תקנון מבצע  "-זה הזמן לפזר אהבה"
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הגדרות

"אסם" ו/או "עורכת המבצע":
אסם השקעות בע"מ ,רח' הרימון  ,2ת"ד  ,934שהם .60850
"אתר אסם":
אתר אסם.
"המבצע":
תחרות שמטרתה לאפשר לגולשים להציע משפטים המספרים כיצד הם מפזרים אהבה בעולם,
אשר עשויים להופיע ,לזמן מוגבל ,על גבי חלק מאריזות של חטיף במבה (להלן" :אריזות חטיף
במבה") .במסגרת המבצע ,יעלה לעמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם של במבה פוסט ייחודי שיספר
על המבצע ,ובתגובה לפוסט ,יוכלו המשתתפים לכתוב משפטים כאמור לעיל .בתום תקופת המבצע
יבחרו שופטי המבצע מבין כלל המשפטים אשר יוצעו ע"י המשתתפים ,עד שישה ( )6משפטים
המקוריים ביותר ,וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי של שופטי המבצע .המשפטים הנבחרים,
בשילוב שמם המלא (פרטי ומשפחה) וגילם של המשתתפים הזוכים יזכו להופיע ,לזמן מוגבל ,על
גבי חלק מאריזות חטיף במבה ,והכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה אשר יפורסם באתר אסם.
"מקאן":
מקאן תל אביב בע"מ ,רח' ראול וולנברג  ,2תל אביב .6971902
"משתתף" " /משתתפי המבצע":
בגיר מעל גיל  18או קטין מעל גיל  13שקיבל מראש את אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי ,הבוחר
להשתתף במבצע והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים
המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.
"פייסבוק":
אתר האינטרנט של הרשת החברתית המקוונת "פייסבוק" שכתובתו .www.facebook.com
"אינסטגרם":
אתר האינטרנט של הרשת החברתית המקוונת "אינסטגרם" שכתובתו .www.instagram.com
"עמוד במבה בפייסבוק":
עמוד במבה בפייסבוק שכתובתו  -עמוד במבה בפייסבוק.
"עמוד במבה באינסטגרם"
עמוד במבה באינסטגרם שכתובתו  -עמוד במבה באינסטגרם.
(עמוד במבה בפייסבוק ועמוד במבה באינסטגרם ייקרא יחד להלן" :עמוד במבה" או "העמוד")
"שופטי המבצע":
נציגים מטעמן של אסם ומקאן .אסם שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בזהות שופטי
המבצע ,ובכלל כך לאפשר לנציגים נוספים מטעמה של אסם לקחת חלק בשיפוט התחרות.
"תקופת המבצע":
המבצע יחל ביום  14.9.2020בשעה  ,08:00ויסתיים ביום  21.9.2020בשעה  .08:00אסם רשאית
לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את מועד סיומו ,לרבות לקצר או לקטוע או להאריך את
תקופת המבצע ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה שתפורסם באתר אסם
ו/או בעמוד במבה.

.2

כללי

2.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה
את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור
בו.

2.2

הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר של המבצע.
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2.3

הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.

2.4

אין בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית לאסם על
פי ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

2.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם הם שיחייבו לצורך בחינת הוראות תקנון זה.

.3

3.1

השתתפות במבצע

לשם השתתפות במבצע על המשתתף:

3.1.1

להיות בעל חשבון פייסבוק ו/או אינסטגרם אישי פעיל (לא חשבון חברה או עסק
או חשבון לקידום עסק).

3.1.2

להעלות תגובה המספרת כיצד הוא מפזר אהבה בעולם (להלן" :התגובה") ,אשר
יכול ותופיע ,לזמן מוגבל ,על גבי חלק מאריזות חטיף במבה ,ולציין את שמו המלא
(פרטי ומשפחה) וגילו (להלן" :הפרטים האישיים"; התגובה יחד הפרטים
האישיים יקראו להלן ,ביחד ולחוד" :המלל") .את המלל כאמור לעיל ,יעלה
המשתתף כתגובה לפוסט הייחודי שיועלה על ידי אסם לעמוד במבה בתקופת
המבצע ,אשר יספר ויציג את המבצע.

3.1.3

אסם רשאית לפסול מלל שהועלה לעמוד במבה במידה והמשתתף לא קיים איזו
מההנחיות המופיעות בעמוד במבה ו/או באתר אסם ו/או בתקנון זה.

