מחלקת מחשוב ומערכות-מידע

תקנון שירות תשלום חשבוניות באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד
 .1אתר זה הינו בבעלות חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן" :חברת הנמל") ומופעל על ידה.
 .2השימוש בשירות תשלום חשבוניות באתר האינטרנט של חברת הנמל (להלן" :אתר")
מוצע לך בתנאי שתסכים ללא שינוי לכל התנאים ,התניות וההודעות המפורטים להלן
(שיקראו יחד "התקנון").
 .3אנא קרא את ההסכם בקפידה .אם אינך מקבל את כל התניות והתנאים שבו ,אנא אל
תשתמש בשירות/אתר זה .חברת הנמל שומרת על זכותה לבצע עדכונים במידע,
בשירותים ,ובחומרים אחרים המופיעים באתר זה וכן לשנות או לתקן בדרך אחרת את
התקנון ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ,ושינוי כאמור ייכנס
לתוקף מיד עם פרסום התקנון המתוקן ו/או התניות והתנאים המתוקנים באתר זה.
בהתאם לכך ,המשך גלישתך באתר זה או המשך השימוש בו או המשך השימוש
בשירות התשלומים ,מעיד על כך שקיבלת על עצמך את התקנון המעודכן או המתוקן.
לכן ,טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר ובכלל זאת בשירותי התשלום או בכל שירות אחר
המוצע באתר ,הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה וכן את הצהרת הפרטיות,
המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן ,עליך להימנע מכל שימוש שהוא
באתר.
 .4תקנון זה וכל יתר ההודעות המשפטיות ,התניות ותנאי השימוש ,סוגי מדיניות והנחיות
של חברת הנמל שבאתר זה או המקושרים לתקנון זה ,מהווים הסכם ממצה בינך לבין
חברת הנמל ,בנוגע לשימוש שלך באתר זה.
 .5כתנאי לשימוש שלך באתר זה ,הנך מתחייב כי אתה  )i( -אדם או תאגיד או גוף משפטי
אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות ,כמשמעם של מונחים אלה בחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב  )ii( ;1962בעל סמכות חוקית ליצירת
התחייבות משפטית מחייבת; ( )iiiתשתמש באתר בהתאם לתקנון זה; ( )ivתשתמש
באתר זה רק כדי לבצע תשלומים עבורך או עבור אדם אחר או אחרים שעבורם הנך
מורשה כדין לפעול; ( )vתיידע את אותם אחרים כאמור בדבר התניות והתנאים החלים
על התשלומים שעשית מטעמם ,ובכלל זה כל הכללים והמגבלות החלים עליהם; ( )viכל
המידע שסיפקת באתר זה הנו נכון ,מדויק ,עדכני ושלם .בהתאם לכך ,ידוע לך שתישא
באחריות לכל התשלומים המגיעים לחברת הנמל בגין שימוש באתר זה ו/או בשירות
התשלומים.
 .6רק אדם בעל כרטיס אשראי בר תוקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי:
ישראכרט ,ויזה כאל ,אמריקן אקספרס ,לאומי כארד ,דיינרס  -רשאי לשלם תשלומים
באמצעות אתר זה ושירות זה .בנוסף ,תנאי מוקדם לאישור של כל עסקה הינו קבלת
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אישור חברת האשראי לעסקה כאמור .חברת הנמל שומרת לעצמה את הזכות ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע מאדם כלשהו גלישה באתר זה וקבלת השירותים שחברת
הנמל מציעה ,וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא ,לרבות ,אך לא רק ,בגין הפרה של תקנון
זה.
תנאים והתניות של אתר אינטרנט זה
 .7אפשרות לתשלום חשבוניות מוגשת כשירות לציבור .המידע באתר האינטרנט אינו בא
להחליף את המידע במערכות חברת הנמל .בכל מקרה של סתירה בין הנתונים שמוצגים
באתר האינטרנט לבין הנתונים במערכות הנמל ,יקבעו הנתונים הקיימים במערכות
הנמל.
 .8חברת הנמל מסירה כל אחריות בדבר מידע ,תוכנה ,מוצרים ושירותים הכלולים באתר
אינטרנט זה .כל מידע כאמור מתפרסם "כמות שהוא" ( )as-isללא אחריות מכל סוג
שהוא .הננו פוטרים את עצמנו מכל אחריות וחיובים לגבי מידע זה ,ולגבי תוכנות
ושירותים הכלולים באתר זה ,והכל בכפוף ובהתאם לכל דין.
 .9חברת הנמל לא תישא בכל אחריות בגין נזקים ישירים ,מיוחדים ,עקיפים ,אקראיים,
תוצאתיים (לרבות ,בין היתר ,אובדן רווחים או הכנסות) ,עונשיים ,לדוגמה ,נזקים מכל
סוג שהוא לרבות אך לא רק נזקים הכפופים לתרופות מן היושר או צוי מניעה (בין אם
מבוססים על הפרת חוזה ,עוולה ,רשלנות ,אחריות מוחלטת או אחרת) הנובעים מתוך:
( )iגישה ,לאתר זה או שימוש בו ,או עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר ,או כל מידע
הכלול באתר זה ,או;
( )iiזמינות או שימושיות של מוצרים ושירותים,
אלא אם כן הנזקים נובעים אך ורק מרשלנות בלעדית של חברת הנמל ומתייחסים רק
להוצאות שנגרמו בפועל על ידך ,ורק עד לגובה הערך המרבי של השירותים שנרכשו על
ידך בפועל.
שום דבר מהאמור בהגבלת אחריות זו ,אינו שולל חבות שאסור להגבילה על פי הדין
החל.
