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®BNI Connect
תנאי שירות
 ,BNI Worldwide Development Ltd.השולטת בנתונים הקשורים למערכת הניהול התפעולית של  ,BNIהידועה
בשם ® BNI Connectבעבור ובשמה של  BNI Global, LLCיחד עם החברות המקושרות שלה BNI Singapore
 BNI ,BNI India Enterprises Pvt. Ltd. ,Enterprises Pvt. Ltd.זכיינות BNI ,BNI Connect Global, LLC ,LLC
 ,BNI Lanka Enterprises Pvt. Ltd. ,Hong Kong Enterprises Pvt. Ltd.וBNI Enterprise Business Network -
" ,"BNI"( ,(Guangzhou) Co. Ltd.שלנו" או "אנו") ,מאפשרת לך את השימוש בכלי ה – ® ,BNI Connectבכפוף
לתנאי השירות המתפתחים הבאים ("תש") .תנאי שירות אלה מסדירים את גישתך לשירותי  BNIהמוצעים
באמצעות אתר ה BNI Connect® -שלנו ,והאפליקציה לנייד ,כל אחד במידה וישים( ,וביחד "אתרי  .)"BNIאתרי
 BNIכוללים את כל אתרי האינטרנט של  ,BNIממשקי מסרים מיידים ,ממשקי מחשבים ( ,)APIהודעות דוא"ל,
אפליקציות (למחשב ו/או לנייד) ,כפתורים ,פטנטים ,מודעות ,שירותי מסחר ,או של שירות אחר שניתן להגיע אליו
באמצעות אתרי  BNIאו הקישור לתנאי שירות אלה (וביחד" ,השירותים") ,וכל מידע ,טקסט ,קישורים ,גרפיקה,
תמונות ,סרטוני וידאו ,או חומרים אחרים ,או חומרים שעובדו והועלו ,הורדו או מופיעים בסעיף שירותים
(והמכונים יחד "תוכן") .ע"י שימוש באתרי  BNIובשירותים ,הינך מסכים להיות מחוייב על ידי תנאי שירות אלו.
מאחר ותנאי השירות מתפתחים ,צפה לשינויים תדירים בהם ,ועם שינויים אלה ,השימוש ,הזכויות והציפיות
לפרטיות ,יתכן וישתנו גם הם.

במקרה של חוסר התאמה בין חוזה זה בתרגום לשפה אחרת ,השפה האנגלית תגבר על על שאלה של פרשנות או כל
שאלה אחרת.
 .1מי רשאי להשתמש בשירות
במידה והחוק בתחום השיפוט שלך מאפשר לך לעשות הסכמים עם צד שלישי ,הינך מסכים לתנאי שימוש אלה,
ובמידה והינך חבר נאמן בארגון  ,BNIאזי הינך רשאי לעשות שימוש באתרי  BNIובשירות שהם מספקים .עם זאת,
במידה ו( -א) הינך חסר יכולת שיפוט באופן חוקי (נכות נפשית ,משתמש בסמים ,מתחת לגיל  ,18וכו') מכל סיבה
שהיא ,או (ב) פקעה חברותך ,או שעדיין אינך חבר מן המניין בארגון  ,BNIאינך רשאי להשתמש באתרי  BNIאו
בשירותים אותם הם מספקים .עבור אלה המאשרים תנאי שימוש אלה ,והמשתמשים באתרי  BNIוהשירותים
אותם הם מספקים בשם חברה ,ארגון ,ממשלה או ישות חוקית אחרת ,הינך מציג ואחראי לכך כי יש לך הזכות
לעשות זאת.
 .2פרטיות
מדיניות הפרטיות שלנו ,הניתנת לצפייה ב  ,http://bnitos.com/privacy.html -מתארת כיצד אנו אוספים,
מעבדים ומאחסנים את המידע המסופק לנו על ידך כאשר הינך משתמש באתרי  BNIוהשירותים שהם מספקים.
הינך מודע לכך כי דרך השימוש שלך בשירותים אלה ,המידע האישי שלך ייאסף ויבוצע שימוש במידע הנ"ל (כפי

