אנו מודים לך על הצטרפותך להוביז.
תקנון ותנאי שימוש באפליקציית "הוביז"
 .1כללי
ברוך הבא לאפליקציית "הוביז" (להלן "האפליקציה") ,אשר היא מיזם המנוהל ומופעל על ידי חברת סתיל מערכות בע"מ
(להלן "החברה") .הגישה לאפליקציה והשימוש בה כפופים לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם
בקפידה.
מתן הסכמה בסיום קריאת התקנון מעידה על הסכמתך כמשתמש לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות של האפליקציה.
התקנון והמדיניות נכתבו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והם מתייחסים גם ללשון נקבה .כמו כן ,כל פנייה בלשון יחיד משמעה
גם פנייה לרבים ,ולהיפך.
לחברה חשוב לשמור על חווית משתמש נעימה .לידיעתך באפליקציה ישנה אפשרות "צור קשר" תחת נושאים שונים
(וביניהם :נושאים כלליים ,דיווח על תקלות ,הגשת תלונה על משתמש/קבוצה ,עניינים כספיים ,הצעות לשיפור האפליקציה)
ואף קישור לאתר החברה בו ניתן למלא טופס התקשרות מקוון.
החברה תהא רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא לשנות את השירותים המוצעים באפליקציה וכן ,לשנות את השימוש
באפליקציה לרבות תכנים ,תמונות ,מדיה וכיו"ב.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת מדיניות הפרטיות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא
התראה או אזכור מיוחד זולת העלאת נוסחם המעודכן למיקום הרלוונטי באפליקציה .כמו כן ,ניתן לקרוא את התקנון ואת
מדיניות הפרטיות המעודכנים גם באתר האפליקציה שכתובתו ( www.hobizapp.comלהלן "האתר") ,בעמוד
.https://www.hobizapp.com/legal
 .2אודות האפליקציה
 2.1הוביז היא רשת חברתית מבוססת מיקום  .מטרתה העיקרית של האפליקציה היא לאפשר למשתמש (העומד בתנאי
השימוש) למצוא משתמשים נוספים החולקים עמו את אותם התחביבים ואשר נמצאים בקרבתו הגיאוגרפית .האפליקציה
נותנת מענה לאותם משתמשים שתחביביהם תלויים בכמות מצטרפים .האפליקציה נעזרת בכלים טכנולוגיים כדי לאפשר
למשתמשים להרחיב את מעגליהם החברתיים תוך דגש על קרבה גיאוגרפית ועל תחומי עניין משותפים .השימוש
באפליקציה דורש שיח ישיר בין המשתמשים וכן ,מתן מיקום גיאוגרפי  -הכל כאמור בתנאי תקנון זה.
 2.2הוביז מאפשרת למשתמשיה ליזום מפגשים ואירועים במיקום מוסכם ועל רקע תחביב או פעילות ממוקדים .האפליקציה
מאפשרת לעשות זאת כיוזמה חברתית גרידא או כחלק מהצעת שירות בתשלום  -והכל בהתאם לתנאי תקנון זה.
 2.3ב מקרה בו המבקש לעשות שימוש באפליקציה הוא קטין ו/או אדם שאינו כשר לבצע פעולות משפטיות (להלן "פסול
דין")  -על פסול הדין לקבל את אישורם והסכמתם של הוריו ו/או של האפוטרופוס החוקי שלו בטרם יעשה כל שימוש
שהוא באפליקציה על ידו .כלומר ,השימוש באפליקציה על ידי פסול דין מותנה בכך שקיבל אישור והסכמה מהוריו או
מהאפוטרופוס החוקי ,לאחר שקראו והסכימו לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות של האפליקציה ובכך שהשימוש נעשה
בהשגחתם בלבד .שימוש באפליקציה על ידי פסול דין יראו אותו כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור בסעיף זה.
 2.4החברה אינה מתחייבת כי :א) האפליקציה תהלום את ציפיותיך או דרישותיך .ב) השימושים והתכנים המוצעים
באפליקציה יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות .ג) האפליקציה תהיה חסינה מפני גישה בלתי מורשית
למחשבי החברה או מפני קלקולים ,תקלות או כשלים בחומרה ,בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה או מי
מטעמה.
