תקנון אתר Studies
סטודנט/ית יקר/ה,
אנחנו מודים לך שנרשמת לאתר  , studies.co.ilהאתר ללימודי מדעים בוידאו מצולם הטוב בישראל ,ומברכים אותך על הצטרפותך
לקהילת הסטודנטים שמבינים מדעים.
מסמך זה מכיל את תקנון האתר .הרישום לאתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הנכללים בתקנון.
כללי
 )1ההרשמה לאתר מותנית בפתיחת חשבון וקבלת סיסמה אישית.
 )2י ודגש כי כל משתמש אחראי באופן אישי של שמירת שם המשתמש והסיסמה שברשותו .כמו כן ,הסיסמא הינה אישית ולא תועבר
על ידי המשתמש לצד שלישי.
 )3נתוני המשתמש והסיסמה יישמרו במערכת האתר ולא יופצו לצד שלישי .מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק זה ,על החברה לא
תחול אחריות בגין איבוד ,שיבוש או מחיקה של נתוני המשתמש.
תנאי השימוש
 )4רכישת מוצרי האתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת לו הזכות להעביר תכנים אילו לצד נוסף.
 )5הכניסה לאתר אפשרית אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המנוי .לא ניתן להיכנס לאתר ולצפות בסרטים ממחשבים אחרים
תחת אותו שם משתמש.
 )6רכישת הסרט הינה לתקופה של  4וחצי חודשים .לאחר תקופה זו יפקע תוקף הרכישה וצפייה נוספת תהיה כרוכה בתשלום נוסף.
 )7כמו כן ,במידה ויתעורר חשד של הפרת תנאים אילו בגין מספר כניסות לא פרופורציונאלי לשיעור מסוים ,יהיה ראשי האתר לחסום
את המשתמש מצפייה בסרטים כלשהם או מכניסה לאתר .המשתמש לא יפוצה בסכום כלשהוא ולא יוחזר כספו לאחר חסימתו.
כמו כן ,שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להחליט מהו מספר כניסות לא פרופורציונאלי ,לפי שיקול דעתה בלבד.
 )8הרישום לאתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות בדוא"ל ו/או בטלפון הנייד הכוללות עדכונים ומבצעים
לגבי פעילויות באתר ,כפי שיקרו מעת לעת.
 )9אתר  Studies.co.ilמכבד את פרטיות לקוחותיו ולכן המשתמש יוכל להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת .כמו כן ,האתר
לא יפרסם הודעות של צד ג’ אשר אינן חלק מהתוכן הניתן ע"י האתר.
התכנים באתר וחוק זכויות יוצרים
 ) 11התכנים באתר מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים ומצויים בבעלות האתר בלבד .התכנים כוללים סרטי וידאו ,מצגות ,חוברות
תרגילים ,שקפים ,קבצי קול וכיו"ב.
 )11שימוש בתכני האתר הינו אישי בלבד .לא ניתן לשכפל/להעתיק/לצלם/לשכתב את התכנים באתר ללא אישור מפורש מהאתר.
בנוסף ,הפצה/שידור/פרסום התכנים באתר לצד שלישי בכל דרך שהיא כגון דואר אלקטרוני  /דיסקים  /דיסק  on-keyאסורה
בהחלט .העובר על הכללים הנ"ל חשוף לתביעה משפטית ע"י האתר בגין הפרה של זכויות יוצרים.
 )12כמו כן ,לא ניתן ללמד/לפתור תרגילים מתוך תכני האתר בשיעור רשמי/פרטי ללא אישור מפורש מהאתר .בנוסף ,לא ניתן
לכתוב/ליצור /לחבר תרגילים אשר דומים באופן סביר לתרגילים באתר .העובר על הכללים הנ"ל חשוף לתביעה משפטית ע"י
האתר בגין הפרה של זכויות יוצרים.
 )13ה פרה של כל אחד מהסעיפים בפרק זה ,תהווה הפרה יסודית של מקבל השירות ותביא להפסקת מתן שירותים לאלתר על ידי
האתר ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות משפטית הקיימת על תכני האתר.
 )14שמירה על זכויות יוצרים – במהלך הקרנת סרטי הוידאו יוטמע שם המשתמש של הצופה בתוך הסרטים ,הן באופן גלוי והן באופן
נסתר .הימצאות הסרטים אצל צד שלישי עם שם המשתמש מוטמע בהם יהווה ראייה מספקת להעברת הסרטים לצד השלישי על
ידי אותו משתמש ולהפרת חוק זכויות יוצרים,

www.Studies.co.il

אחריות
 )15התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (".)"As Is
 ) 16הנהלת האתר עושה מאמצים רבים על מנת להתאים את חומר הלימוד למוסד הרלוונטי .כמו כן ,אנחנו נשמח לשמוע ממכם
במידה וחומר הלימוד לא מעודכן .אולם ,עקב מורכבות התכנים ומספר הרב של מוסדות הלימוד ,תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים
בתכנים הנכללים באתר .על אף האמור לעיל ,שימוש בתכני האתר מהווה הסכמה לכך שאין האתר או מפעיליו אחראים בגין
טעויות בתכנים המוצגים או לתוצאות טעויות אילו .המשתמש מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי לשימוש שהוא יעשה בתכני
האתר.
 )11בנוסף לעיל ,לא תהיה הנהלת האתר אחראית לתכנים הכוללים שמות של אנשים ,חברות ,דמויות או מוצרים הנזכרים באתר
לצרכים פדגוגיים .אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי בהחלט.
 )18מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק זה ,על האתר לא תח ול אחריות בגין :איבוד ,שיבוש ,מחיקה או פגיעה של מידע ,בסיסי
נתונים ,תוכנה או מכל סוג שהוא .נוסף על האמור לעיל ,על החברה לא תחול אחריות בגין תקלות טכניות באתר ועיכוב השירותים
הניתנים על ידו.
פורום
 )19מנהלי האתר מעודדים השתתפות פעילה של משתמשים בפורום .יחד עם זאת ,וכדי למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות
בפני המשתמשים לפרסום בפורום ,רשאים מנהלי האתר לבדוק תכנים אילו טרם פרסומם בפועל ,ו/או להסיר ו/או לשנות תכנים
אלה על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלי צורך להודיע לך על כך מראש .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלי
האתר בגין ביצוע השינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים אלה ,והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנגזרת מהם חלים על המשתמש שמסר את
התכנים לפרסום .תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מנהלי האתר או את עמדתם ,ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם ,אמינותם,
דיוקם או חוקיותם.
מדיניות ביטולים
 ) 21לאחר רכישת סרטון וצפייה בו לפחות פעם אחת ,לא יהיה ניתן לבטל את הרכישה או לקבל זיכוי.
 ) 21במידה והסרטון לא נצפה ,יהיה ניתן לקבל עבורו זיכוי לרכישת סרטים אחרים באתר.
רכישה של קורס שלם בהנחה
 ) 22לעיתים יהיה ניתן לרכוש קורס שלם מראש בהנחה וזאת למרות שלא כל השיעורים בקורס עדיין קיימים באתר .במקרה כזה אנו
מתחייבים שכל השיעורים יעלו עד סוף הסמסטר שבו נרכש הקורס אחרת הלקוח זכאי להחזר כספי ,אולם במהלך הסמסטר לא
רשאי הלקוח לדרוש את כספו בחזרה עקב העיכוב בהעלאת הסרטים .בעת רכישת הקורס בהנחה מאשר הלקוח תנאים אלו.

אנחנו מאחלים לכם צפייה נעימה וציון גבוה בבחינה 
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