שמוגדר לעיל במדיניות הפרטיות שלנו) ,כולל העברת המידע שלך לארה"ב ,לאנגליה ו/או למדינות אחרות לאחסון,
לעיבוד ולשימוש ע"י  ,BNIהזכיינים שלה ,חבריה ,ושלוחותיה.
 .3תוכן על השירותים
הינך אחראי לשימוש שלך באתרי  BNIולשירותים שהם מספקים ,וכן לכל תוכן שהינך מספק ,כולל ציות לחוקים,
לכללים ולתקנות הרלוונטים .אל תלחץ על לחצן ה" -מסור  /שלח" ,אלא אם כן הינך מסכים לקבל את האחריות
לתוכן שלך.
כמו עם כל תוכן המפורסם באמצעות האינטרנט ,עליך לקחת בחשבון את מקור המידע או החומרים לפני השימוש
בהם ,או ההסתמכות עליהם .השימוש בתוכן ובאתרי  BNIהוא על אחריותך הבלעדית.
המשתמשים בשירותים יפעלו באופן חוקי ,אתי ומקצועי בלבד .המשתמשים יתנהלו באופן הוגן ,אחראי ,ועסקי
בכל זמן ,וימנעו מכל גסות רוח ,הטעיה ,הולכת שולל ,או התנהגות שאינה אתית .הינך האחראי הבלעדי לכל
ההערות ,הפוסטים ,הבלוגים או השימוש בכלי ה .BNI Connect® -ל BNI-אין שליטה על התוכן המועלה ,ואינה
ערבה לדיוק ,ליושרה או לאיכות התוכן המועלה .בשימוש באתרי  BNIהינך עלול להיחשף לתוכן פוגעני ,מגונה ,או
מעורר התנגדות BNI .לא תישא באחריות בשום אופן או צורה לתוכן כלשהו ,הכולל אך לא מוגבל לטעויות,
השמטה של תוכן ,או איבוד או פגיעה מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה משימוש בתוכן שהועלה ,או שנמצא זמין
דרך אתרי  BNIאו השירותים.
דוגמאות לפעולות לא אתיות או לא חוקיות כוללות ,אך אינן מוגבלות ,למפורט להלן:
❖ הצהרות שקריות ,מטעות או מזלזלות מכל סוג שהוא ,הכוללות אך אינן מוגבלות כנגד  BNIאו גופים
השותפים לה ,או כנגד כל אדם או גוף המשתמשים באתרי  BNIאו השירותים שניתנים בהם;
❖ שימוש לא חוקי כלשהו בשם ,בלוגו ,בסימן המסחרי ,או בחומרים המוגנים בסעיף זכויות יוצרים של ,BNI
גופים השותפים לה ,או של אדם או גוף אחר כל שהוא;
❖ הפרה של חוק או תקנון פדרליים ,מדיניים או מקומיים;
"דואר זבל" הינו הניצול של מערכות שליחת מסרים אלקטרונים לשליחת מסרים ללא אישור בכמויות גדולות ללא
אבחנה .אם כי האופן המוכר ביותר לשליחת "דואר זבל" הינו דרך הדואר האלקטרוני ,המונח משמש לתיאור
ניצול דומה במדיות אחרות ,כגון ,אך לא מוגבל ,לשליחת הודעות מיידיות ,קבוצות דיון ,מנועי חיפוש ,ספאם
בבלוגים "wiki" ,ספאם ,הודעות ספאם לסלולרי ,לפורומים ,ושליחת "פקס זבל"" .דואר זבל" הינו אסור בתכלית
האיסור לשליחה באתרי  ,BNIוהפרה על איסור זה תביא לביטול מיידי של חשבונך .סביר להניח ששליחת "דואר
זבל" הינה אסורה על פי החוק ,והפרה של חוק זה עלולה להביא לעונשים אזרחים ופליליים כאחד.
השימוש בתוכנה הזמינה דרך אתר  BNIהינו כפוף לכל הסכם רשיון רלוונטי או הסכם משתמש ,או המסמכים
הנלווים לרשיון או הכלולים בתוכנה ("תנאי רשיון") .במידה והתוכנה המסופקת באתר או דרך אתר  BNIאינה
מורשית לשימושך דרך "תנאי הרשיון" הספציפיים לתוכנה ,הינך רשאי להשתמש בתוכנה בכפוף לתנאים להלן:
(א) אין לשנות או לעדכן את התוכנה בשום צורה; ו(ב) אין להפיץ מחדש את התוכנה.
הינך מסכים שלא להשתמש באתרי  BNIאו בשירותים המוצעים כדי:
❖ להעלות ,לשלוח ,לשלוח בדוא"ל ,להעביר או להפוך כל תוכן שהוא לזמין ,שהינו לא-חוקי ,מזיק ,מאיים,
מעליב ,מטריד ,וולגרי ,מגונה ,משמיץ ,חודר לפרטיות של אחר ,נתעב ,או גזעני – אתנית או המעורר
התנגדות בכל דרך אחרת ,או העלול לפגוע בקטינים בכל צורה שהיא;
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להתחזות לכל אדם ,או ישות הכוללת אך אינה מוגבלת ל -נציג  ,BNIמנהל פורום ,מדריך או מארח,
להצהיר או לתת מצג שווא של הקשר שלך עם אדם או ישות כל שהיא;
לזייף כותרות או לשנות אמצעים מזהים כדי להסתיר את מקור התוכן שנשלח דרך האתר או דרך
השירותים המוצעים;
להעלות ,לשלוח ,לשלוח דוא"ל ,לשגר או להפוך לזמין כל תוכן שאין לך רשות חוקית להפוך לזמין;
להעלות ,לשלוח ,לשלוח דוא"ל ,לשגר או להפוך לזמין כל תוכן המפר פטנט ,סימן מסחרי ,סוד מסחרי,
זכויות יוצרים או כל זכות קניינית של צד כלשהו.
להעלות ,לשלוח ,לשלוח דוא"ל ,לשגר או להפוך לזמין כל תוכן שלא התבקש ,או פרסום לא מאושר ,חומרי
קידום מכירות" ,דואר זבל"" ,ספאם"" ,מכתבי שרשרת" או כל דבר אחר המשמש למכירה או לקידום
מכירות;
להעלות ,לשלוח ,לשלוח דוא"ל ,לשגר או להפוך לזמין כל תוכן המכיל תוכנה זדונית;
להפריע או לשבש את האתר ,השירותים ו/או הרשתות המחוברות לאתר ולשירותים המוצעים;
להפר כל חוק או תקנה חוקית רלוונטים; או,
"לעקוב" אחר או להטריד אדם בכל צורה שהיא.

ל BNI-יש את הזכות (אך לא את החובה) עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לסנן ,לסרב ,להזיז או להוריד כל תוכן שהוא
אשר מפר את תנאי השימוש לעיל ,או המעורר מחלוקת בכל דרך שהיא.
הנך נושא בכל הסיכונים הקשורים בשימוש בתוכן כל שהוא הנמצא באתרי  BNIאו בהקשר לשירותים ,כולל
הסתמכות כל שהיא על הנכונות ,שלמות ,או יעילות של תוכן כל שהוא.
הנך מאשר כי ל –  BNIיש את הרשות לגשת ,לשמר ולפרסם את המידע שבחשבונך אם היא תידרש לעשות כך על פי
חוק ,או באמונה בתום לב כי הגישה ,השימור או הגילוי של המידע נחוץ כדי( :א) לציית לתהליך חוקי; (ב) לאכוף
את הוראות "תנאי שימוש" אלה; (ג) לספק תגובה על טענות בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו; (ד) לתת
מענה לבקשתך לשירות לקוחות; (ה) להגן על הזכויות ,הרכוש ,והביטחון האישי של  ,BNIמשתמשיה ,והציבור.
השירותים והתוכנה הנכללים בתוך השירות ,עלולים להכיל רכיבים בטיחותיים המאשרים את הגנתם של חומרים
דיגיטליים .השימוש בחומרים אלה הינו בכפוף לחוקי השימוש שנקבעו ע"י  BNIו/או ספקי הטכנולוגיה שלה .אינך
רשאי לעקוף או להערים על החוקים המשובצים בתוך שירותים אלה.
 BNIהינה ספקית אינטרנט ,ואינה אחראית לתוכן המועלה ע"י משתמשיה .כספקית אינטרנט BNI ,אינה רשאית
לנטר או לשלוט בחומר המועלה דרך אתרי  .BNIכלומר BNI ,אינה ממליצה ,תומכת ,מייצגת ,מאשרת או ערבה
לשלמות ,לאמיתות ,לדיוק או לאמינות של כל תוכן או תקשורות המועלות דרך אתרי  BNIושירותיה ,או תומכת
בדעה כל שהיא המובעת באתרי  BNIאו באמצעות שירותיה .משמע ,הינך יכול להתקל בתוכן שהינו פוגעני ,שקרי,
מטעה ,אינו הולם באופן כלשהוא ,ובמקרים מסויימים ,פוסטים עם תיוג לא נכון .כל התכנים הם באחריותם
הבלעדית של המשתמש שכתב או פרסם תוכן זה ,שהוא אתה כאשר אתה כותב או מפרסם תוכן כלשהוא באתרי
 BNIאו באמצעות שירותיה.
 BNIהינה הבעלים של הקניין הרוחני ,ומבינה את העלויות וההוצאות הכרוכות בפיתוח ובאחזקת קניין רוחניBNI .
מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ,ומצפה מהמשתמשים באתרי  BNIושירותיה ,לנהוג באותו האופן .אנו
שומרים לעצמנו את הזכות להוריד כל תוכן הנחשד בהפרה של זכויות אלה ללא הודעה מוקדמת ועפ"י שיקול
דעתנו ,ללא כל אחריות משפטית כלפיך .אנו נענה להודעות על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים אשר עולות בקנה
אחד עם החוק אשר מסופק לנו בצורה נאותה ,כפי שמסוכם עבורך בסעיף"Digital Millennium ("DMCA") :
( "Copyright Actחוק זכויות היוצרים במילניום דיגיטלי) ,דו"ח הפרת זכויות יוצרים ( Copyright Infringement

