תחרות "משחקי הסוף" – כללים ,תנאים והגבלות רשמיים
(בגלל סיבות לשוניות המסמך כתוב בלשון זכר ,אך הכוונה לשני המינים כאחד)
השתתפותך בתחרות משחקי הסוף (להלן "התחרות") ,או בכל חלק ממנה ,פירושה שאתה
מקבל על עצמך את הכללים ,התנאים וההגבלות הרשמיים (להלן" ,הכללים הרשמיים") של
התחרות ,שאתה מסכים להם ,יודע שאתה כפוף ומחויב להם ,ומתחייב לעמוד בהם מכל
בחינה .באחריותך להכיר את הכללים הרשמיים במהלך כל תקופת התחרות (כהגדרתה
להלן) .הכללים הרשמיים יהיו זמינים באתר " ( www.endgamerules.comהאתר הרשמי")
במשך כל תקופת התחרות.
עליך לציית לכללים הרשמיים האלה כדי לשמור על זכאותך לזכות בתחרות .כל הפרה,
ניסיון להפר או אי-עמידה בכללים הרשמיים האלה או בכל חוק ,כלל או תקנה ישימים (כולל,
ללא הגבלה ,חוקי פרטיות או אבטחה מקוונת או את התנאים של כל תוכנה או רישיון אחר)
(להלן "החוק הישים") עלולים לפסול אותך מהתחרות ולחשוף אותך לתביעה על-פי חוק
ישים כזה.

רישום
הספר "משחקי הסוף :המפגש" עוסק בחיפוש אחר מפתח חבוי .התחרות מורכבת ממספר
רב של חידות ורמזים הקשורים אליהן ,והגרסאות המודפסות של הספר (להלן "הספר")
מכילות חלק מהרמזים והחידות שיש להשתמש בהם בשלב ( 1כהגדרתו להלן) של התחרות.
כדי להשתתף בתחרות יש להירשם באתר  www.keplerfuturistics.comולספק את כל
המידע הנדרש לרישום לתחרות .כדי להשתתף בתחרות ,כל משתתף צריך שיהיו ברשותו
הדברים הבאים( :א) הספר; (ב) גישה לרשת האינטרנט ואפשרות להשתמש בה; ו(-ג)
חשבון גוגל רגיל .התקדמותך לאורך כל התחרות תימצא במעקב על ידי "נותן החסות"
(כהגדרתו להלן) ,וכן תינתן לך כתובת של אתר אינטרנט שבו תוכל לעיין במידע מסוים הנוגע
להתקדמותך במשך כל התחרות .כדי לעיין במידע הזה יהיה עליך להיות מחובר לחשבון
הגוגל שלך.
רכישות באמצעות אפליקציות סלולריות הקשורות לספר לא יסייעו למשתתפים
להתקדם בתחרות .אינך נדרש להוריד ,להשתמש ,או לשחק במשחקים שיוצעו באפליקציות
סלולריות הקשורות לספר כדי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בה .כל רכישה שתיעשה
באמצעות אפליקציה סלולרית לא תספק לך רמזים נוספים לתחרות ולא תסייע לך לזכות
בתחרות.

כללי המשחק
התחרות נערכת על ידי ( Third Floor Fun, LLCלהלן "נותן החסות") .הוצאת הספרים
( HarperCollins Publishers L.L.C.להלן "המו"ל האמריקאי") וכן כל מו"ל אחר בכל תחום
שיפוט אחר (שייקראו להלן ,כולל המו"ל האמריקאי" ,המו"לים") אינם נוטלים חלק כלשהו
בעריכת התחרות ,במימונה או בניהולה ,ואינם אחראים לה בכל דרך שהיא.
הרמזים הכלולים בספר עשויים להועיל לפתרון החידות שבספר .הרמזים הכלולים
בספר עשויים להוביל אותך לחידות אחרות ,שאינן כלולות בספר .הרמזים עשויים להיות
רמזים מילוליים ,רמזים חזותיים ,קודים ,צפנים ו/או קישורים לאינטרנט שיובילו לתוצאות
חיפוש בצורת טקסט ,תמונה ,קטעי וידאו ,מפות של נקודות ציון ,אתרים עצמאיים ו/או מדיה
חברתית .הספר עשוי לכלול מידע שיכול להתפרש כרמז אף שהוא אינו כולל שום רמז .יהיה
עליך להחליט איזה מידע הוא שימושי לפתרון החידות בתחרות.
אמנם נעשו מאמצים להבטיח שהמידע המסופק על ידי נותן החסות כדי לאפשר לך
להשתתף בתחרות הוא מידע מלא ומדויק ,ובכל זאת חלק מהרמזים והחידות בתחרות
עלולים להיראות לא מדויקים או שגויים .חלק מהמידע עשוי להיראות שימושי ,אף שאינו כולל
רמז כלשהו .עם זאת ,שגיאות עלולות לקרות בטעות .אם נותן החסות יגלה שגיאה כלשהי
שנפלה בטעות ,נותן החסות ינקוט מאמצי פרסום סבירים כדי לתקן את השגיאה .אם תיתקל
במשהו שייראה לך כשגיאה ,באפשרותך להודיע לנותן החסות באמצעות הפרטים ליצירת
הקשר שמופיעים בסוף המסמך הזה.
הפתרון לכל חידה יוביל בסופו של דבר לחידות נוספות ,עד שתגיע לחידה האחרונה .לא
כל החידות שיש לפתור כדי לזכות בתחרות יהיו זמינות בתאריך תחילת התחרות – 7
באוקטובר ( 4112להלן "תאריך ההתחלה") .לכן ,גם אם תשלים את החידה האחרונה
שתהיה זמינה בכל שלב ,אין זה אומר בהכרח שהשלמת את כל החידות הכלולות בתחרות.
חידות התחרות יפורסמו בשני שלבים במהלך תקופת התחרות .השלב הראשון (להלן "שלב
 )"1של התחרות יתחיל בתאריך ההתחלה.
השלב השני (להלן "שלב  )"4של התחרות יתחלק לשלושה חלקים ,והחידות הקשורות
לכל חלק כזה יפורסמו בשלושה מועדים שונים .התאריך שבו יפורסמו לראשונה החידות של
חלק מסוים ייקבע אך ורק על ידי נותן החסות .התאריכים האלה יישלחו למשתתפים
בתחרות באמצעות פרטי ההתקשרות שהמשתתפים יספקו בזמן הרישום לתחרות .המועד
שבו יוכל כל משתתף לגשת לחידות השייכות לכל חלק של שלב  4ייקבע על סמך המועד
שבו המשתתף פתר את החידות בשלב או בחלק הקודם של התחרות ,יחסית למשתתפים
האחרים .משתתפים שיפתרו את החידות מהר יותר יתוגמלו בכך שיקבלו גישה מוקדמת
יותר לשלב או לחלק הבא ,לפני המשתתפים שיסיימו לפתור את החידות במועד מאוחר

