תקנון שימוש באתר התשלומים
 .1מבוא
 .1.1ברוכים הבאים לאתר התשלומים של פורום מיכל סלה )ע"ר( )להלן" :העמותה"(.
 .1.2פורום מיכל סלה הוא עמותה ללא מטרות רווח .מטרות העמותה הן:
) (1קידום מיזמים טכנולוגיים ומיזמים חברתיים למיגור אלימות;
) (2העלאת מודעות ,חינוך ,וקידום מחקר למיגור אלימות ולקידום שוויון מגדרי;
חיזוק חוסן גופני ונפשי באמצעות הגברת הקשב הפנימי והקשב לזולת; בין השאר על-ידי :פעילות
תרבותית ,חינוכית ,מקיימת וספורטיבית.
 .1.3באמצעות אתר זה תוכלו לתרום כסף לעמותה למען קידום מטרותיה.
 .1.4יובהר כי תקנון זה מסדיר את השימוש באתר התשלומים בלבד ואינו מהווה תקנון לפעילות
העמותה .לפרטים בדבר תקנון העמותה ראו באתר רשם העמותות.
 .2הצהרת המשתמש
 .2.1עצם ביצוע תשלום או פעולה כלשהי באמצעות אתר זה ייראה כהצהרת מבצע התשלום )להלן:
"המשתמש" או "מבצע התשלום"( כי הוא קרא בעיון את הוראותיו של תקנון זה והוא מסכים
להן.
 .2.2תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין מבצע התשלום לבין העמותה.
 .2.3משתמש אשר אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש ,יימנע מלבצע פעולה כלשהי באתר זה.
 .3תנאים והגבלות
 .3.1השימוש בשירות התשלומים באתר זה מותר אך ורק למשתמשים שהם בני למעלה מ  18שנים,
בעלי כשרות משפטית מלאה או לתאגידים אשר מאוגדים ורשומים כדין בישראל.
 .3.2על המשתמשים באתר לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלותם.
משתמש אשר ביצע באתר תשלום באמצעות כרטיס אשראי של אחר – יראו אותו כמי שהצהיר כי
הוא קיבל את רשותו של בעל הכרטיס לביצוע הפעולה.
 .3.3לא תתאפשר סליקת תשלום באמצעות האתר עבור מי שאין לו כתובת דואר אלקטרוני תקפה
וכתובת מגורים עדכנית בישראל או במדינה שיש לישראל קשרים דיפלומטיים עמה.
 .3.4במקרה בו משתמש שמונה לו אפוטרופוס ביצע פעולה באתר זה ,יראו אותו כמי שקיבל את אישור
האפוטרופוס לבצע את הפעולה.
 .3.5מובהר כי הזנת פרטים כוזבים על ידי המשתמש עשויה להוות עברה פלילית .העמותה תנקוט
צעדים משפטיים כנדרש ,כנגד משתמש אשר הזין פרטים כוזבים ,כאמור.

 .4תהליך הסליקה
 .4.1ביצוע התשלומים ייעשה באמצעות ספק המספק לחברה שירותי סליקה מקצועיים ,דרך שרת
תשלומים המאובטח באמצעי אבטחת מידע המקובלים בשוק.

 .4.2הוראת התשלום אשר תוזן לאתר תועבר ,לאחר בדיקת פרטיה ,לחברת הסליקה ודרכה לחברת
כרטיסי האשראי אשר תתבקש לזכות את חשבון העמותה בסכום התשלום .אישור של חברת
כרטיסי האשראי הוא תנאי מקדים לביצוע העסקה.
 .4.3לאחר קליטת הוראת התשלום ,ישלח שרת התשלומים אל הגורם המשלם הודעת דואר אלקטרוני
אשר כוללת אישור של קליטת ההוראה לביצוע התשלום.
 .4.4קבלה תישלח לאחר סליקת התשלום בפועל אל כתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת
ביצוע התשלום.
 .5ביטול עסקה
 .5.1ביטול תשלום ייעשה בהתאם להוראות הדין .הנכם מופנים אל תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(,
תשע"א .2010
 .5.2ניתן לבטל עסקה בתוך ארבעה עשר ימים ממועד ביצועה.
 .5.3בקשה לביטול עסקה תישלח לחברה בכתב בלבד .ניתן לשלוח את הבקשה גם באמצעות
פקסימיליה או דואר אלקטרוני.
 .5.4דמי ביטול בגין העסקה יהיו בשיעור של  5%משווי העסקה או  ,₪ 100לפי הנמוך מביניהם .בנוסף,
יחויב המשתמש בעמלה שתגבה חברת האשראי או חברת הסליקה בגין ביטול העסקה.
 .5.5ההחזר הכספי ,במקרה של ביטול עסקה ,יתבצע בדרך של זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו
שולמו דמי העסקה.
 .6תנאים נוספים
 .6.1בעת ביצוע ההזמנה ,יתגבש הסכם מכר בין העמותה לבין המשתמש ,עליו יחולו תנאי תקנון זה
ותנאים הקבועים במסמכים השונים שהנפיקה העמותה עבור כל שירות ושירות.
 .6.2כל זכויות הקניין הרוחני באתר הן בבעלות בלעדית של העמותה .אין לשכפל ,להעתיק ,להפיץ,
לפרסם או לעשות בכל תוכן המופיע באתר כל שימוש שהוא מבלי לקבל לכך את אישורה של
העמותה ,בכתב ומראש.
 .6.3העמותה לא תישא באחריות בגין פעילות בלתי חוקית שיעשו משתמשים באתר או בגין פעילות
בלתי חוקית אחרת באמצעות האתר ,אשר אין לחברה שליטה עליה והעמותה לא יכולה להשיג
שליטה עליה תוך שימוש באמצעים סבירים.
 .6.4העמותה שומרת על זכותה לעדכן את התקנון ,מפעם לפעם ,והנוסח הקובע יהיה הנוסח המעודכן
המפורסם באתר.
 .6.5מידע שיימסר לחברה באמצעות אתר זה יישמר בהתאם להוראות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות,
תשמ"ב –  ,1982תוך שימוש באמצעי אבטחת מידע המקובלים.

 .6.6העמותה לא תעשה במידע שיוזן לאתר זה כל שימוש מלבד לצורך סליקת התשלומים.
 .6.7הדין המהותי לפיו יפורשו הוראותיו של תקנון זה יהיה הדין הנוהג במדינת ישראל בלבד .סמכות
השיפוט בכל הקשור והכרוך בביצוע התשלומים באתר ו/או בכל נושא אחר הקשור להזמנת שירות
שבוצעה באמצעות אתר זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

 .6.8ניתן ליצור קשר עם העמותה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת ,info@michalsela.org.il :או
באמצעות הדואר בכתובת :האצ"ל  ,10רמת גן 5227405