3.2

המלל לא יכיל אמירות גזעניות ,פוגעניות ,גסות ,רמיזות או תכנים מיניים ,לשון רע ,מידע
פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם
ו/או ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ,סימן מסחר או
כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,בארץ או בחו"ל.

3.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,השתתפות במבצע כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות
לעמוד במבה במסגרת המבצע תכנים או הצעות העשויים להביך ו/או לפגוע במבקרים
בעמוד ו/או במשתתפים אחרים ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב.
מובהר ,כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה ,לא יהא זכאי
להשתתף במבצע ,וכי לאסם תהא הזכות להפסיק את השתתפותו במבצע לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי המבצע ,מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה
ו/או זכות ערעור בקשר לכך.

3.4

אסם אינה אחראית לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך
העלאת המלל לעמודי במבה .רק התגובות שיועלו לעמוד בהתאם להנחיות המופיעות בו
ויקלטו אצל אסם ,הן שתשתתפנה במבצע ,בכפוף לתקנון (התגובות שתשתתפנה במבצע
יכונו להלן" :המלל שהתקבל").

3.5

המלל שהתקבל יוצג בעמוד במבה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אסם.

3.6

בעצם העלאת המלל לעמוד במבה ,מצהיר ומאשר המשתתף ,כי:
3.6.1

הוא מעוניין להשתתף במבצע בהתאם לתקנון זה.

3.6.2

העלאת המלל מהווה אישור מצד המשתתף ,ילדיו וכל מי מטעמו (לרבות כל
הנהנים מההטבה המגולמת במבצע) ,כי קראו תקנון זה בעיון וכי הם מסכימים
לכל האמור בו ומקבלים עליהם את כל הוראותיו ,לרבות כל שינוי שיעשה בו ,וכי
הוראות אלה יחולו עליו ויחייבו אותם.

3.6.3

הפרטים האישיים אותם ימסור במועד העלאת המלל נכונים ומדויקים ,וכי ידוע
לו שפרטים אלה יכול וישמשו את אסם לצורך פרסומם על גבי חלק מאריזות
חטיף במבה לרגל השנה החדשה ולתקופה מוגבלת.

3.6.4

הוא מודע לכך שאסם ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעשות איזה שימוש במלל.
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3.6.5

הוא בעל מלוא הזכויות במלל אותו העלה לעמוד במבה .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,מצהיר בזאת המשתתף ,כי המלל הינו רעיון מקורי שלו ו/או של
אדם מטעמו שנתן אישור להעלאתו ,וכי אין בו (או בהצגתו ברבים) כל הפרה של
זכויות יוצרים ,סימן מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו,
בארץ או בחו"ל ואין במלל אמירות גזעניות ,פוגעניות ,גסות ,רמיזות או תכנים
מיניים ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם או ציבור כלשהו.

3.6.6

העלאת המלל לעמוד במבה על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית ,והוא
מתחייב לשפות את אסם ,עובדיה ,מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ,הפסד,
אבדן רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להן  -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות
משפט  -בגין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד המלל על-ידי צד שלישי
כלשהו בקשר עם המלל ו/או השימוש שיעשה בו.

3.6.7

בעצם העלאת המלל לעמוד במבה מקנה המשתתף ,בין אם זכה ובין אם לאו ,ואף
אם בוטלה השתתפותו במבצע מכל סיבה שהיא ,את מלוא הזכויות במלל (לרבות
זכויות הקניין הרוחני) לאסם ,ובכלל זה מאשר הוא לאסם לעשות ,אם תבחר בכך,
כל שימוש במלל ,לרבות פרסומו (בליווי פרטיו של המשתתף) ברבים ,ולרבות
העתקתו ,הפצתו ,שיווקו ,מסירתו לציבור ,עיבודו ,עריכתו וכל כיוצ"ב ,וזאת בכל
דרך בה תבחר אסם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות במסגרת פעילויות יחסי
ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של אסם ,והכל  -ללא תמורה למשתתף.

3.6

המשתתף מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שאתר הפייסבוק ו/או האינסטגרם ובכלל כך עמוד
במבה אינם בבעלות ו/או בשליטת אסם ,וכי אסם אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר
לאתרים הנ"ל ו/או לתכניהם ו/או לזמינותם ו/או לתקינותם ו/או לתקינות עמוד במבה
בהם ,וכן לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך (ככל שייגרם).

