
 

 טנא קר י קבוצתתנאי שימוש באתר

בכפוף לתנאי מעוניינים בכך הלכל לאתריה  תגישה חופשי "( מאפשרתהקבוצהקבוצת טנא קר )להלן: "

 השימוש באתרים שלהלן:

על העתקה, מוחלט ל איסור שמורות לקבוצה בלבד וחוהתכנים המצויים בהם כל הזכויות באתרי הקבוצה 

 . ללא קבלת אישור מראש ובכתב תומסחרי ותהאתר למטרשל חומרים מתוך ופרסום  הפצה

למסור כל הפונה אל הקבוצה )לרבות מי שהקבוצה פנתה אליו(  מתבקשמהקבוצה  םלצורך קבלת שירותי

, אך מובהר בזאת, כי הוא אינו מחויב על פי חוק "(פונהפרטי ה)להלן " פרטים אישיים ומידע על אודותיו

 . למסור את המידע

י הקבוצה, ובכל דרך אחרת ובכלל זאת, באמצעות פנייה אתרפרטי הפונה המגיעים אל הקבוצה באמצעות 

י המידע של במאגרמאוחסנים  וכדומה, צדדים שלישייםרשתות חברתיות,  ישירה או טלפונית, באמצעות

לכך או בהתאם לדין, אלא אם כן הבהיר הפונה במפורש שהוא מתנגד והקבוצה אשר מנוהלים בקפידה 

 .מפורטים מטה( ההתקשרות)פרטי  ביקש להסיר את פרטיו מהמאגרים

שירותים והתאמת  לצורך יצירת קשר עם הפונה אחסון הפרטיםהשימוש שנעשה בפרטי הפונה כולל 

ושיפור  , מחקרבקרהוכן  צדדים שלישיים עמם עובדת הקבוצהחברות הקבוצה וכן להעברתם ל ,עבורו

 וכל היוצא בכך. השירות

הקבוצה רשאית לחדול מלספק שירותים כאלו ואחרים ורשאית היא לחדול מהפעלת אתריה או חלק 

מהם, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות וכן רשאית היא למחוק ממאגריה את פרטי הפונה לפי שיקול 

 כל הודעה בשל כך.לפונה מבלי למסור ודעתה הבלעדי 

לכל נזק שייגרם לפונה או מי מטעמו וכי לא תישא בכל אחריות מובהר ובזאת, כי הקבוצה אינה אחראית 

 בפרטי הפונה.בשל שימוש הקבוצה לפיצוי ו/או שיפוי הפונה בשל שימושו באתרי הקבוצה ו

חוות דעת רפואית ו/או התכנים המצויים בתארי הקבוצה נועדו לשמש כמידע כללי בלבד ואינם מהווים 

אישית ואין להסתמך על תכנים עוץ רפואי ו/או פרא רפואי מותאם תחליף לקבלת ייהמלצה רפואית ו/או 

 אלו לצורך קבלת החלטות בעניין הטיפול הרפואי ו/או הפרא רפואי המתאים למבקר באתרי הקבוצה.

 בין קבוצת טנא קר למבקרים באתרי הקבוצה.מטופל -לא ישררו כל יחסי רופא

ואין  שיקול דעתהותוספות לתנאי שימוש אלו בהתאם לערוך שינויים רשאית למובהר בזאת, כי הקבוצה 

 טענה או תביעה בעניין. ולא תהיה לפונה כל

תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך נתונה לבתי 

 המשפט במדינת ישראל בלבד )במחוז המרכז(. 

 ות בלבד והם תקפים לכל המינים בצורה שווה. תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון זכר לצורך הנוח

 צור קשר:

 maagarim@totalgroup.co.ilדוא"ל: 

 3730673-09טלפון: 

 , נתניה.5דואר רשום: גיבורי ישראל 
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