תנאי שימוש באתר The Daily Killer
.1

האתר הינו אתר סאטירה .כל התכנים הכלולים בו הינם הומוריסטיים .אין בכוונת האתר ו/או
המעלים תכנים לאתר לפגוע ו/או להכפיש ו/או להעליב .כל המרגיש נפגע מן התכנים באתר
מתבקש לפנות ל thedailykiller100@gmail.com :ואנו נפעל להסרת התכנים הפוגעים.

.2

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה .השימוש באתר ושירותיו מעיד על הסכמה לתנאי
שימוש אלו .תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים גם לנשים.

.3

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שמופיעים באתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד .אין לאתר
שליטה באתרי אינטרנט אלה ,ואין הוא נושא באחריות כלשהיא לתכנים ולמידע המופיעים בהם.

.4

השימוש בשירותי האתר הוא באחריות המשתמש בלבד.

.5

השימוש בשירותי האתר הוא למטרות פרטיות בלבד .אין להעתיק ,להציג בפומבי או להשתמש
בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה שאיננה שימוש פרטי.

.6

אין להעלות לאתר תוכן ו/או קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או
זכויות אחרות .העלאת תכנים ו/או קבצים לאתר כוללת נטילת האחריות המלאה והבלעדית לכל
תוצאה שתנבע מהעלאה זו.

.7

המשתמש באתר מתחייב לפעול באתר ובשירותיו בהוגנות ובהגינות.

.8

אין לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ,ואינה מתאפשרת באופן
חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

.9

האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם או להעלות תכנים אשר אינם הולמים את האתר,
על – פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,וכן להורות על חסימת פרופיל.

.10

הנהלת האתר רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל כל שירות ,לחסום כל משתמש,
למחוק כל תוכן ו/או לבצע כל פעולה דומה אחרת ,מבלי שתהא למשתמש כל טענה או תלונה
כנגדה בעניין זה.

.11

האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה
משימוש באתר או הסתמכות על המידע המתפרסם באתר.

.12

האתר רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין אם לבקשת משתמש באתר ובין אם מיוזמתו ,למחוק
ולהסיר כל חומר באתר לרבות קבצים וחשבונות שיכללו חומר בלתי חוקי או בלתי הולם.

.13

משתמש שהעלה תכנים לאתר מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים של כל זכות קניינית לרבות זכויות
יוצרים וכל זכות אחרת בתכנים אשר הוא מעלה לאתר ו/או עושה בהם שימוש.

.14

האתר אינו אחראי לתכנים/קבצים שמועלים לשרתיו על ידי משתמשי האתר.

.15

האתר אינו מבצע גיבויים לקבצים אשר מועלים לאתר וגיבוי כאמור הינו באחריותו הבלעדית
והמלאה של המשתמש באתר.

.16

האתר עשוי להכיל מודעות ופרסומות .האחריות היחידה לתוכן המודעות והפרסומות חלה על מי
שמסרו את המודעות לפרסום.

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל בכל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה ,סמכות
השיפוט הבלעדי