3.7

המשתתף מצהיר ומתחייב ,כי ככל שיתבקש על ידי אסם ,יחתום על כתב הסכמה למסירת
מידע ולהקניית הזכויות במלל לאסם .מובהר ,למען הסר ספק ,כי למשתתף לא תעמוד כל
טענה בכל הקשור בשימוש כאמור במלל ו/או בפרטיו האישיים.

3.7

אסם תהא רשאית שלא להעלות לעמוד במבה ,או להסיר מהעמוד ,לפי העניין ,כל מלל,
מכל טעם שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כי
אסם תהא רשאית להסיר מהעמוד ו/או למנוע העלאה לעמוד שלל הצעות המעלות חשש
להפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או חשש לפגיעה ברגשות הציבור ו/או כל זכות
אחרת של צד שלישי כלשהו ו/או מכל טעם אחר אותו תראה לנכון ולפי שיקול דעתה
הבלעדי.

.4

הפרס

.5

הזכייה בפרס

בתום תקופת המבצע ,יבחרו שופטי המבצע מבין כלל המשפטים אשר יוצעו ע"י
המשתתפים ,עד שישה ( )6משפטים המקוריים ביותר ,וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי
והסופי של שופטי המבצע .המשפטים הנבחרים ,כולל שמם המלא (פרטי ומשפחה) וגילם
של המשתתפים הזוכים יזכו להופיע ,לזמן מוגבל ,על גבי חלק מאריזות חטיף במבה (להלן,
בהתאמה" :המשתתף הזוכה" ו" -הפרס") ,והכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

5.1

למשתתף הזוכה ו/או למי מטעמו ידוע כי אסם ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעשות
שימוש כלשהו במלל או בפרטיו האישיים ,ובכלל כך איננה מתחייבת לפרסם את המשפט
ששלח המשתתף הזוכה יחד פרטיו האישיים על גבי אריזות חטיף במבה.

5.2

למשתתף הזוכה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי אסם ו/או שופטי המבצע בקשר
עם המבצע ו/או עם הפרס ,ואסם ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות
משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהמבצע ו/או מהפרס.

5.2

מובהר ,כי הכרזה על משתתף כזוכה תעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של שופטי המבצע
ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מובהר ,כי אסם תהא זכאית ,בכל שלב של המבצע ,לפסול את
השתתפותו ו/או את זכייתו של משתתף פלוני במבצע.
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5.3

זכייתו של משתתף כפופה לאישורה של אסם ולעמידתו בתנאים הבאים:
5.3.1

הפרטים האישיים אותם העלה אותו משתתף בעמודי אסם הינם נכונים
ומדויקים.

5.3.2

המשתתף הזוכה מקיים ועומד בכל דרישות תקנון זה.

5.4

אסם ,באמצעות עמוד במבה ,תפנה אל המשתתפים הזוכים ,על ידי הודעה לחשבון
הפייסבוק ו/או האינסטגרם שממנו שלח כל אחד מהמשתתפים הזוכים את תגובתו,
בבקשה לקבל את כתובת האימייל של המשתתף הזוכה ליצירת קשר .ככל שלא ישלח
המשתתף הזוכה את כתובת האימייל ליצירת קשר בתוך שני ( )2ימי עסקים כאמור ,או
שלא יהיה מענה בכתובת האימייל שנמסר לאחר שלושת ( )3ניסיונותיה של אסם ,זכאותו
של המשתתף הזוכה במבצע תבוטל ואסם תהא רשאית לפנות למשתתף חלופי שייבחר
כמשתתף זוכה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .למען הסר ספק יובהר ,כי אסם תהא רשאית
לשנות את מועד ואופן הכרזת המשתתפים הזוכים לפי שיקול דעתה.

5.5

ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ,דרישה
ו/או תביעה נגד אסם ו/או מי מטעמה ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר
לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש
בקשר עם המבצע ו/או עם הפרס.

.6

מניעת ו/או הגבלת השתתפות

.7

אסם רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות במבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולא
תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.

מדיניות הפרטיות

7.1

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו במבצע הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו
ו/או יאספו במהלך המבצע ,לרבות המלל והפרטים האישיים (להלן בסעיף זה" :המידע")
ישמשו את אסם ו/או מי מטעמה לצורך ניהול המבצע .המשתתף מאשר ומסכים לכך
שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

7.2

אסם ו/או מי מטעמה עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים במבצע ולאחסנו
במאגרי מידע שלה .מובהר בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה
שבדין למסור או לחשוף את המידע (אך מובהר ,כי מסירת המידע כאמור מתחייבת לשם
השתתפות בתחרות); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי בנוסף לשימוש שיעשה
במידע ,אגירתו והעברתו על פי תקנון זה ,אסם עשויה ותהא רשאית לעשות שימוש במידע
כאמור ,לאגור אותו במאגרי מידע וכן להעבירו לתאגידים הקשורים אליה ולשותפים
עסקיים ,ו/או להעבירו אל מחוץ לגבולות המדינה ,הכל כמפורט במדיניות הפרטיות של
אסם (כפי שמופיעה באתר אסם  -טקסט להצגה) ,והכול בכפוף להוראות הדין.

