תקנון
 .1מבוא והגדרות

 1.1מסמך זה ,על כל עמודיו( ,להלן" :התקנון") נועד להסדיר את תנאי השימוש
באפליקציית ההתנדבות של עיריית בת-ים (להלן" :האפליקציה") ,את כללי
הבטיחות וכללי ההתנהגות המקובלים כמתנדב/ת וכמקבל/ת סיוע ולפרט את
האופן בו נשמרת פרטיות המידע שהמשתמשים מספקים באפליקציה (להלן:
"המידע").
 1.2האפליקציה מנוהלת על ידי עריית בת-ים (להלן" :העירייה") ,החברה לתרבות
פנאי וספורט ח.פ ( 512178567להלן" :החברה") .בנוסף ,המידע נשמר על שרתי
 ,AssafMediaע.מ ( 301132643להלן" :המפעילים") .בכל מקום בו כתוב
החברה או העירייה יש לראות כאילו כתוב "המפעילים" והכל לפי ההקשר והעניין.
 1.3כתנאי לשימוש באפליקציה וכתנאי להתנדבות לקבלת סיוע עליך לקרוא ,להבין
ולהסכים לכל האמור במסמך זה .שימוש באתר על-ידי אדם ו/או ארגון כלשהו
(להלן" :המשתמש") מהווים הסכמה מלאה לכל התנאים בתקנון זה.
 1.4תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לכל אדם באשר הוא.

.2

השימוש באפליקציה
 .2.1האפליקציה מאפשרת להרשם כמבקש סיוע ו/או כמתנדב ולהכנס למאגר .המאגר
מאפשר למפעילים לתאם בין מתנדבים לבין מבקשי סיוע (להלן" :התיאום").
 .2.2לצורך התיאום ,על המשתמש לספק מידע אודותיו ואודות צרכיו .המידע אותו ישלח
המשתמש יהיה חשוף אך ורק למפעילים לצורך התיאום.
 .2.3אין התחייבות מטעם המפעילים כי בקשה להתנדבות תענה בחיוב וכי התיאום נעשה
על -פי שיקול דעת המפעילים בלבד והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה בהקשר
זה.
 .2.4כל חיבור/תיאום בין מבקש סיוע ומתנדב שלא במסגרת התיאום נושא האפליקציה
וכל שימוש באפליקציה שלא לצורך מטרת חיבור/תיאום הוא באחריותם הבלעדית בלבד
ולא תישמע כלפי המפעילים כל טענה שאינה במסגרת השימוש נושא האפליקציה

.3

המידע

.3.1

האפליקציה עושה שימוש ב"עוגיות" (" ,)"cookiesזיכרון מקומי (״localStorage״)
ואמצעי אחסון מידע נוספים לטובת תגיות מעקב ,אנליזה (לרבות גוגל אנליטיקס) ועוד.
המשתמש מוותר על כל טענה בקשר עם כך בכפוף לאמור בתקנון זה.

.3.2

המפעילים ו/או מי מטעמם לא יחשפו את המידע הנאגר עקב השימוש באפליקציה בין
אם מידע אשר המשתמש שלח מרצונו ובין אם מידע הנאסף אודותיו לכל צד ג' באשר
הוא ,למעט במקרים בהם הם מחויבים לעשות זאת על פי כל דין לרבות (אך לא רק)

על-ידי :תקנה ,צו ,הליך משפטי ו/או בקשה מטעם גורם משפטי ו/או בקשה מגורמי
משטרה וממשלה .המפעילים יורשו להעביר את המידע בכל מקרה בו המשתמש הפר
את תנאי השימוש או שקיים חשד סביר כי השתמש באפליקציה על מנת לבצע עבירה,
ו/או על-מנת למנוע עוולה ו/או עבירה ו/או במקרי חירום שבהם נשקפת סכנה
למשתמש ו/או לאחרים .הכל בכפוף לנדרש ו/או למותר על פי כל דין.
.3.3

יובהר כי בכל שלב ניתן לבקש מהמפעילים למחוק באופן יזום את כלל המידע שסיפקת
אודותיך בפנייה לכתובת הדוא"ל  lizi@tarbut-batyam.co.ilאו בטלפון מס' 03-
 5080025שלוחה  7והמידע יוסר תוך  14ימי עסקים.

.3.4

המפעילים יכולים להסיר אדם מהמאגר לפי שיקול דעתם הבלעדי מבלי שיצטרכו לתת
דין וחשבון ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או בקשה בהבט
זה.