 .3רישום לאפליקציה

 3.1השימוש באפליקציה מותנה ברישום .לצורך הרישום תידרש למסור פרטים כגון שם מלא ,כתובת דואר אלקטרוני ,תאריך
לידה ,מיקום ופרטים נוספים כפי שיידרש מעת לעת .בנוסף ,יתכן כי נתונים נוספים יידרשו לצורך ביצוע פעולות שונות
באמצעות האפליקציה.
 3.2יובהר שלצורך השימוש באפליקציה (אשר היא מבוססת מיקום) בחירת מיקום על-ידי המשתמש היא הכרחית .המיקום
אינו חייב להיות תואם למקום מגורים או למקום העיסוק של המשתמש וכן ,המשתמש יוכל לשנות את המיקום שנבחר
בכל עת ובפעולה פשוטה באפליקציה .המשתמש מצהיר שהסכמה לתקנון זה מהווה גם הסכמה למדיניות הפרטיות
שלנו ,לרבות תנאי השיתוף בפרטי מיקום כאמור במדיניות.
 3.3הנך מתחייב כי :א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה שימוש באפליקציה תוך שימוש בזהות
בדויה או התחזות לאדם אחר .ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר .ג) לא תעשה שימוש בשם
משתמש של משתמש אחר .ד) במקרה בו הנך סבור שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך או במקרה בו הנך סבור
שאינך יכול לספק נתונים מדויקים בעקבות קשיים טכניים תדווח על כך לאלתר באמצעות פניה מחלון "צור קשר"
באפליקציה לחברה  .הנך אחראי לכל הפעולות שנעשו או שיעשו במסגרת האפליקציה תחת שם המשתמש שלך ועליך
לשמור את פרטי חשבונך באופן מאובטח .החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על ידי כל שימוש
בלתי מורשה בחשבונך.
 3.4לידיעתך הנתונים שתמסור ישמרו במאגר מידע בבעלות החברה אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות לשמן הם
נאספו ,לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה בהתאם לאמור בדין .אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על פי דין למסור
את הנתונים הנ"ל ,ומסירתם תלויה ברצונך ו הסכמתך ,וכפופה למדיניות הפרטיות של האפליקציה אשר זמינה באתר
ובאפליקציה.
 .4הוראות כלליות בדבר השימוש באפליקציה
 4.1הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באפליקציה לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות :א) הצגת
תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא ,באופן המשנה את עיצוב האפליקציה או מחסיר תכנים כלשהם לרבות פרסומות
ותכנים מסחריים .ב) שימוש בשמות ובסימנים מסחריים (בין אם הם רשומים או לא) המוצגים באפליקציה ,מבלי לקבל
את הסכמת החברה ו/או הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב ,לפי העניין .ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי
אחר לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים .ד) שימוש באפליקציה לצרכים מסחריים בניגוד לאמור
בתקנון .ה) העתקה ,עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באפליקציה מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות
בה ם מראש ובכתב ,לפי העניין .ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאפליקציה .ז) יצירת או הפצת וירוסים,
תוכנות -עוינות או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע ,להרוס ,להפריע או להגביל את השימוש במערכות מחשב ,שרתים,
חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי .ח) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם
אחר בכל דרך שהיא .ח) להעלות תוכן פוגעני לרבות תוכן מסית או מעודד לגזענות ,שנאה או אלימות מילולית ו/או פיזית
כנגד אדם או קבוצה .ט) להשתמש בבוט ,תכנת עכביש ,התקן או הליך בשביל לכרות מידע או לדלות מידע בכל דרך
שהיא .י) כל פעולה שהיא בניגוד לדין או שיש בה כדי להפר זכויות יוצרים של צדדי ג'.
 4.2באחריותך להזין בעת השימוש באפליקציה ,לרבות בעת השימוש באפליקציה ,לרבות בעת תשלום עבור מוצרים או
שירותים המוצעים כאמור בסעיף  6להלן .החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראים ולמשתמש האפליקציה לא תהיה כל
תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אם מסיבה כלשהי הוזנו פרטים שאינם נכונים ומדויקים ,בין אם במכוון או בשגגה ובין אם
במעשה או במחדל.
