותה מידה ובכפוף לאותם התנאים
כמו יתר המסמכים והתיעוד העסקי שנוצרו באופן מקורי ונשמרו בצורה מודפסת.
תנאי שירות אלה כוללים את מלוא ההבנות וההסכמות בינינו בקשר לנושאם .איננו מבטיחים גישה רצופה,
בלתי מופרעת או מובטחת לשירותים שלנו ותפעול השירותים יכול שיופרע באמצעות גורמים שונים שהנם
מחוץ לשליטתנו .אם הוראה כלשהי מהוראות תנאי שירות אלה תחשב פסולה או בלתי ניתנת לאכיפה ,הרי
שהוראה כזו תמחק ויתר ההוראות הנותרות יאכפו .אתה מסכים לכך שתנאי שירות אלה וכל ההסכמים
המשולבים בהם ,ניתנים להמחאה אוטומטית על ידי  Birdעל פי שיקול דעתנו הבלעדי .הכותרות נועדו לשם
התמצאות בלבד ובשום אופן לא יגדירו ,יגבילו .יפרשו או יתארו את ההיקף של סעיף כאמור .מחדלנו לפעול
בקשר להפרה על ידך או על ידי אחרים ,אינה מהווה ויתור מצדנו לפעול בקשר להפרות מאוחרות יותר או
דומות .כל הסעיפים אשר מכוח ההקשר שלהם אמורים להמשיך ולהתקיים לאחר ביטולו או פקיעתו של הסכם
זה ,ימשיכו להתקיים.
 .1הודעת חוק זכויות יוצרים מילניום דיגיטלי )" .("DMCAבתפעול השירותים ,אנו רשאים לפעול כ"ספק
שירותים" )כהגדרתו על ידי ) DMCAולהציע שירותים כספק מקוון של חומרים וקישורים לאתרי צד
שלישי .כתוצאה מכך ,חומרי צד שלישי שאינם בבעלותנו או בשליטתנו ,יוכלו להיות משודרים ,מאוחסנים,
נגישים או זמינים בדרך אחרת תוך שימוש בשירות Bird .מקיימת מספר הליכים מחויבים מבחינה
משפטית בנוגע להאשמות בדבר הפרת זכויות יוצרים המתרחשת בשירות Bird .אימצה מדיניות הדואגת
להסיר כל תוכן או חשד פוטנציאלי של כל משתמש שנמצא כי הפר באופן חוזר ונשנה את זכויות  Birdאו
זכויות צד שלישי ,או שהפר אחרת כל דיני קניין רוחני או תקנות ,או איזה מהתניות והתנאים של הסכם
זה .אם אתה מאמין שחומרים כלשהם הזמינים בשירות מפירים זכות יוצרים ,עליך להודיע לנו תוך שימוש
בהליך ההודעה להפרה נטענת על פי ה .(17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)) DMCA -אנחנו נגיב במהירות
על מנת להסיר או להפסיק גישה לחומר שנטען כי הנו מפר ונפעל לפי ההליכים המתוארים ב DMCA -על
מנת ליישב את התביעה בין הצד המודיע למפר הנטען אשר סיפק את התוכן .הסוכן המיועד שלנו )קרי,
הצד הנאות לקבלת הודעה( אליו עליך למען את הודעות ההפרה על פי ה DMCA -הוא
 birdlegal@bird.coוכן יש לשלוח העתק לכתובת.hello@bird.co :
אנא העבירו את ההודעה הבאה:
 .1זהו את העבודה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר אשר לטענתכם הופר;
 .2זהו את החומר בשירות אשר לטענתכם מפר ,עם מספיק פירוט כך שנוכל לאתרו בשירות;
 .3הצהרה על ידכם שאתם מאמינים בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות
היוצרים ,הסוכן שלו או החוק;
 .4הצהרה שלכם המצהירה לאחר שהוזהרתם לומר אמת או שתהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק כי )א(
המידע האמור לעיל בהודעתכם הנו מדויק ,וכי )ב( אתם הבעלים של זכויות היוצרים המעורבות או שאתם
מורשים לפעול מטעם הבעלים כאמור;
 .5כתובתכם ,מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל; וכן
 .6החתימה הפיזית או האלקטרונית שלכם.
אנו רשאים לתת הודעה למשתמשים שלנו על כל הודעת הפרה באמצעות הודעה כללית על איזה מהשירותים
שלנו ,דואר אלקטרוני לכתובת המשתמש המופיעה ברישומים שלנו או באמצעות הודעה בכתב שנשלחה
בדואר רשום לכתובתו הפיזית של המשתמש המופיעה ברישומים שלנו .אם קיבלת הודעת הפרה כאמור,
תוכל לספק מידע שכנגד בכתב לסוכן המיועד הכולל את המידע להלן .על מנת להיות יעיל ,הודעה שכנגד
חייבת להיות בכתב ולכלול את הפרטים הבאים:
.1
.2
.3
.4

החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך;
זיהוי של החומר אשר הוסר או שנשללה הגישה אליו והמיקום שבו החומר הופיע בטרם הוסר או
שנשללה הגישה אליו;
הצהרה ממך לאחר שהוזהרת כי עליך לומר אמת שאם לא כן תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,כי
אתה מאמין בתום לב שהחומר הוסר או שנשללה הגישה אליו כתוצאה מטעות או מזיהוי שגוי של החומר
שהוסר או שנשללה הגישה אליו; וכן
שמך ,כתובתך הפיזית ומספר הטלפון ,והצהרה כי אתה מסכים לסמכות השיפוט של בית משפט מחוזי
פדראלי במחוז שבו כתובתך הפיזית ממוקמת ,או אם המען הפיזי שלך מצוי מחוץ לארצות הברית ,לכל

מחוז שיפוט שבו אנחנו עשויים להימצא וכי תקבל המצאת כתבי בי -דין מהאדם שהעביר הודעה על
הפרה נטענת או מסוכנו של אדם כאמור.
 .5סיוע נוסף .אם אינך מבין משהו בתנאי השירות האמורים לעיל או אם יש לך שאלות או הערות ,אנו
מזמינים אותך ליצור איתנו קשר בכתובת hello@bird.co
 .6הודעת זכויות יוצרים .כל התכנון ,הגרפיקה ,בחירת הטקסט ,הסידור וכל התוכנה ,מוגנים בזכויות יוצרים
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