מפעילי תיירות -מושגים ותנאים
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אנחנו מספקים לכם את המושגים והתנאים הללו מפני שציינתם שהנכם מפעילי תיירות המעוניינים להגיש בקשה
לקבלת אישורי השתתפות לארועי ההנצחה מטעם הלקוחות שלכם.
בתמורה להזדמנות להגיש בקשה בשם הלקוחות שלכם ,אתם מסכימים לציית למושגים ולתנאים הרשומים במסמך זה
ולהתחייב להם.
במסמך המושגים והתנאים הזה ,המושג "אתה" ו"שלך" כולל כל אדם ,גוף מסחרי או ישות חוקית עסקית אחרת
המגישה בקשה לקבל אישור השתתפות מטעם הלקוחות שלהם .אלא אם כן מופיעה כוונה מנוגדת לנאמר ,לכל
המושגים המופיעים במסמך זה משמעות זהה למושגים המופיעים ב"מושגים והתנאים באישור ההשתתפות" ,ופירושם
על פי סעיף  3של ה"מושגים והתנאים באישור ההשתתפות" מתייחסים לפירושם של המושגים והתנאים.
ממשלת אוסטרליה עשויה לבקש מכם להוכיח ש:
מסרתם ללקוח או לאופוטופוס המורשה שלהם העתק של ה"מושגים והתנאים באישור ההשתתפות" ואת
א
"מדיניות פרטיות ההנצחה מעבר לים" ,הניתנים להורדה באתר:

www.dva.gov.au/overseascommemorations.
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אושר על ידי הלקוחות או על ידי האופוטרופוס החוקי שלהם בכתב ,להגיש את הבקשה לקבל אישור
ב
השתתפות בשמם (בצורת אימייל ,מכתב או באופן אחר בכתב על פי הוראותיכם) ,ו:
לקבל אישור מהלקוחות או על מהאופוטרופוס החוקי שלהם (בצורת אימייל ,מכתב או באופן אחר בכתב על פי
ג
הוראותיכם) שאתם מסרתם להם העתק של "המושגים והתנאים באישור ההשתתפות" ואת "מדיניות פרטיות
ההנצחה מעבר לים" ושהם קראו והבינו את המידע הכלול במסמכים הללו ,ושהם מסכימים עם המושגים
והתנאים של אישורי ההשתתפות ,ובמיוחד את הסעיפים הנוגעים למחוייבות המשפטית והסכם הפרטיות.
אתם מכירים בכך ומסכימים שממשלת אוסטרליה עשויה לדרוש מכם לספק לה הוכחות בנוגע לעניינים הכלולים
בפיסקה  4לעיל ,ושכל עיכוב במסירת ההוכחות הדרושות או אי עמידה בדרישות עלול לגרום לעיכוב או לדחיית
הבקשה שאתם מגישים בשמכם או בשם הלקוחות שלכם.
אתם מתחייבים ומצהירים שהמידע שאתם מוסרים כשאתם ממלאים את טופס הבקשה עבור הלקוחות הינו מדוייק
למיטב ידיעתכם ואמונתכם .כל אישור השתתפות שיונפק בהסתמך על מידע שאינו מדוייק או מושלם עלול להידחות
על ידי ממשלת אוסטרליה בכפוף ל"מושגים והתנאים באישור ההשתתפות".
ממשלת אוסטרליה תנפיק אישורי השתתפות ללקוחות שלכם בכפוף לכללי החלוקה של אישורי ההשתתפות הרשומים
בנספח א' של "המושגים והתנאים באישור ההשתתפות" .כל אישור השתתפות שהונפק כתוצאה מבקשה שהוגשה על
ידכם ,בשמם של הלקוחות שלכם שייך ללקוחות שלכם ולא לכם .אתם מסכימים שאין לכם כל תביעה ,זכות או חזקה
על אישור ההשתתפות ,כולל במקרים בהם הלקוחות ביטלו את את הזמנת הטיול אתכם.
כל עובד ,קבלן משנה או סוכן שלכם המבקש או הנדרש להשתתף בארוע ההנצחה חייב להגיש בקשה ולקבל אישור
השתתפות.
הנכם מסכימים שממשלת אוסטרליה לא חייבת לכם דבר על כל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה שתסבלו (כולל פגיעה
אישית ,נזק לרכוש או אובדן רווחים) ,בעבר או בעתיד ,בגלל השתתפותו או עכוב בהשתתפותו של כל אדם בארוע
ההנצחה .אין ממשלת אוסטרליה אחראית בשום פנים ואופן לכל נזק או אובדן ,בין אם צפוי או בלתי צפוי ,בין אם
באופן ישיר או באופן עקיף .זה כולל אובדן ,נזק ,עלות או הוצאה ,בעבר או בעתיד ,שנגרם לכם כתוצאה מביטול,
שינוי או עכוב בעריכת ארוע ההנצחה ,או ביטול של כל מספר של אישורי השתתפות.
ממשלת אוסטרליה דוחה על הסף כל אחריות לתקלות טכניות או ליקוי או כל בעייה אחרת שעלולה לקרות
באפליקציית דואר אלקטרוני שלא התקבל או נשלח.
המושגים והתנאים וכל מחלוקת העלולה לפרוץ כתוצאה מהנזקים המוזכרים לעיל נמצאים בסמכות החוקים של
טריטוריית הבירה האוסטרלית ולבתי המשפט של הטריטורייה הזו יש את הסמכות השיפוטית הלא בלעדית להחליט על
עניינים המתייחסים למושגים ולתנאים הללו.
ממשלת אוסטרליה תנהל את כל המידע האישי הנאסף מכם בכפוף ל"מדיניות פרטיות ההנצחה מעבר לים".
הסכמכתכם להעניק למשרד לענייני יוצאי צבא את הזכות לעשות שימוש ולמסור את המידע עליכם שנאסף לצורך
(הצרכים) בירור הזכאות להשתתף בטכסי ההנצחה ,להנפקת אישורי השתתפות ,ובאם אכן תקבלו את אישור
ההשתתפות ,בניהול ההשתתפות בטכסי ההנצחה ,ובכל הנוגע לניהול הטכסים והארוע .זה עשוי לכלול שיתוף מידע
עם המארגנים והמנהלים של הארוע וכן מסירת מידע לרשויות הממשלה הרלוונטיות (המקומיות והזרות בהיקף
הפדרלי והמקומי) כולל רשויות אכיפת החוק ושרותי הבטחון .הנכם נותנים את הסכמתכם לרשויות הממשלתיות
הרלוונטיות לשתף במידע שברשותן עליכם על מנת לקדם את הצרכים.
אתם מכירים בכך שייתכן ומקבלי המידע עליכם הנמצאים מחוץ לאוסטרליה ואינם כפופים לחוקי פרטיות דומים לאלו
של עקרונות הפרטיות האוסטרלים ,וכתוצאה ממתן הסכמתכם זו ,המשרד לענייני יוצאי צבא לא יהיה מחוייב לנקוט
צעדים להבטיח שמקבלי המידע הזרים מצייתים לחוקי הפרטיות האוסטרלים ולא יהיה אחראים על אף פעולה או צעד
שינקטו הגופים הזרים שאינם עומדים בקריטריונים של עקרונות הפרטיות האוסטרלים.
המשרד לענייני יוצאי צבא מתכוון להגיש בקשה שהגופים הזרים המקבלים את המידע ישמרו על פרטיות המידע
שלכם על פי עקרונות הפרטיות האוסטרלים.

