תקנון פעילות דיגיטל XL BEAT PRO
 .1הגדרות
"הפעילות"  -פעילות גולשים נושאת פרס/ים בשם " דיגיטל  ,"XL BEAT PROשתיערך בהתאם
למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו באתר הפעילות בכתובת www.beatpro.co.il
(להלן" :אתר הפעילות");
"עורכת הפעילות" – טמפו משקאות בע"מ ו/או מי מטעמה.
"תקופת הפעילות"  -התקופה המתחילה ביום  2.6.21בשעה  8:00ומסתיימת ביום  3.7בשעה
.23:59
"משתתף"  -תושב מדינת ישראל ,שהוא אדם פרטי ואשר הינו חבר האתר הפעילות ,בן  16והעונה
על כל תנאי סף נוסף שיוגדר במסגרת הפעילות;
 .2תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות
במסגרת הפעילות ,תפורסם באתר הפעילות פעילות הקוראת לכל אחד מהמשתתפים להסביר מדוע
מגיע להם לזכות בפרס המתואר להלן .על המשתתפים להעלות תכנים העומדים בכל דרישות החוק
ובכלל זאת אינם פוגעים בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או עושים שימוש בקניין רוחני כאמור
ללא קבלת הסכמה של אותו צד שלישי וכן אינם פוגעים בשום אופן במוניטין ובשמה הטוב של עורכת
הפעילות ו/או של מותגיה.
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הפרס/ים ובחירת הזוכים
צוות השופטים מטעם עורכת הפעילות יבחר בתום תקופת הפעילות את הזוכים אשר על פי שיקול
דעתו הבלעדי נתנו את התשובה הטובה ביותר מדוע עליו לזכות בפרס ואשר על פי שיקול דעתם
ניתן לפרסמם .עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש העלאת קטעים מוזיקליים
מהמשתתפים שייבחרו כמועמדים פוטנציאליים לזכיה וכתנאי לזכיה .יובהר כי לצוות השופטים
הזכות הבלעדית לקבוע כי סרטון מסוים אינו עונה לקריטריונים שייקבעו על ידי עורכת הפעילות
מכל סיבה שהיא ולא יפרסמו ואף יסירו לאלתר מאתר הפעילות הפעילות.
הפרס – הזוכים זכו בקורס ללימודי דיג'יי .מפרט הקורס ייקבע באופן בלעדי על ידי עורכת הפעילות
והוא נתון לשינויים .מפרט ראשוני לא מחייב –  5שיעורים בני  1.5שע' כל אחד .מועד הקורס ייקבע
על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות .קיום הקורס כפוף להוראות כל דין ובכלל זאת
הנחיות משרד הבריאות ופיקוד העורף .עורכת הפעילות רשאית שלא לפתוח את הקורס מכל סיבה
שהיא ובכלל זאת במקרה בו לא יירשמו מספיק משתתפים.
הודעה על הזכייה של המשתתפים תיעשה באופן אישי מול המשתפים הזוכים ללא פרסום במדיות
השונות.
למען הסר ספק יובהר ,כי בחירת הזוכים על ידי עורכת הפעילות הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.
הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאחר ו/או אינם ניתנים להמרה לכסף או שווה כסף.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס,
על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
לא תינתן אפשרות להחלפת מועד אספקת ו/או מימוש הפרס.
התנאים לקבלת הפרס
על הזוכה לספק את כל הפרטים הנדרשים למימוש הפרס .במידה ולא יעשה כך ,עורכת הפעילות
רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה ולפנות לזוכה הבא בתור.
הפר ס לפי תקנון זה הינו אישי ,לזוכה בלבד ,ואינו ניתן להסבה ,לשינוי ,להחלפה או להמרה ,למעט
אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.
זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה ,ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית
לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא ,על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם
נכונים ומדויקים.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה ויימצא
כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון
זה ו/או שלא על פי דין .במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את
הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה.