 )Reportו – טפסי "הודעה נגדית" ( .)Counter Noticeכאן תמצא את הוראות  BNIלדיווח על הפרת זכויות
יוצרים נגדה ,ותגובות לטענות על הפרת זכויות יוצרים נגדך על ידי אחרים .אנו נגיב להודעות על הפרות לכאורה
של סימני מסחר ,או קניין רוחני אחר ,העומדות בתנאי החוק החל ואשר סופקו לנו כראוי ,כפי שמתואר בדו"ח
הפרת סימן מסחרי ( )Trademark Infringement Reportוטפסי הודעה נגדית ( .)Counter Noticeכאן תמצא
את הוראות  BNIלדיווח אליה על הפרת סימן מסחרי ,ותגובה להפרות לכאורה נגדך שהוגשו ע"י אחרים.
 .4זכויותיך
הינך אחראי לכל החומרים שהינך מגיש או מעלה דרך אתרי  BNIוהשירותים שלה .אלה יכולים להיות דעותיך,
תמונות ,סרטוני וידאו ,לוגו ,אן כל דבר אחר שהינך יכול להגיש או להעלות דרך אתרי  BNIוהשירותים שלה.
שים לב שכאשר הינה מגיש או מעלה תוכן כלשהו דרך אתרי  BNIוהשירותים שלה ,הינך מעניק ל  BNIרשיון כלל
עולמי ,לא בלעדי ,וללא תגמולים (עם הזכות להעניק תת-רשיון) לשימוש עבור האינטרסים העסקיים של  .BNIהינך
מאשר שהתוכן המוגש ,וכן כל תוכן קיים ,יכולים לשמש כמידע ליצירת קשרים  /נטוורקינג הקשורים לחברי BNI
(נתוני הקשרים –" .)"Relationship Dataהינך מאשר ומסכים כי נתוני הקשרים הינם בבעלות הבלעדית של ,BNI
ולא אתה ,או כל אדם אחר רשאי להשתמש במידע זה ללא האישור המפורש בכתב מאת  .BNIמטרת האישור על
בעלות  BNIעל נתוני הקשרים ,הינה בחלקה כדי למנוע מאחרים יצירת קבוצות נטוורקינג מתחרות ,וכמו כן ,בשל
העובדה כי  BNIהוציאה סכומים גבוהים ,והקצתה זמן רב ומשאבים באיסוף וברור החומרים הנ"ל בעבור
האינטרסים העסקיים שלה.
בהתאם לכך ,בבעלות  BNIנמצאים קשרי החברים ,ונתוני הקשרים הנ"ל .באופן דומה ,אם הינך זכיין של ,BNI
הינך מאשר כי אנו רשאים לחלוק את נתוני הביצועים שלך עם זכיינים אחרים ,ונתוני הקשרים גם הם בני שיתוף.
 .5שימוש בשירותים
הינך רשאי להשתמש בשירותים רק בהתאם לתנאי השירות לעיל ולחוקים ולתקנות החלים עליהם.
שירותי  BNIנמצאים בהתפתחות מתמדת ,וצפויים להשתנות מעת לעת ,עפ"י שיקול דעתנו הבלעדית ובהתאם
לתנאים שלנו .ל BNI -יש את הזכות ,ועלולה להפסיק (תמידית או זמנית) את אספקת השירותים ,ומאפיינים
במסגרת שירותיה ,לך או לכל משתמש אחר .כמו כן BNI ,שומרת לעצמה את הזכות ליצר מגבלות על השימוש
והאחסון שלך בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי BNI .רשאית גם להוריד ,או לסרב להפיץ כל תוכן שהוא דרך
אתרי  BNIאו שירותיה ,להשעות או לסיים את פעילותם של משתמשים ,ולדרוש את שמות המשתמשים חזרה ,ללא
כל אחריות כלפיך.
הינך מאשר ומסכים כי בתמורה להענקת גישה ושימוש באתרי  BNIושירותיה ,BNI ,ספקים ושותפים מצד שלישי
רשאים לפרסם לך דרך אתרי  BNIושירותיה ,או בהקשר להצגת תוכן כל שהוא (כולל תוכן מוגש או מועלה) ,או
מידע מאת השירותים בין אם הוגשו על ידך או ע"י אחרים .כמו כן הינך מסכים שלא להשתמש באופן שאינו נאות
באתרי  BNIאו בשירותיה ,לדוגמא :ע"י הפרעה או ע"י גישה אליהם בשיטה השונה מהממשק וההוראות אותם אנו
מספקים.
כמו כן BNI ,שומרת לעצמה את הזכות לגשת ,לקרוא ,לשמר ולחשוף כל מידע שאנו סבורים ומאמינים כי יש צורך
בכך ( )iכדי לעמוד בכל חוק רלוונטי ,תקנה ,הליך משפטי או בקשה ממשלתית )ii( ,כדי לאכוף את תנאי השימוש,
כולל חקירת הפרה פוטנציאלית של תנאים אלה )iii( ,לזהות ,למנוע ,או לטפל בנושאים הקשורים להונאה ,ביטחון

