תאריך13/8/2018 :
תקנון שימוש באתר הבית של "הנוסחה" על כל נספחיו ואתרי הלימוד השונים הקשורים אליו
 .1כללי:
א .אתר  wealth-formula.co.ilואתרי הלימוד השונים הקשורים אליו:
hazinuk.co.il, hamashkia.co.il, course.wealth-formula.co.il,
lp.wealth-formula.co.il ,homestudy.theformula.co.il, bobproctor.co.il
לרבות דף הפייסבוק :עוז קורן  Oz Korenוהמודעות הקשורות אליו (יקראו להלן כולם
ביחד וכל אחד בנפרד" :האתר")
ב.

הנהלת האתר (יקראו להלן" :הנוסחה" ו/או "החברה" ו/או "בעלי האתר")

ג.

האתר משמש כאתר לרכישת ואספקת מוצרים מבית ״הנוסחה״.

ד.

בתקנון זה השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד והכוונה היא גם לנקבה.

ה .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה ,שיעשו על ידך באתר ו/או
במפגשים/כנסים של ״הנוסחה״ ,ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין
״הנוסחה״ .לפיכך ,הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
ו.

גלישה באתר ו/או רכישה בו ,מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התנאים
המופיעים בתקנון זה ,לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל
שימוש באתר.

 .2ביצוע רכישה באתר:
א .האתר מאפשר לך לרכוש ידע מבית ״הנוסחה״ ,באמצעותו ,בדרך נוחה ,מהירה,
וקלה.
ב.

מוצרי ״הנוסחה״ אינם מבטיחים הצלחה כלשהי.

ג.

כל תושב ישראלי אשר מלאו לו  18שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף ,של אחת
מחברות האשראי הישראליות רשאי לבצע רכישות באתר .הרכישה מותנית בקבלת
אישור של חברת האשראי לעסקה .במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות
האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

ד.

על מנת להשלים את תהליך הרכישה ,יש למלא פרטים בסיסיים כגון שם ,כתובת,
כתובת דואר אלקטרוני ,מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי .כדי שההרשמה תבוצע
במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל
להבטיח את ביצוע ההרשמה .הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית .נגד
מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים
שעלולים להיגרם.

 .3תשלום ואספקה:
לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתמש מחוייב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר שרכש .כל
המחירים באתר כוללים מע"מ ,אלא אם צוין אחרת .אספקת מוצרי מידע תתבצע בצורת
שליחת פרטי גישה אישיים לאתר חברים של המוצר הנרכש ,אשר בו יימצאו כל התכנים
הרלוונטים ,וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של האתר.
 .4תנאים נוספים:
א .״הנוסחה״ שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי
שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית .
ב.

״הנוסחה״ לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה
של משתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת
ממשתמש לרכוש מוצרים.

ג.

״הנוסחה״ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של משתמש או כל גורם אחר
שאינו בשליטתה המלאה.

ד.

״הנוסחה״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

ה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי
האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי,
ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ,רשאית ״הנוסחה״
לבטל הרכישה ,כולה או חלקה.
 .5תנאי שימוש במידע:
א .מטרת המידע באתר היא לימודית בלבד .אין תוכן האתר ו/או מוצריו השונים מהווה
משום ייעוץ ,הכוונה או המלצה להשקעה ו/או לרכישה או מכירה של נכסים פיננסים.
ב.

כל העושה שימוש על פי תוכן האתר ו/או מוצריו השונים אחראי בלעדית לתוצאות
פעולותיו .כל הפועל על סמך המידע הנאמר בכנסים ו/או בהכשרות השונות
המוצעות באתר לצרכי השקעה אמיתית עושה כן על אחריותו בלבד.

ג.

החברה ומי מטעמה אינם בעלי רישיון יועץ ו/או מנהל תיקים על פי הדין הישראלי,
ואינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר לרכישה ,מכירה ,אחזקה ו/או השקעה בנכסים
פיננסים.

ד.

אין במידע משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל החלטה כלשהי על סמך
המידע עושה זאת על אחריותו בלבד.

ה .דע כי מסחר ו/או השקעה בנכסים פיננסים עלולה להוביל להפסדים .יתכן שהחברה
ו/או מי מטעמה מחזיקים בנכסים פיננסים המוזכרים במידע.

ו.

כל המשתמש במידע מוותר על כל זכות תביעה וכל טענה כלפי החברה ו/או מי
מטעמה.

ז.

דע כי קיים סיכון רב בהשקעות ,והצלחות עבר אינן ערובה להצלחה עתידית.