 .5ניהול משתמשים באפליקציה
 5.1מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין או הסכם ,החברה תהא רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא
לחסום כל משתמש ללא מתן התראה מראש או נימוק ,בין אם על ידי חסימת כתובת ה ,IPכתובת ה MACשל המכשיר
או אפילו בהתאם למדינת המוצא ,זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן חד-צדדי.
 5.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין או הסכם ,החברה תהא רשאית
לחסום את השימוש שלך באפליקציה או בשירותים ,או בכל חלק מהם ,לרבות במקרה בו ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
אתה או מי מטעמך :א) ביצע מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין;  )2הפר תנאי מתנאי התקנון; ג) מסר בעת
הרישום או לאחר מכן ,פרטי זיהוי שגויים; ד) ביצע כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילותה התקינה
של האפליקציה .ה) ביצע כל מעשה או מחדל שיש בו כדי להעלות חשד למעשה מרמה כלפי החברה ,המשתמשים
האחרים באפל יקציה ,ספקי השירות באפליקציה או כל צד ג' אחר.

 .6נותני שירות באפליקציה (גרופביז)
 6.1האפליקציה מאפשרת למשתמשים לפתוח מפגשים ואירועים לצורך אספקת שירותים בתשלום .משתמש אשר בוחר
להירשם לאחד מהשירותים באפליקציה עושה זאת בהתקשרות בחוזה שירות ישיר עם נותן השירות בלבד .המשתמש
מאשר שהחברה אינה צד לעסקה למעט גביית תשלומים בעסקאות אשראי והעברתם לנותן השירות.
 6.2נותני השירות אשר ניתן למצוא באפליקציה אינם מועסקים על ידי החברה ואין החברה אחראית לפקח על הפעילות
השירות.
מתן
בעת
או
העסקה
ביצוע
במעמד
למשתמש
מספקים
הם
אשר
והמחיר
האפליקציה מאפשרת אך ורק את הקישור בין המשתמש לבין נותן השירות והחברה אינה אחראית על השירות אשר ניתן
למשתמש ומכך אינה מספקת ערובה ,אחריות או ביטוח לכל נזק אשר נגרם על ידי נותן השירות בכל מקרה שהוא.
 6.3על המשתמש להבין שהחברה אינה מבצעת בדיקות רקע מקצועי למשתמשים או חוקרת את ההסמכות והציוד שלהם.
לחברה אין הצהרות והתחייבויות בנוגע להתנהגות של המשתמשים.
 6.4המשתמש מאשר שהוא מסכים לכך שכל עסקה אשר תתבצע באמצעות אפליקציית הוביז תהא חוזה משפטי סופי
ומחייב בינו לבין נותן השירות ובמקרה של מחלוקת המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה לפיצוי או שיפוי על ידי
החברה.
 6.5המשתמש ונותן השירות הם האחראים הבלעדיים לתשלום כל מס (לרבות מס ערך מוסף) בגין שירותים אשר נרכשו
באמצעות אפליקציית הוביז (חוץ ממסים על הכנסות החברה) .כל משתמש רשאי לבטל את העסקה בינו לבין נותן
השירות בהתאם להוראות החוק להגנת הצרכן והתקנות שהוכתבו על ידו.
 6.6החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנון ספציפי ונפרד למתן שירותים באפליקציה (להלן "תקנון שירותים"),
זאת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה או אזכור מיוחד זו לת העלאת נוסחם המעודכן למיקום הרלוונטי
באפליקציה .המשתמש ונותן השירות יהיו מחויבים לתנאי תקנון השירותים ,ככל שיקבע תקנון שכזה .כל האמור בתקנון
השירותים יתווסף לתקנון זה ולא יהיה בו כדי לפגוע בכל האמור בתקנון זה .ככל שתהא סתירה בין תקנון השירותים לבין
תקנון זה  -יגברו הוראות תקנון זה.
 .7קניין רוחני
 7.1כל הזכויות מכל סוג שהוא ,לרבות קניין רוחני ,באפליקציה עצמה ,המידע שבאפליקציה ,עיצוב האפליקציה ,קוד
האפליקציה ,קבצי מדיה לרבות תכנים (תכנים משמעו כל מידע מכל מין וסוג) ,גרפיקות ,סרטונים ,תמונות ,טקסטים,
קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באפליקציה וכן ,כל אמצאה ,שיפור ,חידוש ,פיתוח ,תגלית ,שינוי או
יצירה הקשורים באפליקציה ומהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהו (לרבות ,פטנטים ,סודות מסחריים וכיו"ב) הינן של
החברה ו/או של צדדי ג' שהרשו לחברה להשתמש בהם.
