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תנאי שימוש
המסמך שלהלן כולל את התנאים וההגבלות המסדירים את הגישה והשימוש באתר כימיקלים לישראל בע"מ
( ”" ,“ICLאנחנו"" ,אותנו" או "שלנו" ) האתר זמין בכתובת ") :https://www.icl-group.comהאתר") .
בכניסה לאתר זה ,הנך מאשר/ת כי קראת ,הבנת והסכמת ,וכן תציית/י לתנאים המתוארים כאן .אם אינך מבין/נה
או מסכים/מה לתנאים אלה ,עליך לצאת באופן מיידי מאתר זה .אם הנך ממשיך להשתמש באתר זה ,את/ה מקבל
ומסכים/ה לתנאים והגבלות אלה ("התנאים"(.
תנאים אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין  .ICLהשימוש שלך באתר זה הינו בהתאם לגרסת התנאים שינו תקף
בתאריך הגישה לאתר זה על ידך ICL .עשויה לשנות תנאים אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת .עליך לבדוק את
הגרסה העדכנית ביותר של מסמך זה על ידי ביקור בכתובת  www.icl-group.comandבלחיצה על תנאי השימוש.
 .1אודות האתר
 ICLהינה יצרנית גלובלית של מוצרים המבוססים על מינרלים ייחודיים המיועדים למימוש הצרכים החיוניים
של האנושות ,בעיקר בשלושה שווקים :חקלאות ,מזון וחומרים תעשייתיים .האתר נועד לספק לך מידע על
 ICLועל המוצרים שלנו ,ההתקשרויות לקהילה שלנו ,חדשות ואירועים ועוד.
הנך יכול/ה גם ליצור איתנו קשר דרך האתר בכל שאלה שיש לך לגבי  .ICLעם זאת ,בבקשה שים/י לב ,כי שום
דבר באתר או בפניות שהגשת ,לא מחייב אותנו לבצע כל התקשרות עמך ,או הסדר עסקי ,להיות שותף איתך,
לספק מוצרים או שירותים כלשהם עבורך בהווה ובעתיד ,או לנהל דיונים או משא ומתן איתך .אנו שומרים
לעצמנו את הזכות לבקש מידע נוסף לאימות זהותך ,כאשר את/ה מגיש בקשות או פניות דרך האתר .אם הנך
לא מצליח/ה לספק לנו את המידע המבוקש ,ייתכן ולא נוכל לענות לשאלתך ואנו שומרים לעצמנו את הזכות
להשעות או לסיים את חשבונך בהתאם לתנאים אלה.
 .2הגשת מועמדות לתפקידים פתוחים בICL-
האתר מאפשר לך גם להגיש מועמדות לתפקידים פתוחים ב  .ICL -על מנת לעשות כן ,הנך נדרש/ת ליצור
חשבון משתמש ולהגיש פרטים כגון שמך ,דוא"ל ,מספר טלפון ,מדינה וקורות חיים.
עליך להגיש רק פרטים אמיתיים ,מדויקים ומלאים .זכור/זכרי כי מידע שקרי ,שגוי או שאיננו מעודכן ,עשוי
למנוע ממך להירשם לאתר ולפגום ביכולתנו לשקול את מועמדותך לתפקיד פתוח ב ICL-וליצור איתך
קשר .בבקשה שים/י לב כי ל - ICLיש שיקול דעת מלא ושליטה על תהליך ההעסקה .הגשת בקשה לתפקיד
פתוח באמצעות האתר אינה מחייבת את  ICLלהזמין אותך לראיון או להעסיק אותך בכל דרך שהיא.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש מידע נוסף כדי לאמת את זהותך ,במהלך תהליך רישום החשבון כאשר
הנך מגיש/ה מועמדות לתפקיד ב .ICL-אם את/ה לא מצליח/ה לספק לנו את המידע המבוקש ,ייתכן שלא נוכל
לשקול אותך עבור משרה פתוחה ב ,ICLואנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך
בהתאם לתנאים אלה.
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 .3קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני (המוגדרות להלן) המוכחות ו/או מצורפות/מחוברות/קשורות לאתר ,הן ויהיו בבעלות
כיל בלבד או בעלי הרישיונות שלה .תנאים אלה אינם מקנים לך זכויות בעלות באתר ,אלא רק זכות שימוש
מוגבלת ניתנת לביטול בהתאם לתנאים אלה .הזכויות המוענקות בתנאים אלה מוגבלות לאלה האמורות
במפורש בזאת ,ולא מוענקות זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או בכל דרך אחרת.
"זכויות קניין רוחני" משמעותם ,באופן עולמי (א) פטנטים ,יישומים של פטנטים וזכויות פטנט; (ב) סימנים
מסחריים ,סימני שירות ,לוגו ,שמות מסחריים וזכויות מוניטין; (ג) זכויות הקשורות ליצירות ,עיצובים
וצילום ,כולל זכויות יוצרים ,יישומי זכויות יוצרים ,הגבלות על זכויות יוצרים ,זכויות טופוגרפיה ( mask
 ,)workבקשות לטופוגרפיה ( )mask work applicationsורישומי טופוגרפיה; (ד) זכויות הנוגעות להגנה על
סודות מסחריים ומידע סודי; (ה) זכויות מקבילות לאלה המפורטים בזאת וכל זכויות קנייניות אחרות
הנוגעות לרכוש בלתי מוחשי;
ו( -ו) חלוקות ,זכויות המשך ,חידושים ,הוצאות מחודשות והארכות של האמור לעיל (לפי העניין) הקיימים
