
 (EZgoing Family" ) איזי גויינג פמיליאפליקציית "תנאי שימוש ומדיניות פרטיות ל

איזי גויינג "או  "האפליקציה")להלן:  איזי גויינג פמיליפליקציית ברוכים הבאים לא

 .41851551ע.מ.  ,לנדאושבבעלות גב' עינב  ("פמילי

 האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. .1

לבין  איזי גויינג פמילין קבוע את היחסים ביהשימוש נועדו על מנת לתנאי  .2

 .מחייבמשפטי מהווים הסכם , והם המשתמשים בה

ך לבצע את הפעולות , וכי בסמכות18מאשר בזאת כי הנך מעל לגיל  אתה .3

 .אפליקציהכות בשימוש בהמשפטיות הכרו

עבור מוגבל, שיון שימוש ילכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת ר ףבכפו .4

 .אפליקציהבשירותי ה ,בלבדעצמך 

 משתמשיםהכלפי  אפליקציההבכל מקום בהסכם זה בו יש הגבלת אחריות של  .5

וכל הפועלים  ה, נציגיאפליקציההכחלה גם על עובדי  , יש לראות בהגבלה זוהב

 . מטעמה

שינוי כאשר לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת,  תרשאי אהת אפליקציהה .6

 . אפליקציהמרגע פרסומם ב משתמשיםיחייב את ההתנאים 

 מחוץ לבית, פעילויות למצואמשפחות עם ילדים לעזור להיא  אפליקציהמטרת ה .7

 ם(. זאת, לפי מאפייני"אטרקציות"כגון מסלולי טיול, פארקים וחופי ים )להלן: 

 וכיוצ"ב. האטרקציה עונת השנה הרלבנטית, אזור גאוגרפי, נגישות כגון 

לבחור להקפיד  המשתמשים באפליקציהממליצה לכל  איזי גויינג פמילי .8

ואי, כושרם , מצבם הרפהמשתמשים וילדיהםשל  לגיליהםאטרקציות מתאימות 

צפוי. כמו כן, איזי גווינג ממליצה לכל המטיילים להצטייד הגופני ולמזג האוויר ה

ייד עם חיבור לאינטרנט, טלפון נבערכת עזרה ראשונה, ב, במידה מספקת במים

יגוד חם )במידת הצורך( ולרחוץ בחופים מכרזים בבבאמצעי הגנה מהשמש, מפה, ב

 בלבד.

מובהר בזאת שאיזי גויינג פמילי אינה אחראית בשום צורה לנזקים ישירים או  .9

מת באטרקציה מסוי שים כתוצאה מבחירתםעקיפים שעלולים להיגרם למשתמ

, וכך יש הווים המלצה בלבדמ המופיעים באתר התכניםהמפורסמת באפליקציה. 

האחריות לבחירת אטרקציה מתאימה מוטלת על המשתמשים להתייחס אליהם. 

 בלבד.

או מקצועיות א לנכונות אינה אחראית בשום צורה שהי איזי גויינג פמיליבנוסף,  .10

מהמידע המופיע באתר  חלקשכמו כן, מובהר בזאת  .התכנים המופיעים באתר

מתחייבת לבצע פיקוח צדדים שלישיים והאפליקציה אינה תבסס על תכנים של מ

 .מידע זהעל  םכלשהאו בקרה 

 מחויב להכניס את כתובת הדוא"ל שלו. ,מעוניין להגיב באפליקציההמשתמש  .11



וללא כל אחריות. ידוע לך כי השירות  AS-IS ניתן על בסיס אפליקציההשירות ב .12

לא ישא באחריות כלשהי,  וכי לא מתפקד או פגום עשוי להיות לא זמין, לא פעיל,

 . האמור בסעיף זהישירה או עקיפה, בגין 

(. זאת, על מנת שאיזי גויינג cookiesיתכן שהאפליקציה תשתמש בקבצי "עוגיה" ) .13

יסטיים על לאסוף נתונים סטטה גולש, פמילי תוכל לזהות את המכשיר ממנו את

 ת השימוש שלך.באפליקציה ולשפר את חוויהשימוש שלך 

שיוצבו באפליקציה קבצי עוגיה על ידי צדדים שלישיים, אשר יציבו ייתכן כמו כן,  .14

פרסומות באפליקציה, והשימוש בקבצים אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש של 

אותם מפרסמים, ולא של איזי גויינג פמילי, אשר מהווה פלטפורמה להצבת 

 פרסומות אלה בלבד.