 7.2החברה מעניקה לך בזאת רישיון שימוש מוגבל ,שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה ,לעשות שימוש אישי
באפליקציה ובתכני החברה ,אך ורק לצרכים המתוארים באפליקציה ובתקנון והכל כפוף להוראות התקנון .מעבר לאמור
לעיל ,החברה לא מעניקה ,מקנה או ממח ה כל זכות או רישיון ,מפורש או משתמע ,בקשר עם האפליקציה ,התכנים
וזכויות הקניין הרוחני.
 7.3ככל שמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר לאפליקציה ,לשירותים ,לעיצוב או לתכנים ,החברה תהא רשאית
לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא
בגין המלצה או השגה כאמור.
 .8הגבלת אחריות
 8.1השימוש באפליקציה הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה .כל המידע והתכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם
( )AS-ISללא אחריות מכל סוג שהוא .החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי ,ישירה או עקיפה ,כספית או
אחרת ,לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באפליקציה או מהסתמכותך על התכנים בה .לא תהיה לך כל טענה ,דרישה ו/או
עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאפליקציה ,לרבות זמינות התכנים בה ,תקלות ,תוצאות השימוש בה
וכיו"ב .הסכמתך לתקנון זה מהווה ויתור על כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה בכל הנוגע לשימוש באפליקציה.
 8.2יובהר שכל מפגש או אירוע אשר יתואמו באמצעות האפליקציה אינם באחריות החברה ,כלומר האחריות לתיאום ,קיום
והתנהלות המפגשים והאירועים היא על באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמשים ,לרבות :אופן בחירת
המשתתפים ,קביעת מקום וזמן האירוע/מפגש ,קביעת הפעילות באירוע/מפגש ,אופן ארגון וניהול האירוע/מפגש ,רקע

מקצועי והתנהלות בטיחותית באירוע/מפגש ,תקינות ציוד שישמש את משתתפי האירוע/מפגש ,וכיו"ב .המשתמש מוותר
בזאת על כל טענה ו/או עילה כנגד החברה בגין כל מעשה או מחדל שעלולים להיגרם לו בעקבות השתתפותו
באירוע/מפגש או בעקבות שימוש באפליקציה.
 8.3המשתמש מצהיר שהחברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לקיום הנחיות ,כללים ,חוקים וצווים אשר מטרתם
צמצום ושמירה מהדבקות בנגיף הקורונה .יובהר שכ ל מפגש או אירוע אשר יתואמו באמצעות האפליקציה הם באחריות
הבלעדית של המשתמשים ,המארח ים ,המדריכים ומארגני המפגשים והאירועים בלבד ורק להם ישנה האפשרות לפעול
לקיום הכללים ולשמור על בריאותם ועל בריאות הסובבים אותם.
 8.4הוביז היא אפליקציה שמטרתה יצירת קשרים חברתיים על בסיס תחביבים משותפים .אומנם מטרתה של האפליקציה
אינה לשם יצירת קשרים והכרויות על רקע רומנטי או מיני אך החברה מכירה בכך שיתכן שמשתמשים ינסו לייצר קשרים
אלו באמצעות האפליקציה .כמו כן ,החברה מכירה בכך שיתכן ויפתחו באפליקציה אירועים או מפגשים חברתיים
המתבססים על מכנה משותף של מצב משפחתי כזה או אחר .יובהר שהחברה אינה לוקחת אחריות על יצירת קשרים או
מפגשים מסוגים אלו .יחד עם זאת החברה שואפת לעודד חוויית שימוש מכבדת ולכן ישנם דרכים ליצור קשר ולעדכן בכל
בעיה שעלולה לנבוע מאינטראקציה כזו או אחרת באפליקציה .החברה לא תהא אחראית על ההתנהלות של
המשתמשים בתוך האפליקציה או מחוץ לה .המשתמש מצהיר שינהג באחריות בכל האינטראקציות עם משתמשים
אחרים ,במיוחד כאשר מתקבלת החלטה לקיים תקשורת מחוץ לאפליקציה או להיפגש (בין אם המפגש יהיה
בהשתתפות באירוע שנפתח באפליקציה ובין אם המפגש יתקיים ללא קשר לאפליקציה וליישומים בה) .האחריות
לאינטראקציות של המשתמש עם משתמשים אחרים היא שלו בלבד .על המשתמש להבין שהחברה אינה מבצעת
בדיקות רקע פלילי למשתמשים או חוקרת את העבר שלהם .לחברה אין הצהרות והתחייבויות בנוגע להתנהגות של
המשתמשים .החברה שומרת את הזכות לבצע לפי שיקולה הבלעדי – ועל המשתמש להסכים שהחברה תבצע  -כל
בדיקת רקע פלילי או ניפוי (כמו חיפוש ברישום עברייני המין) בכל עת תוך שימוש ברשומות הציבוריות הזמינות.