כעת או שהוגשו או נרכשו בעתיד.
אינך רשאי/ת להעתיק ,לשכפל ,להפיץ ,למכור ,להנגיש ,לשווק ולתרגם כל מידע ,כולל סימני מסחר ,תמונות,
ציורים ,טקסטים וקוד מחשב מהאתר ,ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב .סימני המסחר המופיעים
באתר (בין אם הם רשומים ובין אם לא) הם הנכס הבלעדי של  ICLו/או של מורשי צד ג' שלה .אינך רשאי/ת
להשתמש בהם ללא הסכמתנו הכתובה מראש.
 .4חומרים ושירותים זמינים באתר
המידע וחומרי העזר הכלולים באתר מיועדים אך ורק לידיעתך הכללית.
האתר עלול לכלול מידע ותוכן בנוגע לכספים של  ,ICLכגון הדוחות הכספיים ומחיר המניות של ICL. ICL
אינה מבטיחה שמידע כזה הוא מדויק או עדכני ICL .לא תהיה אחראית ,ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם
לכל אדם כתוצאה מהסתמכות על דיוק התוכן המוצג באתר האינטרנט ,לרבות אך לא רק ,מחיר המניה
ודוחות כספיים המוצגים באתר .הנך צריך/כה לשקול להתייעץ עם יועץ פיננסי מקצועי לפני קבלת החלטה
כלשהי או נקיטת כל פעולה שנוגעת לכספים שלך.
אין במידע המופיע באתר משום בקשה או הצעה על ידי ICLאו החברות הקשורות אליה לרכוש או למכור
ניירות ערך כלשהם או לקדם עסקה אחרת עם קבוצת  ICLאו כל אדם או ישות אחרת.
מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזאת ,כי המידע המפורט בדוחות הכספיים מתייחס לתקופה של כל הדוחות
הכספיים ,ולא בהכרח למועד הפרסום .כל המידע הכספי והעסקי ,ניתן רק לנוחיותו של הקורא .המידע
היחידי הרשמי הפיננסי והעסקי שניתן להסתמך עליו הוא המידע אשר כלול בדוחות כספיים אשר פורסמו
רשמית על ידי ICLובדוחות אחרים שהעבירו  ICLלרשות ניירות ערך הישראלית ולבורסה בתל אביב .כמו כן,
שים/י לב שיכולים להיות הבדלים בין המידע שהתפרסם באתר לבין המידע שפורסם רשמית לציבור ,לפיכך
כאמור ,המידע היחידי שצריך להסתמך עליו הוא זה שפורסם רשמית.
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 .5משוב
הנך רשאי/ת לספק לנו מידע על האתר ו/או על החוויה שלך עם המוצרים והשירותים שלנו ,לרבות מידע
הנוגע לבאגים באתר ,שגיאות ותקלות ,ביצועים ,תאימות ויכולת פעולה הדדית ,ומידע או תוכן הנוגע
לשיפורים ,שינויים או תוספות שאת/ה מבקש ,רוצה או מציע/ה ("המשוב") .כל משוב כזה שתשלח/י לנו
יהפוך להיות נכס של .ICL
אנו יכולים להשתמש במשוב שלך בכל דרך שנבחר ,לכמה זמן שנבחר ,בלי שום הגבלות ,בכפוף למדיניות
הפרטיות של האתר בתוקף בזמן רלוונטי .על ידי שליחת המשוב אלינו ,את/ה מסכים/ה שיש לנו את
הזכות לפרסם או להשתמש בו בכל דרך ,לרבות קידום מטרות של מכירות ופרסום וכי אנו לא חייבים לך
פיצוי כלשהו בגין השימוש במשוב.
כמו כן ,הנך מסכים/ה כי עם העברת משוב כזה ל , ICL-את/ה מעניק ל ICLולחברות הקשורות אליה
רישיון עולמי בלתי הדיר ,לא בלעדי ,ללא תשלום תמלוגים ,ניתן להעברה רשיון משנה (כולל אך לא מוגבל
לרישיון זכויות יוצרים) להכנת יצירות נגזרות ,לשכפל ,להציג ,לבצע ,להעביר ולהפיץ חומר כזה ויצירות
נגזרות לכל שימוש.
 .6קישורים
קישורים ניתנים רק כמשאב מידע .בבקשה שים/י לב שרבים מהקישורים המופיעים באתר אינם
מתייחסים לתוכן שנמצא בשרתים שלנו ואינם מתוחזקים על ידינו או מזוהים עם שירותים הניתנים על
ידינו .הנך יכול/ה למצוא אותם או את המידע ותוכן המפורסמים בו לא תואמים עם דרישותיך ,או שאת/ה
מתנגד/ת לתוכן שלהם .התוכן שאת/ה נחשף/ת אליו באמצעות קישורים ,אינו פותח ,לא נבדק באופן
מדויק או נבדק על ידי  ,ICLאשר לא תהיה אחראית לנזקים או הפסדים שנגרמו עקב עיכובים ,פגמים או
מחדלים העשויים להתקיים בשירותים ,במידע או בתוכן אחר המסופק באתרים כאלה ,בין אם הם
ממשיים ,לכאורה ,תוצאתיים או עונשיים ICL .אינה מעניקה מצגים או אחריות ,אינה תומכת ולא תהיה
לה כל אחריות לתוכן כלשהו המועבר על ידי צד ג ' ,כולל ללא הגבלה את הדיוק ,הנושא ,האיכות או
העיתוי של כל תוכן כזה.
 .7שימוש מקובל
יש להשתמש באתר ולתחזק אותו בתיאום קפדני עם הוראה ואמצעי בטיחות של  ICLהכלולים כאן .מעבר
לאמור במפורש כאן ,בעת השימוש באתר ,את/ה מסכים/ה שלא:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