יותר .גישה מוקדמת לחידות הבאות תיקבע ביחס של  .11:1אחרי שכל המשתתפים הזכאים
לקבל גישה מוקדמת לחלק הבא בתחרות כבר יקבלו גישה מוקדמת כזאת ,כל המשתתפים
הנותרים יקבלו גישה לחלק הבא ברגע שישלימו בהצלחה את כל החידות בחלק או בשלב
הקודם .לדוגמא ,אם השחקן  Xיסיים את חלק  1של שלב  4לאחר (א) התאריך שבו החידה
הראשונה בחלק  4של שלב  4נעשתה זמינה ,וכן (ב) כל משתתף שהיה זכאי לקבל גישה
מוקדמת לחלק  4של שלב  4כבר קיבל גישה מוקדמת כזאת ,השחקן  Xלא יצטרך לחכות כדי
לקבל גישה לחידה הראשונה בחלק  4של שלב  ;4השחקן  Xיקבל גישה מיידית לחידה
הראשונה בחלק  4של שלב .4
מידע שקשור לתאריך פרסום החידות של שלב  ,4כולל המידע איך לגשת לחידה
הראשונה בחלק הבא של התחרות ,יופץ על ידי נותן החסות למשתתפים באמצעות פרטי
ההתקשרות שהמשתתפים סיפקו בעת הרישום לתחרות .נותן החסות ,וכן חברות-אם
ישירות ועקיפות שלו ,וכן חברות-בנות וחברות-מסונפות שלו ,וכל אחד מהמנהלים ,הממונים,
העובדים והנציגים שלהם (להלן ,כולם יחד" ,נותן החסות וחובריו") ,וכן חוברי התחרות
(כהגדרתם להלן בסעיף ה"כשירות") והמו"לים לא יישאו בשום אחריות או חבות כלשהי אם
יקרה שחלק כלשהו של התחרות לא יסופק בו-בזמן לכל המשתתפים ו/או לא יתאפשר
למשתתף ,מכל סיבה שהיא ,להתחיל בחלק מסוים של התחרות ברגע שבו החלק הזה
ייפתח לפניו .רכישות באמצעות אפליקציות סלולריות שקשורות לספר לא יאפשרו
למשתתפים לגשת לחידות ולא יסייעו למשתתפים להתקדם בתחרות.
המשתתף הכשיר הראשון שיפתור כהלכה את כל החידות בתחרות יקבל מפתח
שיפתח את "הפרס הגדול" (כהגדרתו להלן) .המפתח וכן הפרס הגדול אינם נמצאים במקום
שהגישה אליו דורשת מן המשתתפים או מצריכה אותם להשחית ,להפריע ,לפרוץ או להסיג
גבול של איזשהו אתר ,חפץ ,מקום או משטח .פתרון החידות יתאפשר רק באמצעות שימוש
באינטליגנציה ובמיומנות האישית שלך .התחרות אינה כוללת שום מרכיב של מזל.
אם תשתתף בתחרות באופן ש(-א) יגרום נזק למשתתף אחר( ,ב) באופן שעלול
להתפרש כהטרדה ,התעללות ,איום או הצקה כלפי כל משתתף אחר או אדם אחר ,או (ג)
באופן שיעניק לך יתרון בלתי הוגן על פני כל משתתף אחר (לרבות ,ללא הגבלה ,כל ניסיון
"לפרוץ" לאתר אינטרנט ו/או לאמצעי אלקטרוני כלשהו שמשמשים בתחרות) ,אתה עלול
להיפסל מיידית מהתחרות .אתה מסכים במפורש לא לפרסם במדיום כלשהו את מה שייראה
לך כפתרון לחידה כלשהי (או לחלקים ממנה) שנכללת בתחרות .כל הפרה של הנאמר
במשפט הקודם עלולה להביא לפסילתך המיידית מהתחרות .במהלך ההשתתפות בתחרות
עליך להשתמש בחשבון גוגל אחד בלבד .שימוש ביותר מחשבון גוגל אחד יביא לפסילתך
המיידית מהתחרות.