 8.5יובהר ש אין להציע קבלת או מתן תשלום בכסף ו/או שווה כסף ,עבור כל שירות או תמורה בעלת אופי מיני באפליקציה
לרבות ,אך לא רק ,באמצעות הפרופיל ,ההודעות הפרטיות ,פתיחת אירוע והצ׳אט .החברה מבהירה כי הצעת תשלום או
בקשת תשלום תמורת שירות בעל אופי מיני הנן עבירות פליליות ועוולות אזרחיות .במקרה ומשתמש עובר על חוקים
אלו ,ואשר יגיע לידיעת החברה ,תהא החברה רשאית להרחיק אותו מן האפליקציה ללא אזהרה מקדימה והמשתמש
עלול לשאת באחריות הפלילית והאזרחית למעשיו.
 .9קישורים ופרסומים
 9.1האפליקציה עשויה לכלול קישורים לעמודים ,אפליקציות ,קבוצות וואטסאפ ,טלגראם ואחרות ואתרים שונים ברשת
האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים ע"י החברה או מי מטעמה .הופעתם של קישורים אלה באפליקציה אינה
מהווה ערובה כי מדובר במקורות בטוחים ,איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתך האישית ובאחריותך בלבד.
כמו כן ,התכנים הכלולים בקישורים אלה אינם מפורסמים או מופצים ע"י החברה או מי מטעמה והחברה אינה שולטת או
מפקחת עליהם .העובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה
לאמינותם ,לעדכניותם או לחוקיותם .החברה אינה אחראית לתכנים כאמור ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם לך או
לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בהם .השימוש בעמודים ,באפליקציות ואתרים אלו כפופים לתקנון ותנאי הפרטיות
המופי עים בהם ולא לאלו של החברה והוא יעשה על אחריותך בלבד .החברה ממליצה למשתמש להפעיל שיקול דעת
ולעיין בקפידה בתקנון ובתנאי הפרטיות של כל עמוד ,אפליקציה או אתר כאמור.
 9.2אין ליצור קישורים לאפליקציה ,מכל אתר אינטרנט המכי ל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעולות בלתי חוקיות ,לרבות
תכנים המעודדים גזענות ,אפליה ,אלימות או תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים אחרים.
 9.3האפליקציה עשויה לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעם מפרסמים שונים .פרסום כאמור אינו מהווה המלצה או
עידוד לרכוש את השירותים ,הנכסים או המוצרים המוצעים בפרסומות .החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות
לתוכן המידע המסחרי כאמור וכל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באפליקציה תסוכם ישירות
בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
 9.4החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק תכנים ,קישורים וכיו"ב בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה או
אזכור מיוחד.
 .10איזור שיפוט

הדין החל על השימוש באפליקציה הוא הדין הישראלי בלבד .הסמכות המקומית בכל הקשור לתקנון ,למדיניות הפרטיות,
לאפליקציה ולכל הנובע מהם נתונים לבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל-אביב.
הסכמתך לתקנון זה מהווה הסכמה שלבתי המשפט הישראליים במחוז תל-אביב תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל הנוגע
לאפליקציה ולשימוש בה.
אני מאשר שקראתי את התקנון ואת מדיניות הפרטיות ואני מבין את תנאי השימוש באפליקציה ומסכים להם .השימוש
שלי באפליקציה מהווה הסכמה לתנאי השימוש ואת התחייבותי לעמוד בהם.