למכור ,להעניק רישיון (או לתת רישיון משנה) ,להשכיר ,להקצות ,להעביר ,למשכן או לשתף כל
אחד מהזכויות שלך על פי תנאים אלה עם  /אל כל אחד אחר;
להעביר ,להפיץ ,להעתיק את כל האתר או חלקו;
לעשות שימוש של האתר או להפיץ כל חלק ממנו בכל תחום שיפוט שבו זה לא חוקי או אשר
יחייב את  ICLאו חברות הקשורות אליה בכל דרישת רישום במסגרת כזו שיפוט או מדינה;
להשתמש ,או לעודד ,לקדם ,לסייע או להנחות אחרים להשתמש באתר לכל שימוש בלתי חוקי,
מזיק או פוגעני;
להעביר באגים שונים או תוכן ,הודעות או קבצים מזיקים ,לא חוקיים ,משבשים או הרסניים
אחרים;
הפרה של התנאים האלה או כל כללים והוראות החלים האחרים שאנו עשויים לספק;
להפריע ,להכביד או לשבש את הפונקציונליות של האתר;
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ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.

להפר את אבטחת האתר או לזהות פגיעות אבטחה בו;
לעקוף או להשפיע באופן לא תקין על הפעולה ,או הפונקציונליות של האתר ,או לנסות לאפשר
תכונות או פונקציות אשר מושבתות ,בלתי נגישות או ללא תיעוד באתר;
להשתמש או להפעיל כל מערכת אוטומטית ,כולל ללא הגבלה רובוטים ,סורקים ויישומים דומים
לאיסוף וליקוט תוכן מהאתר אינטרנט;
להציג את האתר או כל חלק ממנו בצורה גלויה או נסתרת ,או לתת קישור לאלמנטים או חלקים
באתר;
להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא; כולל על ידי כל תוכנה ,תכונה ,גאדג'ט או פרוטוקול
תקשורת שעשוי לשנות את התוכן או את עיצובו;
להוריד תוכן מהאתר לכל מטרה שהיא ,אלא אם כן צוין במפורש על ידי החברה כי פעולה כזו
היא מותרת;
לגשת או להשתמש באתר כדי לפתח או ליצור מוצר או שירות דומה או תחרותי;
להתחזות לכל אדם או ישות ,או לעשות הצהרה כוזבת הנוגעת לזהותך ,לעבודתך ,לסוכנותך או
לזיקה שלך עם כל אדם או ישות;
לאסוף ,להפיק ,להשיג או לעבד מידע אישי על או על משתמשים אחרים באתר;
להפריע לכל אדם להשתמש באתר אינטרנט;
לחייב אחרים להשתמש באתר באופן ישיר או עקיף;
להשתמש באתר באופן שמביא לתוצאה של שימוש רוחב פס מוגזם ,מכפי שנקבע על ידי ;ICL
לעסוק בפעילות כלשהי המהווה עבירה פלילית או גורמת לאחריות אזרחית; או מפרה כל דין
חל.