או עניינים טכניים )iv( ,לענות לבקשות תמיכה של משתמשים ,או ( )vלשמור על הזכויות ,הרכוש או הביטחון של
 ,BNIמשתמשיה והציבור BNI .אינה חושפת מידע מזהה אישי לצד שלישי ,למעט בהתאם למדיניות הפרטיות שלה.
אינך רשאי לפתח את אתרי  BNIאו שירותיה ,למעט כפי שמאושר ב"-תנאי השירות".
 .6החשבון שלך
עליך להצטרף ל BNI-וליצור חשבון מקוון כדי להשתמש בשירותים המקוונים שלנו באתרי  .BNIהינך אחראי
לשמירה בטוחה של פרטי החשבון שלך ב BNI-קונקט ,להשתמש בסיסמה חזקה ,ולהגביל את השימוש בסיסמה זו
לחשבון זה בלבד BNI .אינה יכולה ,ולא תהייה ,אחראית על אבדן או נזק כלשהו הנגרם כתוצאה מאי קיום
התנאים המצויינים לעיל.
 .7סיום תנאי שירות אלה
הינך רשאי לסיים את ההסכם החוקי והחברות ב BNI-בכל זמן נתון ע"י ניתוק חשבונותיך ,והפסקת השימוש
בשירותים הנ"ל.
 BNIרשאית להשעות או לבטל את חשבונך ,או להפסיק לספק לך את כל או חלק מהשירותים בכל זמן נתון מכל
סיבה שהיא ,או ללא סיבה ,כולל אך ללא הגבלה ,אם אנו מאמינים באופן סביר )i( :שהפרת את תנאי השירות
הנ"ל; ( )iiשיצרת סיכון או חשפת אותנו להליכים משפטיים אפשריים; ( )iiiשחשבונך מועמד להסרה בשל אי
שימוש בפרק זמן ממושך; ( )ivשתמה החברות שלך ב ,BNI-או שלא חודשה או שהופסקה ,או ( )vשהשירות של
אספקת השירותים שלנו אליך כבר אינו בר קיימא מבחינה מסחרית .אנו ננקוט במאמץ סביר להודיע לך על כך דרך
כתובת הדוא"ל המקושר אל חשבונך ,או בפעם הבאה שתנסה לגשת לחשבונך ,בהתאם לנסיבות .בכל המקרים
הנ"ל "תנאי השירות" יופסקו ,כולל ,וללא הגבלה ,האישור שלך לשימוש בשירותים ,למעט הסעיפים הבאים
שיוסיפו להיות בתוקף 1,2,3 :ו – .8
 .8מוטבים מצד שלישי
הינך מסכים כי "תנאי שירות" אלה אינם מהווים הסכם בינך לבין ® ,Google® ,Appleאו כל צד שלישי אחרBNI .
מעניקה לך את הזכות להשתמש באתרי  BNIבכל מכשיר  iOSאו אנדרואיד שברשותך או בשליטתך ,וכפי המורשה
לך בהתאם לתנאי השימוש של המוצר .במידה וקיים כשל מצד אתרי  BNIבהתאמה עם אחריות כלשהי ,הינך יכול
להודיע ל ® Google® ,Appleאו כל צד שלישי רלוונטי אחר לבקשת החזר בגין הרכישה ,אם רלוונטי ,עבור אתרי
 ;BNIובמידה המרבית המותרת על פי דין BNI .תספק שירותי תחזוקה ותמיכה לאתרי  .BNIוהיה ויש לך טענה
כלשהי בנוגע לקניין רוחני או כל טענה אחרת בהקשר לאתרי  ,BNIאנא ראה בסעיף  ,BNIבכתובת:
.legal@bni.com
® Apple®, Googleאו כל צד שלישי רלוונטי ,וחברות הבת שלהם הינם מוטבים מצד שלישי ל"תנאי שירות" אלה
ולמדיניות הפרטיות ,ועם הסכמתך ,למוטבים מצד שלישי אלה תהייה הזכות (ויחשבו ככאלה שקיבלו את הזכות)
לאכוף את "תנאי השירות" הללו נגדך.
 .9כל שאר התנאים

התנאים הנוספים הבאים יחולו גם על השימוש באפליקציית  BNI Connect® -בנייד ,וכן באתר של BNI
®.Connect
א.

אגרות ותשלומים

במידה ובחרת להצטרך כחבר באחת מקבוצות  ,BNIתינתן לך גישה לאתרי  ,BNIוהינך מסכים לשלם את כל
התשלומים הקשורים לחברות ב .BNI -יתר על כך ,אתרי ® BNI Connectזמינים רק במידה והינך ללא רבב בארגון
.BNI
בהזמנת שירות כל שהוא ,תינתן לך ההזדמנות לסקור ולאשר את התשלומים שתחוייב בהם .מחירים ,זמינות
ותנאי רכישה אחרים ניתנים לשינוי בכל עת BNI .שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות מחירים ומפרטים
של השירותים המוצעים באתרי  BNIבכל עת ,מבלי ליצור כל התחייבות כלפיך .כל התעריפים עשויים לשאת
מיסים.
הינך אחראי למסירת מידע נכון ,מדוייק ,עדכני ,ומלא כאשר הינך מזמין שירותים דרך אתרי  BNIאו בכל אופן
אחר .במידה והינך משתמש באתרי  ,BNIאו באמצעים אחרים לרכישת שירות ,על התשלום להתבצע קודם לקבלת
ההזמנה .יתכן ו BNI-תצטרך לאמת את המידע שנמסר על ידך לפני אישור הזמנתך ,ועלולה לבטל או להגביל את
הזמנתך בכל זמן נתון לאחר הכנסת הזמנתך למערכת .בכפוף למדיניות החברות הרלוונטית ,במידה והזמנתך
שולמה אך בוטלה או הוגבלה BNI ,תחזיר לך את התשלום שביצעת עבור שירות שלא סופק בשל ביטול או הגבלה,
באופן התשלום הדומה לרכישה המקורית שלך.
במידה ,ומכל סיבה שהיא ,חברת האשראי שלך מסרבת לאשר את הסכום לתשלום בגין שירות שנרכש ,הינך מאשר
כי אנו רשאים ,על פי בחירתנו ,להשעות או להפסיק את השירות ,וכן יתכן כי עליך יהיה לשלם את התשלומים
המגיעים לנו (כולל עמלות החזר או קנסות מטעם צד שלישי) באמצעים אחרים המקובלים עלינו .במקרה ויש צורך
לפנות לסיוע משפטי לגביית יתרות החובה ,הינך מסכים לפצות אותנו בגין ההוצאות שנגרמו כתוצאה מהגבייה,
כולל שכ"ט עורך דין או הוצאות משפטיות נוספות.
רכישה של מוצרים אחרים או שירותים דרך אתרי  ,BNIעלולים להיות כפופים לתנאים ותקנות אחרות ,שיוצגו
בפניך במעמד הרכישה.
ב.

אין שאילתות אוטומטיות

אינך רשאי לשלוח שאילתות אוטומטיות מכל סוג שהוא לאתרי  BNIאו למערכות שלהם ללא אישור מפורש בכתב
ומראש מאת .BNI
ג.