כשירות :מי רשאי להשתתף בתחרות
התחרות אינה פתוחה לכל מנהל ,ממונה ,עובד ,נציג ,קבלן או קבלן משנה (כולל ,ללא
הגבלה ,מפיצים ,מעצבי אתרים ,מפרסמים ,ספקי שירות ,סוכני ביטוח ,משפטנים ,או כל מי
שמעורב בניהול התחרות ,פיתוחה ,ביצועה והוצאתה לפועל) של נותן החסות ,של חברות-
אם שלו ושל חברות-מסונפות שלו (להלן ,כולם יחד" ,חוברי התחרות") או של המו"לים או כל
אחד מבני המשפחה הגרעינית או עובדי משק הבית של חוברי נותן החסות ,של חוברי
התחרות או של המו"לים .למען הסר ספק ,המו"לים אינם חוברי התחרות.
כדי להשתתף בתחרות עליך להיות אדם פרטי ובן שלוש-עשרה ( )11לפחות .אך אם
בתחום השיפוט שבו אתה מתגורר גיל האחריות הפלילית הוא גבוה יותר ,הגיל הגבוה יותר
הוא שיהיה תקף .אנשים שלא הגיעו לגיל האחריות הפלילית בתחום השיפוט שבו הם
מתגוררים נדרשים לקבל את רשות הוריהם או את רשות האפוטרופוס החוקי שלהם כדי
להשתתף בתחרות .כדי להיות זכאי לזכות בפרס הגדול ,הזוכה בתחרות או ההורה של
הזוכה או האפוטרופוס החוקי שלו ,לפי העניין ,יהיה חייב לחתום על טופס ( W-9כהגדרתו
להלן) ,על התצהיר (כהגדרתו להלן) ,ואם זה מותר עפ"י החוק הישים בתחום השיפוט שלו –
עליו להסכים לבדיקת רקע (כהגדרתה להלן) (להלן ,טופס  ,W-9התצהיר ובדיקת הרקע יכונו
"מסמכי הפרס") ,אם וכאשר יידרשו לכך על ידי נותן החסות.
כל אחד יכול לרכוש את הספר בכל מקום שבו הספר יימכר .עם זאת ,זכאותך להשתתף
בתחרות תיקבע על ידי החוק הישים התקף בתחום השיפוט שבו אתה מתגורר ועל ידי
הכללים הרשמיים האלה .התחרות אינה פתוחה לכל אדם שנמצא בתחום שיפוט שבו
ההשתתפות בתחרות מנוגדת לחוק הישים.
גרסאות ֶשמַ ע של הרומן אינן מכילות את הרמזים החזותיים הדרושים לפתירת החידות
בתחרות.

הפרס הגדול
הזוכה בתחרות יקבל פרס במטבעות זהב ששוויים כ 500,000-דולר אמריקאי נכון ל---
(להלן "הפרס הגדול") .שוויו של הפרס הגדול עשוי להשתנות מעת לעת או ממדינה למדינה
בגלל תנאי שוק מקומיים .הפרס הגדול חייב להתקבל כפי הוא מוענק ,ולא יתאפשר להחליף
אותו בכסף מזומן .לא יהיו פרסים נוספים מלבד הפרס הגדול.
כל חבויות מס שינבעו מהזכייה בפרס הגדול הנן באחריותו הבלעדית של הזוכה
בתחרות .במדינות שמחוץ לארה"ב ייתכנו עיכובים בקבלת הפרס הגדול ,או חלק ממנו ,עד
לקבלת האישורים לכך שהמסים הדרושים שולמו או  .---הזוכה בפרס הגדול יהיה חייב
לחתום ולשלוח לנותן החסות ,בתוך שבעה ( )7ימי עסקים מיום קבלת הפרס הגדול ,טופס
 W-9של רשויות מס ההכנסה (להלן "מס ההכנסה") (להלן ,יחד עם כל צורת דיווח מס

רלוונטית אחרת שנותן החסות יראה לנחוץ לספק לסמכות השיפוטית הרלוונטית למטרה
דומה" ,טופס  .)"W-9בסוף שנת המס שבה יוענק הפרס הגדול ,ינופק לזוכה בפרס הגדול
טופס מס הכנסה ( 1111ו/או כל מסמך רלוונטי אחר ,בהתאם למדינה שבה מתגורר הזוכה),
שידווח על סכום השווה לערך הפרס הגדול לצורכי מס הכנסה .הזוכה בפרס הגדול יהיה
חייב לדווח על הפרס הגדול למס הכנסה או לכל רשות מס רלוונטית אחרת בהתאם לחוק
הישים .אם הזוכה בפרס הגדול לא יחתום ויספק את טופס  W-9בפרק הזמן הנדרש ,או אם
לזוכה בפרס הגדול אין מספר זהות אישי ,ייחודי וחוקי בביטוח הלאומי ,או המקבילה לו
בתחום השיפוט הרלוונטי ,כדי שנותן החסות (או כל מי שיפעל מטעמו) יוכל לדווח על חבות
המס הקשורה לקבלת הפרס הגדול ,הזוכה בפרס הגדול ייחשב כמי שאיבד כל זכות לקבל
את הפרס הגדול ,ונותן החסות יקבע זוכה חלופי בפרס הגדול – המשתתף שהגיע לשלב
המתקדם ביותר בתחרות במהלך תקופת התחרות על פי מערכות המעקב הפנימיות של נותן
החסות .הזוכה בפרס הגדול יצטרך להיעזר בייעוץ מס עצמאי בנוגע להשלכות המיסוי
השונות של הזכייה בפרס הגדול ושל קבלתו.
ייתכן שהזוכה בתחרות יידרש להקצות מזמנו כדי לנסוע לקבל את הפרס הגדול .הזוכה
אחראי בלעדית לעריכת הסידורים הנדרשים כדי לקבל את הפרס הגדול ,וכל הוצאה כספית
שתיגרם כתוצאה מכך תחול אך ורק על הזוכה ועל חשבונו .הזוכה יצטרך לממן את הוצאות
הנסיעה וההתאכסנות הדרושות לתהליך קבלת הפרס הגדול .עם זאת ,נותן החסות לא יגבה
מהזוכה שום עלויות או עמלות כדי לקבל את הפרס הגדול.