7.3

אסם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה ,אין בהם כדי לשלול באופן
מוחלט חדירה כאמור .לכן ,אסם אינה מתחייבת ,כי השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן
מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

7.4

המבצע נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר בפלטפורמות ובאמצעי תקשורת שונים ,לרבות
לצורך קידום מכירות .בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת
והבלתי מותנית לפרסום המלל (לרבות זהותו ופרטיו האישיים) ולסיקור השתתפותו
במבצע ו/או פרסום המלל באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה ,והוא מוותר על כל
טענה בהקשר זה ,לרבות טענה לזכות מוסרית כלשהיא.

.8

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים במסגרת המבצע ,לרבות בעמוד במבה
ובאתר אסם ,הם קניינה של אסם או קניינו של צד שלישי שהתיר לאסם את השימוש.
המשתתפים במבצע אינם רשאים לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני
כאמור ,לרבות להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לשנות ,ליצור יצירות נגזרות ,על ידם או
בשיתוף עם צד שלישי ,בכל אמצעי שהוא ,שלא קבלת הסכמת אסם מראש וכתב.
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.9

הדין וסמכות השיפוט

9.1

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול כל דין
אחר.

9.2

סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי
המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו בלבד.

.10

שונות

10.1

אסם שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם
לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לקצר את תקופת המבצע ,תוך שאינה
מתחייבת לבחור משתתף זוכה ,הכל באופן מיידי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
ובכפוף לכל דין .אסם תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון ,ולעניין זה פרסום
התקנון המעודכן באתר אסם ,אם וככל שיפורסם ,ייחשב עדכון כאמור ,והמשתתפים
במבצע מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.

10.2

המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו
בשליטתה של אסם ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו
בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

10.3

למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי אסם בקשר עם המבצע בעמוד במבה ,בין אם התבצעה
על-ידי אסם ובין אם על-ידי אחרים ,ו/או תקינות העמודים .אסם ו/או מי מטעמה אינן
אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף במבצע ,לרבות עמוד
במבה ו/או אתר אסם ,ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים
כלשהם ישירים או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף
ו/או למשתתף הזוכה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

10.4

המשתתף ו/או המשתתף הזוכה מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות
השונות ,מערכות התקשורת והמחשוב הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות
או תקלה ,לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידוע
למשתתף ,כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו ,בין השאר ,את קליטת פרטיו האישיים
שיעלה ו/או קליטת המלל שיעלה ,ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי אסם בשל כך.

10.5

המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ,כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או
מטעמו ,כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי אסם בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון
זה.

10.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש ,כי ההשתתפות במבצע הינה לצורכי
שעשוע ,כי עלולות ליפול טעויות במבצע ,וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף
כל עילה ,טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע ,ניהולו ,תוצאותיו
ו/או כל הכרוך בו.

10.7

המשתתף אינו רשאי לשנות את תנאי המבצע ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

10.8

בהשתתפותו במבצע מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו המלא (פרטי ומשפחה),
וגילו במסגרת הסיקור והפרסום של המבצע ,ללא תמורה ,והוא מוותר על כל טענה בהקשר
זה.

10.9

לא ישתתפו במבצע עובדי אסם ,מנהליה ,שותפיה ,ספקיה ,ובני משפחותיהם מקרבה
ראשונה.

 10.10לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או כל עניין אחר הנוגע למבצע וקביעת אסם תהיה סופית
ומכרעת.
 10.11המבצע ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת אסם לציבור בכלל או למשתתף כלשהו,
והם אינם אלא הזמנה מטעם אסם לכל משתתף להציע לה את השתתפותו במבצע ,וזאת,
באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם ובהם בלבד.
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 10.12כל משתתף ,בעצם השתתפותו במבצע ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים
בתקנון.
 10.13בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של
המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 10.14ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם.

**
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