ייצוג והתחייבות

על כל פיסת מידע ו/או תוכן שהינך מגיש ,הינך מציג ומתחייב ש )i( :יש לך את הזכות להעלות את התוכן לBNI-
והינך מעניק את האישורים המפורטים לעיל; ( )iiל BNI-אין צורך לקבל רישיון מכל צד שלישי אחר ,או לשלם
תגמולים לצד שלישי כל שהוא; ( )iiiהתוכן אינו מפר את זכויותיו של צד שלישי כלשהוא ,כולל זכויות קניין רוחני,
או זכויות פרטיות; ו )iv( -התוכן עומד ב"תנאי השירות" לעיל ובחוקים הרלוונטיים .במידה והינך מוסר מידע ו/או
תוכן הנוגע לצד שלישי (למשל אורח בקבוצה ,או פרטי מבקש הפניה) ,הינך מציג ומתחייב כי( :א) קיבלת את
אישורו של צד שלישי זה להשתמש במידע באופן סביר כמצופה (ובכל מקרה עד למידה שאישרת את השימוש
במידע האישי שלך)( ,ב) כי תעביר הלאה ותוודא קבלה של כל הודעת הפרה לצד שלישי שכזה ,ו( -ג) תיידע את BNI

במידה והצד השלישי מעוניין לשנות או למשוך את הסכמתו ,לשנות להסיר או להפעיל את זכויות פרטיות המידע
שלו בנוגע לשימוש במידע שלו.
קניין רוחני

ד.

כל התוכן הכלול באתרי  BNIאו בהקשר לשירותיה כגון טקסט ,גרפיקה ,לוגו ,סמלי לחצנים ,תמונות ,אודיו-
קליפים ,הורדות דיגיטליות ,מאגרי נתונים ותוכנה ,הינם הרכוש של  BNIאו של ספקי התוכן שלה ,והינם מוגנים
בחוק הבינלאומי לזכויות יוצרים .כל תוכנה הנמצאת בשימוש באתרי  ,BNIהינה הרכוש הבלעדי של  BNIושל
ספקי התוכנה שלה ,והינם מוגנים תחת החוק הבינלאומי לזכויות יוצרים .כל הסימנים המסחריים ,סימני
השירותים ,סמלי לוגו ,מותגים ושמות מסחר המופיעים באתר ,הינם הקניין הרוחני של בעלי הסימנים ,סמלי הלוגו
או השמות ,ואינך רשאי להשתמש ,לשנות ,להסיר או להפר בדרך כלשהיא את זכויות הקניין הרוחני BNI .מחזיקה
בזכות הבעלות הבלעדית בכל הקשור לאתר ולשירותים המסופקים הכוללים אך אינם מוגבלים לעיצוב ,לתפקוד,
ולתיעוד .אינך רשאי להעתיק ,לערוך ,או לשחזר חלק כלשהו מהאתר או מהשירותים.
זכויות יוצרים

ה.

חוק זכויות היוצרים במילניום הדיגיטלי ( )DMCAמספק הגנה ל BNI-בכל הקשור לחומרים המועלים לאתר עפ"י
שיקול דעתם של המשתמשים באתרים שלנו .אם בבעלותך זכות יוצרים כל שהיא ,והינך מאמין כי תוכן כל שהוא
באתר שלנו מפר זכות יוצרים זו ,הינך יכול להודיענו באמצעות מילוי "דו"ח הפרת זכויות יוצרים" ( Copyright
 )Infringement Reportושליחתו אל:
BNI Global, LLC
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
•
•
•
•

ו.

תיאור מדוייק של ההפרה שבנדון וזכות היוצרים שהינך מאמין כי הופרה;
המיקום המדוייק של החומר המפר באתר;
פרטי ההתקשרות שלך; ו-
הצהרה מאת האדם המורשה לפעול בשמו של בעל זכות היוצרים ,המאשרת כי המידע המסופק הנו נכון
ואמיתי.
שיפוי והגנה

אתה תגן ,תשפה ,ותחזיק בחזקת לא מזיק את  BNIושותפיה (ואת עובדיהם ,מנהליהם ,סוכניהם ונציגיהם) ,מפני
ונגד כל טענה ,עלות ,הפסד ,נזק ,פסק דין ,קנס ,ריבית והוצאות (כולל שכ"ט עורך דין סביר) הנובעים מ ,-או
הקשורים ל )i( :-השימוש שלך באתר או בשירותים; ( )iiכל הפרה לכאורה או בפועל של תצוגותיך ,התחייבויותיך
או הבטחותיך המוצגים ב"תנאי שירות" אלה; ( )iiiכל תוכן אשר הינך מספק ,כולל אך לא מוגבל ,לכל הפרה
לכאורה או בפועל של קניין רוחני ,או זכות קניינית של צד שלישי כלשהו.
ז.

הגבלת אחריות

 BNIלא תהייה אחראית ,בין אם ישירות או באופן עקיף ,לנזקים מכל סוג שהוא ,כולל אך לא מוגבל למקריות,
ענישה ,נזק תוצאתי או הפסדים העולים מתוך או בהקשר ל"תנאי שירות" אלה ,לאתר ,לשירותים ,לאי היכולת

להשתמש באתר או בשירותים ,או הנובעים מכל טובין או שירותים שנרכשו ,הודעות שהתקבלו ,או עיסקאות
שבוצעו דרך האתר או שירותיו.
ח.

כתב ויתור על אחריות

אתר  BNIוהשירותים המסופקים ניתנים על בסיס "כמות שהוא" או "כפי שזמין" BNI .אינה מייצגת ,ואינה
מספקת אחריות מכל סוג שהוא ,במפורש או במרומז ,בנוגע לאתר ,השירותים והתוכן שלהם .במידה המירבית
המותרת עפ"י החוק הרלוונטי BNI ,מתנערת מכל ,אחריות הכוללת אך לא מוגבלות ,ל:
• כל אחריות המשתמעת מסחירות ,מכושר למטרה מסויימת ,מתואר ,ומאי הפרה;
• כי האתר או השירותים המסופקים יעמדו בדרישותיך ותמיד יהיו זמינים ,נגישים ,ללא הפרעות ,בזמן,
מאובטחים ,או יפעלו ללא שגיאות.
• כי המידע ,התוכן והחומרים הכלולים באתר יהיו כפי שהם מוצגים;
• כל אחריות משתמעת במהלך עסקאות ,או שימוש מסחרי; ו-
• כל התחייבות ,אחריות ,זכות ,טענה או סעד בנזיקין ,בין אם הנובעים מרשלנותה של  BNIובין אם לאו.
ט.