כיצד ייקבע הזוכה
המשתתף הראשון שיפתור את כל החידות ,שיקבל את המפתח ויעבור את תהליך האימות
מטעם נותן החסות כפי שיפורט להלן ,יוכל לפתוח את התיבה שמכילה את הפרס הגדול.
התחרות תתנהל מתאריך ההתחלה עד ל(-א) התאריך שבו כל ייפתרו כל החידות ,המפתח
יינתן לזוכה והזוכה יאומת ,או (ב) עד תאריך  7באוקטובר  ( 4112להלן "תאריך הסיום")
(להלן "תקופת התחרות") ,הראשון מביניהם .הפרס הגדול יוענק לזוכה אחד בלבד .במקרה
שאף משתתף לא יפתור את כל החידות עד תאריך הסיום ,ובכפוף לתנאי הכשירות האחרים
הכלולים במסמך זה ,נותן החסות יקבע מי הוא הזוכה – המשתתף שהגיע לשלב המתקדם
ביותר בתחרות במהלך תקופת התחרות לפי מערכות המעקב הפנימיות של נותן החסות.
בתהליך האימות יידרש הזוכה-לכאורה להוכיח ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של נותן החסות,
שהוא אכן השלים בהצלחה את כל אחת מהחידות שנכללו בתחרות .במקרה של תיקו ,תינתן
חידת שובר שוויון שתתבסס על מיומנות .כדי להוכיח את כשירותו לזכייה בפרס ,הזוכה (או
ההורה שלו או האפוטרופוס החוקי שלו) יידרש להציג את מסמכי הפרס.

רק אדם אחד יוכל לזכות בתחרות .לפיכך ,כל שיתוף פעולה בין משתתפים אסור
באיסור גמור .אם למרות האיסור המפורש הנ"ל יבחרו כמה משתתפים לשתף פעולה
בתחרות ,המשתתפים האלה ,בעצם השתתפותם בתחרות ,משחררים את נותן החסות
וחובריו מכל אחריות וחבות הקשורות להסכם או להסדר כלשהו שעשוי להיות ביניהם .אם
מסיבה כלשהי ייגרמו לנותן החסות עלויות או הוצאות כלשהן ,כולל כל הוצאה ועלות
משפטית ,שינבעו מההסכם בין המשתתפים שבחרו לשתף פעולה ביניהם ,כל המשתתפים
ששיתפו פעולה מסכימים ,כולם ביחד וכל אחד לחוד ,לפצות כל אחד מחובריו של נותן
החסות על כל עלות והוצאה כאלה.

פרסום ופרטיות
הזוכה בתחרות יידרש לחתום על תצהיר של כשירות ,אחריות פלילית ואישור פרסום (להלן
"התצהיר") .התצהיר יאשר כי הזוכה עומד בכל דרישות התחרות לאחריות פלילית ולא הפר
שום חוק ישים .אם יתברר שהזוכה הפר את החוק הישים או כל כלל ,תנאי או הגבלה של
התחרות ,הזוכה עלול להיפסל לאחר שיקול דעת ראוי ,ובמקרה כזה ,הפרס הגדול לא יינתן
לאדם הזה .פסילה עלולה להתרחש אם ההפרה העניקה לזוכה יתרון על המשתתפים
האחרים בתחרות .אם הזוכה עדיין לא הגיע לגיל האחריות הפלילית בתחום השיפוט שבו
הוא מתגורר ,יידרש ההורה או האפוטרופוס החוקי של הקטין לחתום על התצהיר כדי
שהזוכה יקבל את הפרס הגדול .אם הזוכה או ההורה או האפוטרופוס החוקי שלו ,במקרה
שהזוכה עדיין לא בגיל האחריות הפלילית ,יסרב לחתום על התצהיר ,הזוכה ייפסל .במקרה
של פסילה ,האדם הבא שפתר את כל החידות ,שיקבל את המפתח ויאומת על ידי נותן
החסות ,הוא שיוכרז כזוכה; אם אף משתתף אחר לא פתר את כל החידות עד תאריך הסיום,
ובכפוף לתנאי הכשירות האחרים הכלולים במסמך זה ,יעניק נותן החסות את הזוכה
למשתתף שהגיע לשלב המתקדם ביותר בתחרות במהלך תקופת התחרות לפי מערכות
המעקב הפנימיות של נותן החסות.
בכפוף לחוק הישים ,הזוכה בפרס הגדול יעניק לנותן החסות רשות והיתר מוחלטים,
תמידיים ובלתי חוזרים להשתמש ברחבי העולם כולו בדמותו ,בתמונתו ,במראהו ,בקולו,
בשמו ו/או בכל חומר שמבוסס עליהם או נגזר מהם (להלן "דמותו") בכל צורה ובכל מדיום
המוכרים כיום או שייווצרו בהמשך ,לכל שימוש מסחרי ולא-מסחרי .הזוכה יקבל כל פרסום
הקשור לזכייה בתחרות כתמורה יחידה ומוחלטת לביצוע מסמכי הפרס ,ויוותר ולא יהיה זכאי
לכל תביעה לפיצוי או גמול נוספים בנוגע לשימוש בדמותו של הזוכה (אלא אם ויתור כזה
אסור על פי החוק הישים ,ובמקרה כזה הזוכה יקבל חלק מהסכום הכולל של הפרס הגדול,
כפי שיקבע נותן חסות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,כתמורה לוויתור כזה) .הזוכה