אנו עשויים להפעיל אמצעים טכנולוגיים לגילוי ולמניעה שימוש במרמה או שימוש פוגעני של האתר.

 .8מדיניות פרטיות
אנו מעריכים את פרטיותך .למידע על נוהלי הפרטיות שלנו ,בבקשה קרא/י את מדיניות פרטיות
שלנוhttps://www.icl-group.com/privacy-policy/ :
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 .9השעיה והפסקה של חשבון משתמש
אם פתחת חשבון משתמש באתר על מנת להגיש בקשה למשרות פתוחות ב ,ICL -את/ה רשאי/ת ,בכל עת
לסיים את חשבון המשתמש שלך על ידי מתן הודעה בכתב של סיום באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת:
contactus@icl-group.com
בנוסף לכל הסעדים העומדים לרשותנו על פי כל דין חל ,אנו רשאים לדחות ,להגביל ,להשעות או לסיים
את חשבון המשתמש שלך באופן זמני או לצמיתות ,לאסור עליך לגשת לאתר ,לנקוט באמצעים טכניים
ומשפטיים ,להרחיק אותך מהאתר ,בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי ,לרבות ,אך לא רק כאשר אנו
קובעים כי:
•

ניצלת לרעה את זכויותיך לשימוש באתר;

•

הפרת את התנאים;

•

ביצעת כל מעשה או מחדל המפרים כל חוק ,כללים או רגולציות;

•

ביצעת כל מעשה או מחדל שמזיק או שעלול להזיק ל ,ICL-או כל צד שלישי אחר ,כולל
משתמשים וספקים אחרים של האתר;

•

השתמשת בשירות לביצוע מעשה לא חוקי ,או במטרה לאפשר ,להקל ,לסייע או לגרום לביצוע
מעשה כזה;

•

מסרת בכוונה מידע כוזב או שלא עמדת בדרישות שלנו הקשור למידע בנוגע לזהות שלך; או

•

העברת את אישורי חשבון המשתמש שלך לאדם או לישות אחרת.

עם סיום תנאים אלה או חשבון המשתמש שלך ,מכל סיבה שהיא:
•

זכותך להשתמש באתר הופסקה ועליך להפסיק מיד להשתמש באתר;

•

אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך איננו חייבים) למחוק את כל המידע שלך ונתוני חשבון
המאוחסנים בשרתים שלנו; ו-

•

אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כל גורם שלישי כלשהו בגין הפסקת הגישה לאתר או למחיקת
המידע או נתוני החשבון שלך.

הסעיפים הבאים יישארו בתוקפם לאחר כל סיום ,או תפוגה של התנאים :השעיית חשבון משתמש וסיום,
פרטיות ,קניין רוחני ,הגבלת אחריות ,שיפוי ,כללי.