אתרים של צד שלישי

אתרי  BNIעשויים להפנות אותך לקישור או אתרים באינטרנט ,או לכלול הפנייה למידע ,מוצר או שירות המוצע
ע"י צד שלישי שאינו קשור .בעוד אנו עושים כל מאמץ לעבוד עם ספקים אמינים ובעלי שם טוב ,מעת לעת אתרים
אלו עלולים להכיל מידע ,חומרים או מדיניות שחלקכם יראה אותם כבלתי הולמים ,או מעוררי התנגדות באופן
אישי .הינך מבין כי איננו אחראים לדיוק ,לשלמות ,להגינות או לחוקיות של התוכן המוצג באתרי האינטרנט של צד
שלישי ,ואין אנו אחראים לטעויות או להשמטות בהפניות המוצעות באתרים אלה .ההכללה של קישור הפניה זה
מסופק לשם הנוחות בלבד ,ולא מרמזת על תמיכה או קשר שלנו עם האתר או הצד השלישי  ,או אחריות מכל סוג
שהוא בין אם במפורש או במרומז .הינך האחראי הבלעדי ,והינך לוקח על עצמך את כל הסיכונים העולים מהגישה
שלך לאתר ו/או השימוש באתרים המופיעים בקישורים.
י.

מסירה אלקטרונית של הודעות

בשימוש באתרי  BNIוהשירותים המסופקים ,הינך מאשר קבלת תקשורות שונות מאת  ,BNIהכוללות :הודעות,
הסכמים ,גילויים הנדרשים עפ"י חוק וכל מידע נוסף בהקשר לשירותים שלנו BNI .עלולה גם לספק הודעות מסוג
זה ע"י העלאתם לאתר .אם ברצונך להסיר את הסכמתך לקבלת הודעות אלקטרוניות ,עליך להפסיק את השימוש
שלך באתר ובשירותיו.
י"א.

מיקום והחלת החוק

אתרי  BNIמיוצרים ,מתופעלים ונשלטים ע"י  ,BNIבמדינת צפון קרולינה ,ארה"ב .החוק החל על "תנאי שירות"
אלה הינו החוק של מדינת צפון קרולינה ,מבלי לתת תוקף לעקרונות של ניגוד חוקתי .כל פעולה הנובעת מתוקף
"תנאי שירות" אלה תובא בפני בתי המשפט הממוקמים במחוז מקלנבורג ( ,)Mecklenburgצפון קרולינה ,להם
זכות השיפוט הבלעדית ,והנך מסכים לזכות השיפוט הבלעדית של בתי משפט אלה.
י"ב.

ניתוק

במידה וכל הוראה שהיא של "תנאי השירות" להלן תוכר כלא תקפה או כלא ניתנת לאכיפה ,שאר הוראות "תנאי
שירות" אלה ישארו בתוקף מלא.

י"ג.

ויתור

 BNIלא תיחשב כאילו ויתרה על זכות או סעד כלשהם המתוארים ב"תנאי שירות" אלה ,אלא אם הויתור נעשה
בכתב ונחתם על ידי  .BNIכל עיכוב או השמטה מצידה של  BNIבניצול זכויותיה או הסעד המגיע לה לא יפגמו
בזכויותי ה או ייחשבו כויתור .ניצול של זכות או סעד אחד ,או חלקי ,לא ימנע ניצול של זכות או סעד אחרים .אי
האכיפה שלנו של את הביצועים הקפדניים של אחד מ"תנאי שירות" אלה לא תיחשב כויתור של  BNIעל הזכות
לאכוף הוראה זו או אחרת של "תנאי שירות" אלה בשלב מאוחר יותר.
י"ד.

מערכת היחסים בין הצדדים

 BNIאינה הסוכן ,הנאמן ,או הנציג שלך .אין דבר הנכתב במפורש או במרומז ב"תנאי שירות" אלה המיועד ,או
שעלול להיחשב כמתן כל זכות חוקית או הוגנת ,סעד או תביעה לאדם אחר מלבד לצדדים לעיל ,לפי או בהקשר
ל"תנאי שירות" אלה" .תנאי שירות" אלה נועדו לתועלתם הבלעדית של  BNIושלך.
ט"ו.

ללא זכות מכירה חוזרת

הינך מסכים שלא למכור ,לחזור ולמכור ,לשחזר ,לשכפל ,להפיץ ,להעתיק או להשתמש למטרה מסחרית בחלק
כלשהו של אתר זה ,או בשימוש באתר זה או בגישה דרך אתר זה ,מעבר לזכויות המוגבלות הניתנות לך לפי הסכם
"תנאי שירות" זה.
ט"ז.

כוח עליון

בנוסף לכל עילה המסופקת ע"י החוק הרלוונטי ,לא נהיה אחראים על אי אספקה ,או עיכוב באספקת השירותים
הזמינים דרך האתר ,הנובעים מאירוע הנמצא מחוץ לשליטתנו הסבירה ,בין אם הדבר צפוי מראש ע"י מי
מהצדדים או לאו ,הכוללים אך אינם מוגבלים ל סכסוך עבודה ,מלחמה ,שריפה ,תאונה ,מזג אוויר סוער ,חוסר
יכולת להבטיח תנאי תחבורה ,פעולה או חוק ממשלתיים ,ואירועים וגורמים אחרים הנמצאים מחוץ לשליטתנו
הסבירה ,בין אם הינם דומים לאלה שצויינו לעיל או לאו.
י"ז.

נכון ליום  /תאריך עדכון אחרון 25 :במאי2018 ,

"תנאי שירות" אלה הינם הסכם בינך לבין  ,BNI Connect Global LLCחברת בת והפועלת בשמה של BNI Global,
 ,LLCיחד עם שותפתה חברת  ,Corporate Connections Global LLC,שמשרדיה הרשומים הינם ב.11525 N -
Community House Road, Suite 475, Charlotte, NC 28277, U.S.A.
במידה ויש לך שאלות בנוגע ל"תנאי שירות" אלה ,אנא צור עימנו קשר בכתובת.legal@bni.com :
 ©2018 BNI Global LLCכל הזכויות שמורות.

דו"ח הפרת זכויות יוצרים
להגשת תגובת נגד לטענת הפרת זכויות יוצרים ,לחץ כאן.