ח .המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששום מידע באתר ו/או במוצריו השונים אינו יכול להוות
תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם וכי השקעה
בנכסים פיננסיים עלולה להוביל להפסדים.
 .6מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים:
א .כנסים פרונטאליים  -ניתן לבטל עסקה תוך  14יום מיום ביצוע העסקה ובלבד
שהביטול יתבצע לפחות  2ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הכנס .דמי
הביטול יהיו  5%מערך העסקה .אין החזר כספי על אי הגעה.
ב .הכשרות און ליין – ניתן לבטל עסקה בהתאם לתנאי הביטול שמפורסמים עבור כל
תכנית באופן ספציפי .דמי ביטול יהיו  5%מערך העסקה.
 .7שמירה על פרטיות:
במידה ומשתמש הזין את פרטיו לאתר ,אנו נשמור על פרטים אלו ולא נעביר אותם לגורם
שלישי .כמו כן ,אנו שומרים לעצמנו את הזכות ,מעת לעת ,לשלוח למשתמשים הודעות
אינפורמטיביות ו/או פרסומיות מאתנו (שלנו או של גוף אחר) .בכל עת עומדת לכל משתמש
הזכות להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר ,באמצעות לחיצה על הקישור הרלוונטי
להסרה מרשימת התפוצה.
האתר מתחייב במסגרת מדיניותו שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים
של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת
המשתמש עצמו ,וזאת למעט במקרים הבאים:
א .במידה תתבצע רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה
באמצעות האתר ,יועברו הפרטים ,במסגרת הסכמת המשתמש ,המידע הדרוש להם
לשם השלמת תהליך הרכישה.
ב .במידה ויש צורך לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמשי
האתר ,או של הציבור.
ג .במידה של מחלוקת משפטית בין השתמש לבין האתר שתחייב חשיפת פרטי
המשתמש עפ"י דין ו/או לצורך ההליכים המשפטיים.
ד .במידה והמשתמש יבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.
ה .במידה והמשתמש יפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

ו .במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את הפרטים של משתמש מסוים לצד
שלישי.
" .8קוקיז" ,עוגיות" (Cookies):
האתר משתמש ב"עוגיות" ( )Cookiesלצורך תפעולו השוטף והתקין ,ובכלל זה כדי
לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים ,וזאת בכדי להתאים
את האתר להעדפות האישיות של השתמשים ולצורכי אבטחת מידע .טכנולוגית ה-
 Cookiesסטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים .מרבית הדפדפנים כוללים
אפשרות להימנע מקבלת  .Cookiesחשוב לדעת ,כי בכדי לנצל את יישומי האתר ,מומלץ
שלא לבטל את ה Cookies -של האתר.
 .9קישורים לאתרים אחרים:
מדיניות השמירה על פרטיות המשתמשים כפי שמפורטת לעיל חלה על אתרי
הנוסחה בלבד .האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרים אחרים אשר לא פועלים
או נשלטים באמצעות אתרנו וע"כ המדיניות והנהלים שתוארו כאן אינם חלים על צד ג.
אנו ממליצים ליצור קשר עם אתרים אלה ישירות לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות
שלהם.
 .10אבטחה:
אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר חשובה לנו ומהווה נר לרגלינו .לצורך כך אנו
נוקטים בצעדים סבירים כדי להגן על הנתונים האישיים הנשלחים באמצעות האתר,
מפני אובדן ,שימוש לרעה ,גישה לא מורשית ,גילוי ,שינוי או הרס.
יחד עם זאת ,לצערנו ,לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט .ע"כ הינך מצהיר
ונותן בזאת הסכמתך ,כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד
הנוסחה ו/או מי מטעמו במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.
 .11זכויות יוצרים:
א .כל מידע בצורת טקסט ,תמונות ,קבצי וידאו וקול המופיעים באתר האינטרנט הם
רכושם הבלעדי של מפעילי האתר וכותבי התכנים.
ב .השימוש באתר ייעשה על פי תנאי השימוש באתר ועל פי הוראות השימוש באתר
בלבד .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או
להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או
בכל חומר אחר הכלול בו.

ג.

זכויות היוצרים באתר לרבות בשם האתר ,בתוכנות ובמידע המאוחסן בו ,ובתוכנות
העזר המשמשות להפעלתו שייכות ל״הנוסחה״ ו/או לבעליה ,אשר אחסנו את המידע
וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.

ד.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ,לרבות זכויות היוצרים באתר ובכל התכנים שבו -
לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,עיצוב האתר ,קוד המחשב ,תוכנות המשמשות
את האתר ,קבצים גרפיים ,טקסט וכל מאפייניו ומרכיביו וכל חומר אחר הכלול בו -
שמורות ל״הנוסחה״ .אין להפיץ ,לשכפל ,להעתיק ,להציג בפומבי ,למסור לצד שלישי
או לעשות כל שימוש אחר לבד מן השימוש המותר על פי תנאים אלה בתוכן האתר או
בכל חלק מתוכן האתר ,ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של ״הנוסחה״.

 .12מקום שיפוט והדין:
החל על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי בגין
עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.
 .13יצירת קשר:
לשאלות ובירורים נוספים בנוגע לתקנון והגנת הפרטיות באתר ,ניתן ליצור עימנו
קשר באמצעות המיילsupport@theformula.co.il :

כל שינוי בתנאים אלו יתבטא בעדכון התאריך.

בברכה,
הנהלת אתר" ,הנוסחה"
בעלים ומייסד :עוז קורן

