
 
 
 

 תנאי שימוש -"השמה גרופאתר האינטרנט של "

 
 תנאים אלה בעיון /ילפני השימוש באתר אינטרנט זה )"האתר"( אנא קרא

עליך את התנאים האלה  /תה מקבל/כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאת כל
 כי קראת אותם והבנת את תוכנם. /ההסכמתך לתנאים ומצהיר /תהנך מאשר .)"התנאים"(

 השימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים.

 השימוש באתר

לשנות את החומרים בצורה  לא מאפשרתאך מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר,  "השמה גרופ"  חברת
, להציגם בפומבי, לפרסמם, בהם , להרשות שימושמכרםכלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, ל

ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים 
בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש 

יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים  בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות
 אחרים. 

 איסוף מידע

למסור באתר מידע  /תכל משתמש /ת" באמצעות האתר נדרשהשמה גרופ"-לצורך קבלת שירותים מ
"(. מטרת /תהמועמד תעסוקה, השכלה, ומידע נוסף )להלן "מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מצב

" לבצע ו/או להציע את שירותיה וכן לשפר ולייעל גרופהשמה "-הינה לאפשר ל /תקבלת מידע המועמד
 וללקוחות החברה. /ותאת השירות למועמדים

 ."השמה גרופ" רשאית להעביר את הפרטים וקורות החיים לצד ג' ולמעסיקים פוטנציאליים
משתמש/ת שאינו/ה מעוניין/ת בהעברת מידע לצדדים שלישיים כאמור לעיל, חייב/ת לשלוח הודעה 

השמה חשב כהסכמה לשימוש "ימשלוח הודעה כאמור -אלקטרוני. אי דואר / הרישום על כך בפרטי
 כמפורט לעיל. /ת" במידע המועמדגרופ

ים וחומר פרסומי אלא אם תודיע "השמה גרופ" רשאית לשלוח לך הודעות, מידעונים מאמרים סרטונ
 "השמה גרופ" על אי רצונך לקבל כל דיוור ממנה.-ל

  כללי

ידי עדכון הודעה -" שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לעדכן ו/או לשנות את התנאים עלהשמה גרופ"
. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד וז

 העדכון ואילך. 

 מקום עבודה אבל היא אינה מתחייבת להצלחה. /ות"השמה גרופ" תפעל על מנת למצוא לפונים

תקבל ימועמד/ת ש" בין "השמה גרופ" לדבכל מקרה ולמען הסר ספק לא יהיו כל יחסי "עובד מעבי
 לעבודה. /המקום העבודה שיקבלולבין  /תלמקום עבודה וכל היחסים יהיו ישירות בין המועמד

 .הינו ללא תשלום לעבודה הניתן למועמדים/ות בנושא השמה השירות
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