מסכים לכך שנותן החסות וחובריו יעשו או לא יעשו כל פעולה שתפגע בכל צורה ב"זכויות
המוסריות" של הזוכה או בזכויות אחרות המעוגנות בחוק או בחקיקה.
נותן החסות עשוי לדרוש מהזוכה להשתתף באירועי יחסי ציבור הקשורים לספר
ולתחרות ,אלא אם הדבר אסור על פי החוק הישים .ייתכן שהזוכה בתחרות יידרש ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי של נותן החסות ,לעבור בדיקת רקע חסויה ולשתף פעולה איתה כדי
לוודא את כשירותו וכדי לסייע לקבוע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של נותן החסות ,אם
השימוש הנ"ל בשמו או בדמותו של האדם במסגרת פרסום או יחסי ציבור לספר או לתחרות
יגרום לנותן החסות נזק ציבורי ,יעורר זלזול ,שערורייה או לעג ,או יפגע בכל דרך אחרת
בנותן החסות ,בספר או בתחרות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של נותן החסות (להלן "בדיקת
רקע") .בדיקת הרקע תעמוד בדרישות החוק הישים ,ואף אדם מתחת לגיל שמונה-עשרה
( )11לא יעבור בדיקת רקע .נותן החסות שומר לעצמו את הזכות להימנע מביצוע כל פרסום
או יחסי ציבור הקשורים לזוכה התחרות מכל סיבה שהיא.
למעט אם הוזכר אחרת בכללים הרשמיים אלה ,המידע שיאסוף נותן החסות בנוגע
לתחרות ישמש את נותן החסות בהתאם למדיניות הפרטיות שפורסמה באתר הרשמי .מידע
שייאסף בנוגע לתחרות הזאת עשוי להימסר לחוברי התחרות ,לחובריו של נותן החסות ולכל
אחד מהשותפים האחרים של נותן החסות ,כולל וללא כל הגבלה למו"לים (להלן ,כולם יחד,
"מקבלי המידע") .בעצם השתתפותך בתחרות אתה מעניק למקבלי המידע זכות מפורשת
להשתמש במידע הזה לכל מטרה המותרת על פי החוק הישים ,ובלי להפר את מדיניות
הפרטיות הקיימת באותה עת של מקבלי המידע .חוברי התחרות ,נותן החסות וחובריו וכל
אחד משותפיו האחרים של נותן החסות יכולים להחזיק במדיניות פרטיות משלהם ,שהיא
שונה ממדיניות הפרטיות שחלה על התחרות .נותן החסות קורא למשתתפים לבחון את
מדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט אחר שהם עשויים לבקר בו במסגרת התחרות.

הסרת אחריות
נותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות והמו"לים וכן המנהלים ,הממונים ,העובדים והנציגים
בכל אחד ואחד מהגופים האלה ,מסירים מעצמם במפורש כל אחריות או חבות ביחס לכל
פעולה שלך הקשורה לתחרות ,כולל חיפוש המפתח ,ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל
חבות או נזק אם תעבור על החוק הישים או תגרום נזק כלשהו לרכוש .למען הסר ספק,
המו"לים אינם חובריו של נותן החסות .אף אחד מנותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות או
המו"לים לא יהיה אחראי או בעל חבות אם אתה מתגורר בשטח שיפוט שאינו מתיר סוג כזה
של תחרות .אף אחד מנותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות או המו"לים לא לוקחים על
עצמם שום סיכון ,אחריות או עלות שייגרמו בגלל כל מעשה שאתה או כל אדם אחר תעשו
במסגרת התחרות .אף אחד מנותן החסות וחובריו ,מחוברי התחרות או המו"לים לא יהיה

אחראי כלפיך לכל נזק ,פגיעה אישית או מוות כתוצאה או בהקשר לתחרות הזאת או לכללים
הרשמיים האלה .ייתכן שהחוק הישים לא יאפשר את ההגבלה או ההחרגה הזאת של
אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים ,ולכן ייתכן שההגבלה או ההחרגה לא יחולו עליך.
במקרים כאלה ,האחריות של החובר הנוגע בדבר תהיה מוגבלת להיקף המקסימלי המותר
בחוק הישים.
אף אחד מנותן החסות וחובריו או חוברי התחרות או המו"לים לא יספקו ביטוח אחריות
להגנה על יחידים ,קבוצות ,ארגונים ,עסקים ,צופים ,או אנשים אחרים שעשויים להשתתף
בתחרות.
נותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות והמו"לים לא לוקחים על עצמם שום אחריות או
חבות ל( :א) כל מידע שגוי או בלתי מדויק שיימסר על ידי המשתתף בעת ההרשמה
לתחרות ,או לכל פגם ,שיבוש או כשל בהעברת מידע אלקטרוני הקשורים לתחרות; (ב) לכל
טעות אנוש ,תקלה טכנית ,כשל ,שגיאה ,השמטה ,הפרעה ,מחיקה ,ליקוי ,עיכוב בהפעלה או
כשל בקו תקשורת ,מסיבה כלשהי ,בנוגע לכל ציוד ,מערכות ,רשתות ,קווי תקשורת ,לוויינים,
שרתים ,מחשבים או ספקים שישמשו לכל היבט של תפעול התחרות; (ג) לכל חוסר נגישות
או חוסר זמינות של רשת האינטרנט או כל שילוב שנובע מכך; או (ד) לכל פגיעה או נזק
למחשב או למכשיר סלולרי שלך או של אדם אחר שעלולים להיות קשורים או לנבוע מכל
ניסיון להשתתף בתחרות או להוריד חומר כלשהו הקשור לתחרות .אם מסיבה כלשהי
התחרות לא תוכל להימשך ולהגיע לסיומה ,מסיבות שעלולות לכלול ,ללא הגבלה ,פגיעה של
וירוס מחשב ,באגים ,חבלה ,התערבות בלתי מורשית ,הונאה ,כשלים טכניים ,אירועי מזג
אוויר קשים (כולל ,ללא הגבלה ,גשם ,סופות רעמים ,שיטפונות או רעידת אדמה) ,שריפה,
פיצוץ ,כוח עליון ,כשל ציוד ,או כל סיבה אחרת שאינה בתחום שליטתו הסבירה של נותן
החסות ,או כל סיבה אחרת עלולה להזיק או להשפיע על הניהול ,הבטיחות ,ההגינות,
היושרה או ההתנהלות התקינה של התחרות הזאת ,אזי נותן החסות שומר לעצמו את
הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל ,לשנות או להשהות את התחרות ,במלואה או
בחלקה ,ללא חבות נוספת למישהו מהמשתתפים או לצדדים שלישיים.
אתה משחרר את נותן החסות וחובריו ,את חוברי התחרות ואת המו"לים ,במידה
המרבית המותרת על פי החוק הישים ,מפני ונגד כל חבות ,הפסד ,טענה ,דרישה ,תביעה,
התחייבות ,הסכם ,פסק דין ,אובדן ,עלות ,ביקורת ,נזק ושכר טרחה (כולל ,וללא הגבלה,
שכר טרחת עורך דין ,שכר טרחת עורך דין פנים-ארגוני ,שכר טרחה של איש מקצוע ,איש
רפואה ,מומחה ויועץ ,עלויות חקירה והוצאות כלליות) מכל סוג שהוא לפציעות ,נזקים ,או
פגיעות באנשים או ברכוש שעלולים להיגרם בקשר ל( :א) גישה לכל חומר מחומרי התחרות;
(ב) כניסה או השתתפות אחרת בכל היבט של התחרות; (ג) קבלה ,בעלות ,שימוש או ניצול
לרעה של הפרס הגדול; (ד) הכנות ,השתתפות או נסיעות שקשורות לתחרות או לכל אירוע
שקשור לתחרות; (ה) כל פעולה של משתתפים אחרים ,כולל ,ללא הגבלה ,אינטראקציות