 .5קניין רוחני
(א) ככל שיועלו תכנים על ידי המשתתף לאתר הפעילות ,בהעלאת תכנים לאתר הפעילות ,מאשר
המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום .אם אינך היוצר או בעל
הזכויות בתכנים שאתה מוסר או במידה וקיימים בעלי זכויות נוספים בתכנים שמסרת ,אתה מאשר
שהנך בעל הרש אה כדין מבעלי הזכויות ,המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש

כמפורט לעיל ולהלן .עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות
של בעלי הזכויות בתכנים .הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים,
שנמסרו על ידך .הנ ך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי
עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי .היה ותועלה טענה כלפי עורכת הפעילות בדבר
הפרת זכויות ע"י צד שלישי ,המשתתף מתחייב ומאשר כי יפצה וישפה את עורכת הפעילות בגין
כל טענה או תביעה כאמור מיד עם דרישתה הראשונה.
(ב) הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה
בפרטים האישיים שלך ו/או בתגובה ו/או בתמונה ,והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך ו/או
לשלם לך תמורה בגין השימוש כאמור.
(ג) בעת שימוש באתר הפעילות עליך להקפיד שהתכנים המועלים על ידך הינם חוקיים .בין השאר
ולמען הדוגמה בלבד ,חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:
• כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי ,מטעה או מסולף;
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן  -לרבות זכויות יוצרים
וסימני מסחר;
• כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
• כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם ,את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי
ההתקשרות עימם;
• סיסמאות ,שמות משתמש ופרטים אחרים ,המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב,
קבצים דיגיטליים ,אתרי אינטרנט או שירותים ,הטעונים הרשמה או תשלום ,בלא
תשלום או הרשמה כאמור;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ,או הפוגע בפרטיותו ,או בשמו הטוב;
• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני ,מעליב ,עוין ,מאיים או גס רוח;
• כל תוכן שיש בו ,או הוא מעודד לגזענות ,או אפליה פסולה על בסיס גזע ,מוצא,
צבע עור ,עדה ,לאומיות ,דת ,מין ,עיסוק ,נטייה מינית ,מחלה ,נכות גופנית או
נפשית ,אמונה ,השקפה פוליטית ,או מעמד חברתי-כלכלי;
• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות
אזרחית;
• כל תוכן העלול להטעות צרכן;
• כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לחברה ו/או למוצריה;
• כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ,ואינה מתאפשרת באופן
חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
עורכת הפעילות רשאית לסרב לפרסם ,או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח והועלה
במסגרת הפעילות ובכלל ,אם יש בכך משום הפרה של תנאי התקנון או עשיית מעשה או מחדל
הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר הפעילות ,במשתמשים אחרים ,בעורכת הפעילות
או במי מטעמה .מבלי לגרוע מהאמור ,עורכת הפעילות רשאית להסיר כל תוכן אשר עלול להוות
הפרה של איזה מהוראות הדין ,לרבות חוק הגנת הפרטיות .הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות
עורכת הפעילות לפי כל דין.
ידוע למשתתף כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני בנוגע למותג  XLאו  ,XL TENבין שהם רשומים ובין
כאלו שאינם רשומים ,הינם בבעלותה הבלעדית של עורכת הפעילות או צד שלישי בהתאם להוראות
הסכמים בין עורכת הפעילות ובין הצדדים השלישיים .כל הזכויות האמורות אינן מוגבלות בזמן ו/או
באופן אחר כלשהו.
 .6מדיניות פרטיות
א .עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע
שנאסף על פעילותם באתר הפעילות ,אלא במקרים שלהלן:
א .1.ככל שניתנה הסכמת המשתמש להעברת המידע.
א .2.ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים לפעילות או אספקת הפרס.
א .3.אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את
המידע אודותיהם לצד שלישי ו/או ככל שהדבר יידרש על-פי דין על-ידי רשות מוסמכת.
א .4.בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור ,כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לחברה,
למשתתף ו/או כל צד שלישי אחר.
א .5.במסגרת פעילותה מול חברות הקשורות עמה עסקית ,למען מטרות השימוש המוצהרות
והמותרות לפי הדין ,לשם אספקת השירותים ,ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בחברה.
א .6.בכל מקרה בו תפר את תנאי התקנון ו/או תבצע או תנסה לבצע ,בעצמך ו/או באמצעות מי
מטעמך ,במסגרת הפעילות ו/או בקשר עמה ,פעולות המנוגדות לתקנון הפעילות ולכל דין;
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א .7.לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית ,שבינך ו/או מי מטעמך לבין החברה
ו/או מי מטעמה;
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע סטטיסטי שאינו
פרסונלי ,אשר אין כדי לזהות את המשתמש באופן אישי.
עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות ,אין בהם
בטחון מוחלט .לכן ,עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן
מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך לצורך הפעילות ,ישמר במאגרי המידע הרשומים כדין
של החברה ,ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה .השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות
מאגרים אלה והאמור בתקנון זה.
החברה תוכל לעבד את המידע הנ"ל גם למטרות ניהול ,ייעול ,התאמה ושיווק של שירותי
החברה ,בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך ,לרבות על ידי הצעת הצעות שיווקיות ומסחריות
המותאמות אישית עבורך ,וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים ,שלא יזהו אותך באופן אישי,
למטרות המנויות לעיל – דוגמת מחקר ,העשרת נתונים והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותי
החברה ו/או המשתמשים בהם.