 .10שינויים וזמינות
מעת לעת אנו עשויים לשנות את מבנה האתר ,פריסתו ,עיצובו או תצוגתו ,כמו גם היקף וזמינות המידע
והתוכן בו ,ללא הודעה מוקדמת .שינויים מסוג זה מעצם טבעם עלולים לגרום לתקלות או לגרום לאי
נוחות כלשהי .הפעלת האתר תלויה בגורמים שונים כגון תוכנה ,חומרה ורשתות תקשורת של החברה,
קבלניה וספקיה .מטבעם ,גורמים אלה אינם נטולי תקלות.
את/ה מסכים/ה ומכיר בכך שאיננו נחוב באחריות ביחס ,או בקשר להכנסת שינויים אלה או מכל תקלה
או כשל שעלולים לגרום לכך .איננו מתחייבים כי האתר יפעל ללא הפרעה ,שגיאות או הפרעות ,או שיהיה
נגיש ,או זמין בכל עת או חסין מפני שגיאות ,תקלות או גישה לא מורשית.
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 .11הגבלת גיל וזכאות
אם את/ה מתחת לגיל  ,18אינך רשאי/ת להשתמש באתר בשום דרך שהיא .על ידי שימוש ,גישה או
הרשמה לשירות ,את/ה מצהיר שאת/ה בן  18ומעלה.
 .12שינויים בתנאים
מעת לעת ,אנו עשויים לשנות את התנאים .השינויים ייכנסו לתוקף  7ימים לאחר פרסומם הראשוני
באתר ,אלא אם כן נשנה את התנאים כדי לציית לדרישות החוק .במקרים כאלה השינויים ייכנסו לתוקף
באופן מיידי עם פרסומם הראשוני ,או כנדרש.
 .13כתב ויתור על אחריות
האתר ניתן עבורך "" ,"AS-ISעם כל התקלות" ו"לפי הזמינות" .לא תהיה לך שום טענה ,תביעה או
דרישה נגד  ICLאו נושאי משרה ,דירקטורים ,בעלי מניות ,עובדים ,קבלני משנה וסוכנים ("אנשי צוות"),
בגין התכונות ,התוכן ,המגבלות או התאימות של האתר עם הצרכים שלך .השימוש שלך באתר והמידע
הכלול באתר ,נמצא תחת אחריותך המלאה והבלעדית.
 ICLאינה מתחייבת ,ובכך מסירה אחריות כלשהי ,בין אם במפורש או במשתמע ,ביחס לאתר ,לרבות אך
לא רק ,כל אחריות משתמעת לסחירות ,כשירות למטרה מסוימת ,מאמץ לעבודה ,דיוק ,אמינות ,שלמות,
כותרת ,מטרד ליחיד ,ללא שעבודים ,ו/או אי-הפרה של אחריות או תנאים של זכויות צד שלישי הנובעים
ממהלך של התמודדות או שימוש בסחר ,וכן אחריות או תנאים שהגישה לאתרי האינטרנט או השימוש
בהם יהיו ללא הפרעה או ללא שגיאות ,יוחרגו בזאת באופן המותר על פי הדין החל על ידי  ICLומעניקי
הרישיונות שלה .תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות או תנאים
מסוימים ,ולכן ייתכן שחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.
 .14הגבלת אחריות
באופן המירבי המותר על פי חוק ICL ,והחברות הקשורות אליה ,שותפותיה ,נושאי משרה ,דירקטורים,
עובדים ,בעלי מניות ,סוכנים ,מעניקי רישיונות ,קבלני משנה וספקים (ביחד "שותפים") אינן ולא יהיו
אחראיות על באופן משפטי כלשהו ,בין חוזית ,עוולה נזיקית (לרבות רשלנות) ובין אם בכל דרך אחרת,
בגין כל נזק ישיר ,עקיף ,מקרי ,מיוחד ,תוצאתי ,עונשי או מופתי לרבות אך לא רק ,נזקים בגין אובדן
רווחים ,הזדמנויות עסקיות ,הפרעה לעסקים ,מחזור ,הכנסות ,רצון טוב ,שימוש ,נתונים או הפסדים בלתי
מוחשיים אחרים ,גם אם  ICLקיבלה הודעה על אפשרות לנזקים כאלה.
אנו עשויים לשנות את האתר או למחוק תכונות בכל עת ומכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,איננו אחראים או נהיה אחראים ( )1לכל תוכן ,לרבות ,ללא הגבלה ,כל הפרה,