בינך לבין משתתפים אחרים במהלך עיסוק בפתרון החידות ,בנפרד או בשיתוף פעולה
(למרות האיסור המפורש הכלול במסמך זה); (ו) כל טעות דפוס או שגיאה אחרת בכללים
הרשמיים האלה ,בכל הודעה הקשורה לתחרות ,ובהכרזה על הזוכה בפרס הגדול; וכן (ז) כל
הכפשה ,הוצאת דיבה ,לשון הרע ,הפרת פרטיות ,פגיעה ביחסי ציבור או באישיות ,או כל
טענה או תביעה אחרת ,המבוססים או קשורים לשימוש בדמות שלך ,או במימוש כל זכות
שהוענקה לנותן החסות וחובריו ,לחוברי התחרות למו"לים ולשותפים של כל אחד ואחד מהם
בנוגע לתחרות.
בנוגע להצהרה הכללית המפורסמת בזאת ,אתה במפורש (א) נוטל בזאת את הסיכון
שעובדות או נסיבות רלוונטיות עשויות להיות שונות מהותית מאלה הידועות לך (או נראות לך
נכונות) כיום ,וכן (ב) אתה מוותר על תחולת סעיף  1424של החוק האזרחי בקליפורניה ושל
כל חוק דומה לגבי ההצהרה הניתנת בכללים הרשמיים אלה.
למרות האמור לעיל ,במקרה שערכאה משפטית מוסמכת תקבע שההצהרה הנ"ל אינה
חוקית או מבוטלת מסיבה כלשהי ,בעצם כניסתך לתחרות אתה מסכים ש(-א) כל מחלוקת,
טענה ותביעה שנובעת או קשורה לתחרות או לכל פרס שיוענק תיושב באופן אישי ,בלי
שימוש בכל צורה של תובענה ייצוגית; (ב) כל תביעה ,פסק דין ופסק בוררות יוגבלו לעלויות
בפועל ולהוצאות שהוצאו ,כולל עלויות הקשורות לכניסה לתחרות ,אך בכל מקרה לא לשכר
טרחת עורך דין; וכן (ג) בשום אופן לא תהיה רשאי לקבל כל תמורה ,ואתה מוותר בזאת על
כל זכות לתבוע פיצויים עונשיים ,מקריים או תוצאתיים ,וכל זכות לקבל פיצויים מוכפלים או
מוגדלים באופן אחר .הזוכה יישא בכל סיכון של אובדן או נזק לפרס הגדול לאחר מסירתו.
נותן החסות לא נותן כל ייצוג או אחריות מסוג כלשהו בנוגע למראה ,לבטיחות או לתפקוד
של הפרס הגדול.
ההצהרה הזאת חלה וישימה וגם מכסה וכוללת כל פציעה ,נזק ,אובדן וחבות ,בלתי
ידועים ,בלתי צפויים ובלתי חזויים וכל השלכה שלהם ,כולל אלה שצוינו עכשיו וקיומם ידוע.

פרשנות ומחלוקות
הכללים הרשמיים כפופים לפרשנות של נותן החסות ,וכל ההחלטות והפרשנויות שייעשו על
ידי נותן חסות יהיו סופיות .כל פרשנות ,הסבר או תיקון לכללים הרשמיים ייכנסו לתוקף מיד
עם פרסומם באתר הרשמי .אתה מסכים לכך שבעצם השתתפותך המתמשכת בתחרות או
שימוש שתעשה באפליקציות הסלולריות ובאתרים שקשורים אליה ,אתה נחשב כמי שקיבל
על עצמו כל פרשנות ,הסבר או תיקון כאלה.
למעט דברים שנקבעו אחרת בכללים הרשמיים האלה ,כל ויכוח ,טענה ,או מחלוקת
בינך לבין נותן החסות שינבעו או יהיו קשורים לכללים הרשמיים ולתחרות ולא ייושבו בצורה
אחרת ,עשויים להיות מועברים ל ולהיקבע על ידי בוררות באופן שייקבע להלן בפסקה הזאת.