.4

תנאים הקשורים במתנדבים

 .4.1המבקש להתנדב (להלן" :המתנדב") מצהיר ומתחייב כי
 .4.1.1.1ישמע להוראות האחראי/ת עליו ויבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר
 .4.1.1.2יפעל בצורה ישרה וינהג בנימוס ,יושר והגינות עם כל אדם אותו יבוא בתקשורת
במסגרת התנדבותו.
 .4.1.1.3המתנדב לא יפלה אדם בשל דת ,גזע ,מין ,צבע ,מעמד חברתי וכיו'
 .4.1.1.4ההתנדבות נעשית ללא כל תמורה ,בין אם בתשלום ובין אם בטובת הנאה כלשהי
 .4.1.1.5יתכן ויתנדב שעות ארוכות ,גם בסופי שבוע ,חגי ישראל ומועדים נוספים .יובהר כי
המתנדב רשאי לדחות התנדבויות אשר אינן נוחות לו
 .4.1.1.6לשמור בסודיות כל מידע שיתגלה לו עקב תפקידו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א( 1981-להלן" :חוק הגנת הפרטיות") והוא מתחייב שלא לגלות או
להעביר מידע על עניינו של אדם שהגיע אליו אלא למטרה שלשמה נועד המידע
ו/או במצבים בהם החוק מחייב זאת ו/או במצבי חירום שבהם נשקפת סכנה לחיו
של אדם
 .4.1.1.7ידוע לו שגילוי המידע בניגוד לאמור לעיל עלול להוות עבירה על החוק
 .4.1.1.8במהלך התנדבותו וביצוע תפקידו לא נוצרים יחסי עובד-מעביד בינו לבין המפעילים
ו/או מי מטעמם ,על ההתנדבות לא יחולו כל הסכמי עבודה ו/או הסכמים קיבוציים
ו/או הסדרי עבודה באשר הם.
 .4.1.1.9ההתנדבות מקנה לו זכאות להיות מבוטח בביטוח מתנדבים של הביטוח הלאומי
וכי בכל מקרה החברה לא תערוך עבורו כל ביטוח והנושא באחריותו של המתנדב
בלבד.
 .4.1.1.10כל ציוד וחפצים אחרים שימסרו לו ו/או יגיעו לידי חזקתו במסגרת ביצוע תפקידו,
ככל שיהיו כאלה ,שייכים למפעילים ,והינו מתחייב בזאת לעשות ככל שיוכל על-
מנת לשמור על תקינותו של הציוד ולהחזירו למפעילים עם סיום התנדבותו ,או
בהתאם לדרישת האחראי/ת.
 .4.1.1.11עליו לפעול על פי כללי הבטיחות הנהוגים ויעשה הכל על מנת לשמור על שלומו
וכן להגן על בני אדם אחרים ,מתנדבים אחרים ובעלי חיים מפני כל נזק שהוא.
.4.1.1.12

.5

תנאים הקשורים במבקשי סיוע

 .5.1המבקש סיוע (להלן" :מבקש הסיוע") מצהיר בזאת כי:
 .5.1.1אין לו יכולת כלכלית ו/או יכולת אחרת לבצע את המטלה בעניינה הוא מבקש סיוע.
 .5.1.2כי ידוע לו כי הסיוע ניתן באמצעות מתנדבים שאינם עובדי החברה.

 .5.1.3כי לא יבוא אל החברה בכל טענה הקשורה לסיוע וקבלת הסיוע והשימוש באפליקציה
היא על אחריתו הבלעדית בלבד.

.6

.6.1
.6.2

.6.3

שונות
המפעילים לא ישאו בכל נזק שהוא בין אם ישיר ובין עם עקיף אם וכאשר יגרם
למשתמש ו/או לצד ב' ו/או לצד ג' במסגרת השימוש באפליקציה ובמסגרת ההתנדבות.
״בכל מקרה בו על מנת לבצע את ההתנדבות יש לרכוש מוצרים ו/או שירותים עליו
לקבל אישור בכתב ומראש מאת המפעילים .יובהר כי אין התחייבות מצד המפעילים
לאשר כל הוצאה .בכל מקרה בו המתנדב לא יפעל על-פי תנאי תקנון זה ו/או יגרום
לנזק על ידי מעשה ו/או מחדל ,המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילים
בגין הנזק ו/או התביעה ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו עליה ו/או
שה יא תהיה חייבת לשאת בהם ,מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בשימוש
באפליקציה ו/או במסגרת החיבור/תיאום למעט אם האמור נגרם בשל מעשה או מחדל
של המפעילים״.
במקרים מיוחדים ע"פ שיקול דעת המפעילים ,ניתן יהיה לחרוג מן התקנון ולמשתמש
לא תהיה על-כך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