חוק זכויות היוצרים במילניום דיגיטלי )",17 U.S.C. § 512(c) , "Digital Millennium Copyright Act” ("DMCA
מגביל את אחריותה של  BNIבעניין הפרת זכויות יוצרים באמצעות תוכן הנמצא בשרתים שלנו.
אם הינך מאמין כי עבודתך המוגנת לפי זכויות יוצרים הועתקה ,או שנעשה בה שימוש ,וכעת נמצאת בשרתים שלנו
באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים ,החוק מפרט מספר צעדים שאולי תרצה לנקוט בהם .אחת מהן היא ליידע
אותנו ,ע"י אספקת סוגים מסויימים של מידע ,כפי שמפורט במפורש ב .17 U.S.C. § 512(c). -
הודעתך לא תיכנס לתוקף אלא אם כן ועד אשר תימסר ע"י שירות הדואר האמריקאי ,או שירות משלוחים אחר,
לכתובת שלהלן:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
Suite 475 ,11525 N Community House Road
Charlotte, NC 28277, U.S.A
אנא ספק את המידע המבוקש להלן:
 .1חתימה של בעלי זכות היוצרים ,או אדם המורשה לפעול בשמו ,של זכות היוצרים הבלעדית שלכאורה הופרה.
 .2זיהוי של העבודה המוגנת בזכות יוצרים הנטענת להפרה ,או ,במקרה שעבודות שונות המוגנות בזכויות יוצרים,
הנמצאות באתר יחיד ועליהן נטענת ההפרה בהודעה יחידה ,רשימה מייצגת של עבודות אלה באתר המדובר.
 .3זיהוי החומרים הנטענים כי זכות היוצרים בהם הופרה ,או שהם נשוא פעילות ההפרה ,המועמדים להסרה ,או
לחסימת הגישה אליהם ,ומידע המאפשר ל  BNIלאתר את החומר באופן סביר.
 .4מידע סביר ומספק המאפשר ל BNI-ליצור קשר עם הצד המתלונן ,כגון כתובת ,מספר טלפון ואם ניתן ,כתובת
דוא"ל בה ניתן להשיג את הצד המתלונן.
 .5הצהרה של הצד המתלונן כי הוא מאמין בתום לב שהשימוש בחומר באופן עליו הוגשה התלונה על הפרה ,אינו
מורשה ע"י בעל זכות היוצרים ,סוכנו או ע"י החוק.
 .6תצהיר בשבועה ,תחת אזהרה של ענישה במקרה של שבועת שקר ,כי המידע בהודעה הינו מדוייק ,וכי הצד
המתלונן הינו הבעלים ,או המורשה מטעם הבעלים של זכות היוצרים הבלעדית שהופרה לכאורה.
עם קבלת ההודעה המתאימה מאת הצד המתלונן BNI ,תיזום חקירה ותעביר את תלונת הצד הנפגע בהודעה בכתב
למואשם בהפרת זכות היוצרים .בעת ש BNI -חוקרת את הטענה BNI ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא כל חובה
חוקית לעשות כן ,עלולה ,להסיר זמנית או לחסום את הגישה לחומר המפר את זכויות היוצרים מהאתר.
במידה ו BNI-תסיק כי הצד המתלונן העלה טענה לגיטימית לזכות יוצרים ,היא תמשיך להשהות את חשבונו של
המואשם בהפרה ,ו/או במידה והחומר מאוחסן בשרת של  BNIבלבד ,לחסום את הגישה אל החומר המפר זכויות
יוצרים .במידה ו BNI-תסיק כי הצד המתלונן לא העלה טענה לגיטימית BNI ,תשיב את הגישה לחומר שהואשם
בהפרת זכויות יוצרים.
הודעה נגדית על הפרת זכויות יוצרים
במידה וקיבלת הודעה על הפרת סימן מסחרי שהינך מעוניין להתנגד לה ,בהתבסס על אמונה בתום לב כי החומרים
הוסרו או נחסמו כתוצאה מטעות או מזיהוי מוטעה של החומרים להסרה או לחסימה ,הינך רשאי לספק הודעה
נגדית ל:BNI -

חוק זכויות היוצרים במילניום דיגיטלי )"17 U.S.C. § ,)( "Digital Millennium Copyright Act” ("DMCA
) ,512(cמפרט צעדים בהם אולי תרצה לנקוט .אחד מצעדים אלה הינו להגיש לנו הודעה נגדית.
החוק (" )"DMCAקובע כי  ,BNIכספקית השירות שלך ,רשאית להחזיר את התכנים שהואשמו בהפרת זכויות
היוצרים רק עם קבלת הודעה נגדית ממך ,המשתמש/החבר שלנו.
ההודעה הנגדית שלך חייבת לכלול סוגים שונים של מידע המתוארים במפורש ב.17 U.S.C. § 512(c). -
ההודעה הנגדית לא תיכנס לתוקף אלא אם כן וכאשר היא תועבר ע"י שירות הדואר האמריקאי ,או באמצעות
שירות משלוחים אחר לכתובת הבאה:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
U.S.A
אנא ספק את המידע הבא:
.1
.2
.3
.4

חתימתו של המואשם בהפרה (כלומר – חתימתך)
זיהוי של החומרים שהוסרו או שאליהם נחסמה הגישה ,והמיקום של החומרים באתר במקום שהופיעו לפני
שהוסרו או נחסמו.
תצהיר בשבועה ,תחת אזהרה של ענישה במקרה של שבועת שקר ,של המואשם בהפרה ,על האמונה בתום לב כי
החומרים הוסרו או נחסמו כתוצאה מטעות או זיהוי מוטעה של החומרים להסרה או לחסימה.
שם המפר לכאורה ,כתובתו ,ומספר הטלפון שלו וכן הצהרה מצד המואשם בהפרה כי הוא מסכים לתחום
השיפוט של בית המשפט המחוזי הפדרלי של המחוז המערבי של צפון קרולינה ,או במידה וכתובת המואשם
בהפרה הינה מחוץ לארה"ב ,בכל תחום שיפוט שיימצא ה BNI-לנכון ,ושהמואשם בהפרה יקבל על עצמו את
הגשת ההליך המשפטי מהצד המתלונן או סוכן מטעמו.