 .7היעדר אחריות
עורכת הפעילות לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים
הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות ,ניהולה ,תוצאותיה ,כל פרס שיוענק במסגרתה ו/או כל
הכרוך בכך.
 .8הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה
עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה ,לשנות את תנאי
הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל ,הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה
מוקדמת ,ובלבד שהודעה על שינויים כאמור תפורסם באתר הפעילות.
 .9שונות
א .מובהר כי ההשתתפות בפעילות ,לרבות מימוש הזכייה בפרס ,הינן על אחריותן הבלעדית של
המשתתפים בפעילות.
ב .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן ,נזק ישיר
ו/או עקיף ,הפסד ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים
שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או
כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות
עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
ג .המשתתפים בפעילות ,בעצם השתתפותם ,ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה.
בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכים ו/או לכל שלב
משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה
הקשורה באלה.
ד .המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה
ו/או הפסד ,ישיר או עקיף ,שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות המשתתף בפעילות ו/או לשימוש בתמונה
ו/או בפרסום שהעלה לאתר הפעילות ,אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק.
ה .על המשתתפים חל איסור מוחלט על העלאת נתונים שיש בהם משום פגיעה כלשהי בזכויותיו
של צד שלישי כלשהו ,לרבות פגיעה בפרטיות ,הוצאת דיבה ,פגיעה בטעם הטוב ,הפרת זכויות
קניין רוחני ו/או כל פגיעה אחרת שהינה בניגוד לדין.
ו .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור לעיל וכל פרסום כאמור יהיה
באחריותו הבלעדית של המפרסם.
ז .מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר חומרים
שפורסמו בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון זה ,וכן למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים ככאלה
שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה  -וזאת ללא צורך במתן נימוק או התראה .משתתפים אשר
נמנעה זכייתם כאמור ,לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה ו/או פרס אחר בקשר
לפעילות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר
לאמור.
ח .בהשתתפותו בפעילות ,נותן המשתתף לעורכת הפעילות או מי מטעמה ,הרשאה מלאה ובלתי
חוזרת לעשות בחומרים אשר פירסם ,כל שימוש שהוא ,מכל מין וסוג ובכל אמצעי מדיה ,ללא כל
תמורה ,לרבות פרסום שמו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ,ובכלל זה

ט.
י.

פירסום ו/או שידור ו/או הצגה בציבור ,לרבות במסגרת קמפיין שיווקי  /פירסומי לעורכת הפעילות
או מי מטעמה .ההרשאה דלעיל כוללת גם שכפול או שעתוק מסחריים ,ע"ג כל אמצעי אחסון,
וכן היא כוללת מתן הרשאה לחברת טמפו להעביר לצדדים שלישיים את ההרשאות שניתנו לה,
לפי שיקול דעתה המוחלט.
תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות
בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד ,ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

ט.ל.ח