הבוררות תנוהל על ידי חברת  JAMSשבעיר ניו יורק שבמדינת ניו יורק ,בפני בורר אחד ,על
פי חוקי הבוררות והנוהל השוטף שיהיו נהוגים ב JAMS-באותו זמן .פסק הבוררות שיינתן על
ידי הבורר יכול ל ---על ידי כל בית משפט בעל סמכות שיפוטית .אם החוק הישים אוסר
בוררות כובלת לגבי תביעה כלשהי ("תביעות שאינן ניתנות ליישוב באמצעות בוררות") ,נותן
החסות ואתה מסכימים שכל תביעה תוגש לבוררות ,והבוררות תהיה בלתי כובלת רק בנוגע
לתביעות שאינן ניתנות ליישוב על ידי בוררות ,והבוררות תהיה כובלת לגבי כל תביעה
אחרת .העלויות של הבוררות יתחלקו שווה בשווה בין הצדדים ,אלא אם החוק יחייב אחרת.
הכללים הרשמיים ,התחרות וכל מחלוקת אחרת שקשורה אליהם כפופים לחוקי ארצות
הברית ומדינת ניו יורק .אתה מסכים לקבל את הסמכות השיפוטית האישית ואת מקום
השיפוט ,ללא כל טענות למקום דיונים לא נוח ,של בתי המשפט המדינתיים והפדרליים
הממוקמים בעיר ניו יורק שבמדינת ניו יורק לצורך דיון בתביעות שאינן ניתנות ליישוב
באמצעות בוררות.

פיצוי ושיפוי
במידה המרבית המותרת על ידי החוק הישים ,אתה מסכים להגן על ,וכן לפצות ולשפות את
נותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות והמו"לים מפני וכנגד כל טענה ,דרישה ,תביעה ,חבות,
פסק דין ,הסכם ,הפסד ,עלות ,נזק ו/או הוצאה על פי החוק ,דיני היושר ,דיני חוזים או דיני
נזיקין (כולל ,ובלי הגבלה ,שכר טרחת עורך דין ,שכר טרחת עורך דין פנים-ארגוני ,שכר
טרחה של איש מקצוע ,איש רפואה ,מומחה ויועץ) מכל סוג וצורה שייווצרו או ייגרמו באופן
כלשהו ,במלואם או בחלקם ,מהפעולות או המחדלים שלך הקשורים בכל צורה להשתתפותך
בתחרות או קשורים באופן כלשהו לכללים הרשמיים האלה.
במקרה שמישהו יגיש תביעה נגד נותן החסות וחובריו ,נגד חוברי התחרות או נגד
המו"לים בנוגע להפרה כלשהי מצדך של הכללים הרשמיים ,או בנוגע לשימוש שלך
באפליקציות סלולריות או באתרים שקשורים לתחרות ,או לפעולות או למחדלים שלך
הקשורים לתחרות ,אתה מסכים בזאת להגן על ולפצות ולשפות את נותן החסות וחובריו,
חוברי התחרות והמו"לים ,ולפטור אותם מכל חבות ,נזק ,הפסד והוצאה מכל סוג שהוא (כולל
הוצאות משפטיות ועלויות סבירות) שקשורים לתביעה כזאת.
כמו כן אתה מסכים להגן על ולפצות ולשפות את נותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות
והמו"לים מכל ועל כל טענה ,דרישה ,תביעה ,חבות ,פסק דין ,הסכם ,הפסד ,עלות ,נזק ו/או
הוצאות על פי החוק ,דיני היושר ,דיני חוזים או דיני נזיקין (כולל ,ובלי הגבלה ,שכר טרחת
עורך דין ,שכר טרחת עורך דין פנים-ארגוני ,שכר טרחה של איש מקצוע ,איש רפואה,
מומחה ויועץ) מכל סוג וצורה שייווצרו או ייגרמו באופן כלשהו ,במלואם או בחלקם ,על ידי