עם קבלת ההודעה הנגדית BNI ,תספק מיידית לצד המתלונן העתק של ההודעה הנגדית ,ותיידע את הצד הנ"ל כי
 BNIתחליף את החומרים שהוסרו או תפסיק לחסום את הגישה לחומרים אלה בתוך עשרה ( )10ימי עסקיםBNI .
תחליף את החומרים שהוסרו ,ותפסיק את חסימת הגישה אל חומרים אלה תוך לא פחות מעשרה ( )10ימי עסקים,
אך לא יותר מארבעה עשר ( )14ימי עסקים מיום קבלת ההודעה הנגדית ,אלא אם כן  BNIתקבל קודם לכן הודעה
מאת הצד המתלונן כי הוא הגיש תביעה לצו משפטי למניעת המואשם בהפרה מלעסוק בפעילות הפרת הזכויות
בהקשר לחומרים באפליקציה של  ,BNIבאתר או ברשת.
ההודעה הנגדית לא תיכנס לתוקף אלא אם כן וכאשר היא תועבר ע"י שירות הדואר האמריקאי ,או באמצעות
שירות משלוחים אחר לכתובת הבאה:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road

Suite 475
Charlotte, NC 28277
U.S.A
דו"ח הפרת סימן מסחרי
כדי להודיע ל BNI -על הפרה של סימן מסחרי ,אנא עקוב אחר ההוראות הבאות:
כדי לספק הודעה נגדית על הפרה של סימן מסחרי לחץ כאן.
במידה והינך (הצד המתלונן) מעוניין להגיש תביעת סימן מסחרי בגין הפרשת סימן שירות ,עליו הינך מחזיק בסימן
מסחרי או שירות רשום וחוקי (הרשום במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים האמריקאי במרשם הראשי ,או,
בעבור סימנים זרים – הרשום במשרד הרישום לקניין רוחני המתאים במדינה שלך; רישום של מדינה או רישום
משלים אינם תקפים למטרות אלה) BNI ,מבקשת כי הצד המתלונן יוכיח תביעה זו ע"י אספקת המידע הבא:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

סימן המסחר ,סימן השירות ,שם ,או כל סימן אחר אודות המוצא ("סימן") הנטען כי הופר ,כולל מספר
הרישום.
תחום השיפוט או האיזור הגיאוגרפי אליהם הסימן שייך.
שם ,כתובת דואר ומספר הטלפון של בעלי הסימן המסחרי המזוהה לעיל.
המוצרים ו/או השירותים המכוסים ע"י או המוצעים על פי הסימן המזוהה לעיל.
תאריך השימוש הראשוני בסימן המזוהה לעיל.
תאריך השימוש הראשון במסחר הבינלאומי של הסימן המזוהה לעיל.
תיאור האופן בו הצד המתלונן מאמין כי הסימן המסחרי מופר.
הוכחה מספקת כי הבעלים של האתר הנטען להפרה הינו חבר/משתמש של .BNI
המיקום המדוייק של הסימן המופר ,כולל כתובת דואר אלקטרוני ,וכו'.
אישור בתום לב ,החתום באזהרת ענישה במקרה של שבועת שקר ,המצהיר:
תוכן האתר (זהה את האתר) מפר את זכויותיו של צד נוסף,
שמו של צד נוסף שכזה,
הסימן המסחרי (זהה את הסימן) המופר ,וכן
כי השמוש בתוכן האתר שנטען כי הוא מפר זכויות אינו ניתן להגנה.

תביעתך להפרת סימן מסחרי לא תיכנס לתוקף אלא אם כן וכאשר היא תועבר ע"י שירות הדואר האמריקאי ,או
באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת הבאה:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
U.S.A

עם קבלת המידע המתאים המזוהה לעיל עבור תביעות סימן מסחרי BNI ,תיזום חקירה ,ותעביר את הודעת הצד
המתלונן בכתב למואשם בהפרה .בעת ש BNI-חוקרת את התביעה ,BNI ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה
חוקית לעשות כן ,עלולה להסיר זמנית את החומרים המפרים מן האתר.
במידה ו BNI-תסיק כי הצד המתלונן העלה טענה לגיטימית לתביעה בגין סימן מסחרי ,עלולה היא ,עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,וללא כל חובה חוקית לעשות כן ,להסיר לצמיתות את החומרים המדוברים מהאתר ,ולהשעות את
חשבון ה BNI -של המושם בהפרה .במידה ו BNI-תגיע למסקנה כי הצד המתלונן לא העלה טענה לגיטימיתBNI ,
תשיב לאתר את החומרים המפרים לכאורה.
הודעה נגדית על הפרת סימן מסחרי
במידה וקיבלת הודעה על הפרת סימן מסחרי שהינך מעוניין להגיב עליה בהתבסס על אמונתך בתום לב כי החומר
הוסר או נחסם כתוצאה מטעות או מזיהוי מוטעה של החומר להסרה או לחסימה ,יש באפשרותך להגיש לBNI-
הודעה נגדית על הפרת סימן מסחרי עם המידע הבא:
.1
.2
.3
.4

חתימה של המפר לכאורה (כלומר – החתימה שלך).
זיהוי החומרים שהוסרו או שהגישה אליהם נחסמה ,והמיקום בו הופיעו החומרים לפני שהוסרו או שהגישה
אליהם נחסמה.
תצהיר בשבועה כי המואשם בהפרה מאמין בתום לב כי החומרים הוסרו כתוצאה מטעות או מזיהוי מוטעה של
החומרים שיוסרו או שהגישה אליהם תחסם.
שם המואשם בהפרה ,כתובתו ,ומספר הטלפון וכן תצהיר מטעם הצד המואשם בהפרה כי הוא מסכים לתחום
השיפוט של בית המשפט המחוזי הפדרלי של המחוז המערבי של צפון קרולינה ,או במידה וכתובת המפר
לכאורה הינה מחוץ לארה"ב ,בכל תחום שיפוט שיימצא ע"י  ,BNIושהמואשם בהפרה יקבל על עצמו את הגשת
ההליך המשפטי מהצד המתלונן או של סוכן מטעמו.

עם קבלת ההודעה הנגדית BNI ,תספק מיידית לצד המתלונן העתק של ההודעה הנגדית ,ותיידע את הצד הנ"ל כי
 BNIתחליף את החומרים שהוסרו או תפסיק לחסום את הגישה לחומרים אלה בתוך עשרה ( )10ימי עסקיםBNI .
תחליף את החומרים שהוסרו ,ותפסיק את חסימת הגישה אל חומרים אלה תוך לא פחות מעשרה ( )10ימי עסקים,
אך לא יותר מארבעה עשר ( )14ימי עסקים מיום קבלת ההודעה הנגדית ,אלא אם כן  BNIתקבל קודם לכן הודעה
מאת הצד המתלונן כי הגיש תביעה לצו משפטי למניעת המפר לכאורה מלעסוק בפעילות הפרת הזכויות בהקשר
לחומרים באפליקציה של  ,BNIבאתר או ברשת.
ההודעה הנגדית לא תיכנס לתוקף אלא אם כן וכאשר היא תועבר ע"י שירות הדואר האמריקאי ,או באמצעות
שירות משלוחים אחר לכתובת הבאה:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
U.S.A