לא מדויקת ,מאיימת ,פוגענית ,משמיצה ,נזיקית או בלתי חוקית; ( )2כל פעולה שננקטה או לא ננקטה על
סמך כל המידע שנמסר באתר או כולו והפסדים או נזקים ממנו; ( )3כל וירוס או תכונות השבתה אחרות
המשפיעות על גישתך לאתר או השימוש בו )4( ,כל אי התאמה בין האתר לבין אתרי אינטרנט ,שירותים,
תוכנה וחומרה אחרים )5( ,כל נזק או עלויות מכל סוג הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש שלך
בתוכנות ובשירותים הזמינים מצדדים שלישיים באמצעות קישורים .תחומי שיפוט מסוימים אינם
מאפשרים החרגה של אחריות מסוימת או הגבלה או החרגה של חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים.
בהתאם לכך ,ייתכן שחלק מההחרגות והמגבלות הנ"ל לא יחולו עליך; ( )6כל התנהגות ,שידור או נתונים
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של צד שלישי.
 .15שיפוי
באופן המירבי המותר על פי דין ,הנך מסכים/ה לשפות להגן על הצוות שלנו ,על חשבונך ומיד לאחר קבלת
הודעה בכתב עליהם ,מכל נזק ,הפסד ,עלויות והוצאות ,לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות,
הנובעים מכל בקשה ,טענה ,האשמה או דרישה ,הנובעים מכל נזק ,הפסד ,הוצאות והוצאות משפטיות ,או
הנובעים מכל בקשה ,טענה האשמה או דרישה בקשר לשימוש שלך באתר או בכל תוכן או מידע ,או
מהפרת התנאים על ידך .את/ה האחראי/ת הבלעדי לתוכן שאת/ה מספק/ת ומתקשר/ת באמצעות
השירות ,ולכל ההשלכות הקשורות אליו.
 .16כללי
ויתור .חוסר יכולת של  ICLלממש או לאכוף זכות או הוראה מתנאים אלו ,לא יהוו ויתור על זכות או
הוראה כאמור .כל ויתור על הוראה כלשהי מתנאים אלה תהיה אפקטיבית רק אם תינתן בכתב ותחתם על
ידי .ICL
הדין ומקום השיפוט החל .תנאים אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל ,מבלי לפגוע בהוראות אחרות
האמורות בחוק .סמכות השיפוט הבלעדית ומקום השיפוט של כל פעולה ביחס לתנאים אלה תהיה בתי
המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ,ו ICL-ואת/ה מסכים/ה בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום
השיפוט של בתי משפט לצורך כל פעולה כזו.
פרידות .אם הוראה כלשהי מתנאים אלה נחשבת לבלתי חוקית ,בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה
שהיא ,הוראה זו תוגבל או תבוטל מתנאים אלה במידה המינימלית הנדרשת ולא תשפיע על תוקפן ויכולת
האכיפה של הוראות אחרות שנותרו.
העברה .תנאים אלה ,וכל הזכויות והרישיונות המוענקים להלן ,אינם יכולים להיות מועברים על-ידיך ,אך
ניתן להעברתם על-ידי  ICLללא הגבלה .כל העברה שתיעשה תוך הפרה של תנאים אלה תבוטל.
כותרות .ההפניות לכותרות כאן נועדו למטרות נוחות בלבד ,אינן מהווים חלק מתנאים אלה ,ולא ייחשבו
כמגבילות או משפיעות על אף אחת מהוראות אלה.
ההסכם כולו .מכשיר זה ומדיניות הפרטיות המצורפת בזאת כחלק בלתי נפרד ממנו מהווים את כל
ההסכמות בינך לבין כיל הנוגעים לנושא זה ,ולא ישתנו אלא בכתב ,ובחתימה של שני הצדדים ,או על ידי
שינוי בתנאי שימוש אלה על ידי  ICLכמפורט בזאת.
 .17צרו קשר
את/ה יכול/ה לפנות אלינו בכל שאלה או הערה ,בכתובתcontactus@icl-group.com :

עודכן לאחרונה 25 :בפברואר 2021
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