 .10מבצע התשלום רשאי להשתמש בשירות לתשלום עבור חשבוניות בהן הוא הלקוח
המשלם.
 .11לצורך איתור החשבוניות לתשלום ,מבצע התשלום יזין אחד מהנתונים הבאים:
מספר חשבונית ,מספר אסמכתא ,מספר ח"פ או מספר תעודת זהות.
כאמור בסעיף  ,3מבצע התשלום יזין את הנתונים לעיל עבור איתור חשבוניות בהן הוא
הלקוח המשלם בחשבונית.
 .12בכל מקרה של בעיה טכנית ,הדבר לא יהווה עילה לאי תשלום החשבונית במועדה.
 .13הסכום המרבי לעסקת תשלום בודדה ,עבור חשבונית אחת או עבור מספר חשבוניות,
הוא  ₪ 10,000כולל מע"מ .חברת הנמל רשאית לשנות את הסכום המרבי בכל עת.
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 .14כרטיסי האשראי התקפים לשימוש הינם ישראכרט ,ויזה כאל ,אמריקן אקספרס ,לאומי
כארד ,דיינרס.
 .15חברת הנמל רשאית להפסיק ו/או לחדש את השירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .16כל סימני המסחר ,זכויות יוצרים ,זכויות מאגרי נתונים וזכויות קניין רוחני אחרות
בחומרים שבאתר זה (כמו גם הארגון והפריסה של אתר זה) יחד עם קוד התוכנות
הבסיסיות ,הם במישרין בבעלות חברת הנמל או בבעלות ספקים של חברת הנמל .אינך
רשאי להעתיק ,לשנות ,לתקן ,לפרסם ,לשדר ,להפיץ ,למכור או להעביר כל חומר באתר
זה; ו/או את קוד התוכנה הבסיסית בין אם במלואו ובין אם בחלקו ללא קבלת אישור
מראש ובכתב של חברת הנמל .עם זאת ,את תוכנו של אתר זה ניתן להוריד ,להדפיס או
להעתיק לשימוש אישי שלך שאיננו שימוש מסחרי.
 .17הנך רשאי להשתמש באתר זה אך ורק בהתאם להוראות והתניות תקנון זה ,ובכל
מקרה ,למטרות חוקיות וראויות בלבד ,העולות בקנה אחד עם כל החוקים ,התקנות
ונוהגים המקובלים במדינת ישראל ובכל סמכות שיפוט אחרת שממנה הנך גולש לאתר
זה.
בפרט ,הנך מתחייב לא להשחית ,לשנות או להפריע ל"מראה והתחושה" ( look and
 )feelשבחזית אתר אינטרנט זה או לקוד התוכנה הבסיסית; לא לבצע כל פעולה
המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונלי על אתר זה או על התשתית
הקשורה אליו; לא לקבל או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית ,באמצעים כלשהם ,לכל
הרשתות שלנו או לרשת כלשהי מתוכן .מבלי לפגוע בכל זכות מהזכויות האחרות של
חברת הנמל (בין אם מכוח דין או זכויות אחרת) חברת הנמל שומרת לעצמה את הזכות
לשלול ממך גישה לאתר זה אם חברת הנמל תהא סבורה (לפי שיקול דעתה המוחלט)
כי הפרת תנאי כלשהו מתוך תנאים והתניות אלה.
 .18תנאי ההתקשרות המובאים בתקנון זה ,פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע"י חוקי
מדינת ישראל בלבד .כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין
הישראלי בלבד .סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה
בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו ,תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז
תל אביב בלבד.
על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א -
.1970
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הצהרת פרטיות
חברת הנמל פועלת מתוך מחויבות להגן על פרטיותך .הצהרה זו מסבירה את נהלי איסוף
הנתונים והשימוש בהם באתר .ע"י גישה לאתר אתה מביע את הסכמתך לנהלי איסוף
המידע והשימוש בו המתוארים להלן.
איסוף המידע האישי
בעת הצורך ,תתבקש לספק נתונים המאפשרים זיהוי אישי שלך או המאפשרים ליצור אתך
קשר כדי לספק שירות או לבצע תשלום חשבונית עסקה הנדרשת לתשלום .המידע האישי
שאנו אוספים עשוי לכלול שם ,כתובת דוא"ל ,מס' טלפון ,כתובת ,פרטי כרטיס אשראי ועוד.
כמו כן ,האתר יכול לאסוף מידע אודות הביקור שלך .מידע זה נועד לעזור לנו לשפר את
השירות באתר לנתח את המגמות בו ולנהל אותו בצורה טובה יותר.
שימוש במידע האישי
המידע האישי הנאסף באתר משמש להפעלת האתר ולמתן שירותים וביצוע התשלומים
שבוקשו על ידך .למטרות אלה ,אנו עשויים להשתמש במידע האישי כדי ליעל את שירות
הלקוחות ,לשפר את האתר והשירותים הניתנים בו ולהפוך את השימוש בו לנוח יותר לך,
המשתמש .המידע האישי יכול לשמש אותנו על מנת לספק לך מידע אודות השירות בו אתה
משתמש ,כולל עדכונים והודעות .מדי פעם אנו עובדים עם חברות אחרות המספקות לנו
שירותים שונים כגון אירוח האתר .חברות אלה נדרשות לשמור על סודיות המידע ונאסר
עליהן להשתמש במידע לכל מטרה אחרת .מידע אישי עשוי להיחשף אם הדבר נדרש מאתנו
על פי חוק או על מנת להיענות להליך משפטי נגד חברת הנמל או נגד האתר או על מנת
להגן על הזכויות והקניין שלנו או על מנת להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים
שלנו ,על משתמשי האתר או על הציבור הרחב.
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