ת, למי שמעוניין בכך, לשתף מידע מתוך האפליקציה קיימת באפליקציה אפשרו .15

שירותי באמצעות רשתות חברתיות כגון פייסבוק, ווטסאפ וכיוצ"ב; ובאמצעות 

אינה קשורה לרשתות חברתיות ו/או שרותי דוא"ל  . ברור לך כי האפליקציהדוא"ל

פעולת שיתוף התוכן האפשרות של כלשהם, וכי כל שהיא מציעה לעניין זה הוא 

. אשר על כן, האפליקציה לא תישא באחריות כלשהי בגין ותו לא מהאפליקציה

 . גרם מהשיתוף, ככל שיגרםיעלול להש נזק

, יומן של מכשיר הטלפון הניידלהכניס ל היא באפליקציה נוספת שקיימת אפשרות .16

. מובהר כי במידה שתבחר לתזכורתאטרקציות אליו הורדת את האפליקציה, 

וכי  ;לוודא כי האירוע נשמר ביומן של מכשיר הטלפון הניידבאפשרות זו, עליך 

קציה אחראית על טיבו של שירות זה, שכן יומן מכשיר בכל מקרה, אין האפלי

 הטלפון הנייד הוא חיצוני לאפליקציה.

על פי  הוחובותי הזכויותילהמחות  תהא רשאית אפליקציהמובהר בזאת כי ה .17

 .על פי בחירתהו ,תהסכם זה בכל ע

אשר מופיעים החברות המסחריות סימני המסחר של שאין ב לידיעתך מובא .18

לבין ין האפליקציה כלשהי ב כדי להעיד על זיקה , במידה שמופיעים,אפליקציהב

  .בעלי הסימן

)למעט סימני המסחר  אפליקציההשל  ןה אפליקציהזכויות למפורסם בכל ה .19

החשבונות, כותרות, קוד מחשב,  פי כל דין, לרבות-על ותמוגנ ןהולעיל( הנזכרים 

נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, 

רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של 

תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, 

 וכדומה. , ממשק משתמשידי המשתמשים-עלגרפיקה, מידע שסופק 

כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת,  .20

בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו 

מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, 

ככל שהנך חפץ בשימוש  היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.ומהווים, בין 

 .בכתב אפליקציהכלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת ה



או להטיל על ו/ אפליקציהברובוטית ו/או פעילות חל איסור מוחלט לבצע סריקה  .21

 עומס בלתי סביר. השרתי

כי ואינו סודי  אפליקציהב הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם .22

או נאסף בעת שימושך  ,להשתמש בכל מידע שסופק על ידך תרשאי אפליקציהה

, לרבות לצורך הקמת מועדון לקוחות או לצרכים שיווקיים ו/או מסחרייםו, ב

ולרבות מחשבונות ברשתות חברתיות  ר;ושיווק ישינתונים  פילוחוניתוח  צרכנות,

 באמצעותן נרשמת.

מסחריות  לשלוח הצעות פרסומיות האו מי מטעמ אפליקציהזאת להנך מאשר ב .23

א' 30בסעיף המצויינת  , בטלפון, ברשתות חברתיות, ובכל דרך-smsבדוא"ל, ב

  .("החוק")להלן:  1982 –לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב 

אם אינך מעוניין א לחוק. 30דין אישור תקנון זה, כדין מתן הסכמה כאמור בסעיף  .24

בכתובת דוא"ל:  אפליקציהבמשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה ל

ezgoingfamily@gmail.com. 

פי חוק, ככל -עללכך לרשות המוסמכת  ךעביר כל מידע הנמסר לת אפליקציהה .25

 פי דין.-על לעשות זאת חובה התוטל עלישדרש או ככל תיש

גרמו להם יבגין נזקים ש כל צד שלישיאו  אפליקציהההנך מתחייב לשפות את  .26

 .או בניגוד לכל דין הסכם זהלבניגוד  אפליקציהשימושך במ

ת לו או נוגעהכל מחלוקת ו ,הדין החל על הסכם זה הנו הדין הישראלי בלבד .27

 .בלבד , תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביבאפליקציהב לשימוש

לו ייחשבו כאי אפליקציהו/או המצאת מסמכים משפטיים ל אפליקציהכל הודעה ל .28

עם אישור מסירה  ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום 7אך ורק בתוך  נמסרו

 .ezgoingfamily@gmail.comובדוא"ל במבוא להסכם זה לכתובת המופיעה 

)ככל  אפליקציהאל כתובת הגולש שסופקה למסמכים בדואר רשום  משלוח .29

הדבקה אף ללא אישור מסירה.  ,ימי עסקים 3בתוך  תהווה המצאה כדיןשסופקה( 

אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע  למענו שניתן כאמור, על דלת הכניסה

 , תהווה המצאה כדין.בכתובת זו

 

 

 

 