שותפים שלך ,חברים ,בני משפחה ,עמיתים ,נציגים ,סוכנים ,עובדים ,באי-כוח ,--- ,מוציאים
לפועל ,או כל אדם או ישות אחרים שקשורים אליך בצורה שנוגעת באופן כלשהו לתחרות.
התחייבותך להגן ,לפצות ולשפות את נותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות והמו"לים
כוללת רשלנות פעילה וסבילה והתנהגות בלתי הולמת מכוונת שלך ושל שותפיך .התחייבותך
להגן ,לפצות ולשפות חלה ,בלי הגבלה ,על כל טענה שתנבע באופן כלשהו או תהיה קשורה
לפגיעה אישית ,פגיעה גופנית ,מוות או פגיעה או הרס של רכוש מוחשי ,כולל אובדן יכולת
שימוש שנובע מכך ,או פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני ,זכויות אישיות ,פרטיות או
זכויות מוסריות של צד שלישי ,או כל זכות המעוגנת בחוק ובמשפט המקובל.
אתה מסכים בזאת בשמם של היורשים שלך ,המוציאים לפועל ,המנהלים ובאי הכוח
שלך ,להגן ,לפצות ולשפות את נותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות והמו"לים ,כולם ביחד
וכל אחד לחוד ,על כל פעולה ,תביעה ,טענה ודרישה ,בגלל כל נזק ,אובדן ,פציעה או מוות,
שעלולים להיגרם בגלל השתתפותך בתחרות.
למרות כל אחת מהתחייבויות לפיצוי ולשיפוי הכלולות במסמך זה ,כל אחד מבין נותן
החסות וחובריו ,חוברי התחרות והמו"לים ,שומר לעצמו במפורש את הזכות להגן באופן
עצמאי על כל פעולה כנ"ל על חשבונו הבלעדי אם יבחר לעשות זאת.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים
אתה אחראי לציית לחוקי זכויות יוצרים וכל חוק אחר בנוגע לקניין רוחני .עליך להניח שכל
דבר שתראה או תקרא בספר או בכל אפליקציה סלולרית או באתר אינטרנט במהלך
התחרות מוגן על ידי חוק זכויות יוצרים ,אלא אם כן צוין אחרת ,ואתה לא תשכפל ,לא תכין
יצירות נגזרות ,לא תפיץ עותקים לציבור באמצעות מכירה ,ולא תעביר בעלות באופן אחר,
בהשכרה ,בהחכרה או בהשאלה ,ולא תבצע ולא תציג בפומבי כל יצירה מוגנת בזכויות
יוצרים ,אלא אם תקבל אישור מבעל זכויות היוצרים או אם יותר לך לעשות זאת על פי החוק
הישים.
" ,Third Floor Fun, LLCמשחקי הסוף" ו"משחקי הסוף :המפגש" הם סימנים מסחריים
של נותן החסות ,חובריו או המו"לים .כל סימן מסחרי אחר ,סימן שירות ,לוגו ,ושם מוצר או
שירות שמשמשים בנוגע לתחרות הם רכוש בעליהם ,בהתאמה.

אפליקציות סלולריות ואתרים תואמים
אתה מסכים לציית לתנאים ולהגבלות המסדירים את השימוש באתרי האינטרנט של נותן
החסות ,באפליקציות הסלולריות שלו ,ובכל אפליקציית תוכנה אחרת (להלן ,כולם יחד,
"התנאים וההגבלות") .השותפים ,הנציגים וחברות-הבנות של נותן החסות ,כולל חובריו של
נותן החסות ,חוברי התחרות והמו"לים ,עשויים להיות בעלי אתרי אינטרנט משלהם,

אפליקציות סלולריות ויישומי תוכנה משלהם ,שיהיו כפופים לתנאים ולהגבלות אחרים .נותן
החסות קורא לך לאתר ולבדוק את התנאים וההגבלות של כל אתר אינטרנט ,אפליקציה
סלולרית או יישום תוכנה של צד שלישי שבכוונתך להשתמש בו בנוגע לתחרות .אי-ציות
לתנאים ולהגבלות שכאן ,או לתנאים ולהגבלות של כל אתר אינטרנט או אפליקציה סלולרית
או יישום תוכנה אחר שתשתמש בהם בנוגע לתחרות ,עלול להביא לפסילתך מהתחרות.
אם אתה משתמש בדפדפן אינטרנט או במכשיר סלולרי שאינם נתמכים ,ייתכן שתגיע
לעמוד ש(-א) יקבע שהדפדפן או המכשיר שלך אינם נתמכים ,ו(-ב) יפנה אותך לעדכן את
הדפדפן שלך ,או להשתמש במחשב נייח/נייד שנתמך כדי להשתתף .כמו כן ,אם אתה
משתמש במכשיר שאינו עומד בדרישות המערכת המינימליות הדרושות כדי לראות את תוכן
התחרות ולהשתמש בו ,ייתכן שלא תוכל לראות את התוכן הזה באופן שבו הוא צריך
להיראות ,או לא תוכל לראותו כלל .למרות כל המאמצים שנעשו כדי לתמוך בדפדפנים
ובהתקנים העיקריים הקיימים כיום ,ייתכן שיהיו דפדפנים ומכשירים חדשים שאינם נתמכים,
אם ייכנסו לשוק לאחר פיתוח התחרות ,וייתכן שדפדפנים ומכשירים ישנים יותר לא ייתמכו
כלל .אף אחד מבין נותן החסות וחובריו ,חוברי התחרות או המו"לים לא יהיה אחראי לבעיות
תמיכה של דפדפן או מכשיר כלשהו.
אסור לך להציג בפומבי את התכולה/התוכן של האפליקציות של נותן החסות ושל
האתרים הקשורים אליו ,אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של נותן החסות .אם תבחר
להתחבר או להשתמש במידע מהאפליקציות ו/או מהאתרים של נותן החסות ,באחריותך
לוודא שהמידע הכלול בתוך הקישורים האלה הוא נכון לפני שתסתמך עליו .קישורים והמידע
הכלול בהם עשויים לעבור שינוי או עדכון בכל עת ובלי הודעה מוקדמת.
האפליקציות הסלולריות ו/או האתרים וכל הקישורים של נותן החסות מסופקים על בסיס
"כמות שהוא" ו"כפי שהוא זמין" .לא ניתנת שום אחריות שהיא ,במפורש או במרומז ,ואתה
מוותר על כל טענה בנוגע לכל אי-דיוק ,השמטה או זמינות של המידע המוצג באפליקציות
הסלולריות ו/או באתרים של נותן החסות ,ובכל אתר אינטרנט שנותן החסות סיפק קישורים
אליו .נותן החסות עצמו וכן כל אחד מחובריו לא יהיה אחראי לכל עיכוב הנובע מאתר שלא
יהיה זמין .בשל אופייה המובנה של רשת האינטרנט ,שגיאות ,הפרעות ועיכובים בשירות
עלולים להתרחש בכל עת.
אם תשלח דוא"ל ,טקסט ,תמונה ,קובץ שמע או כל תוכן אחר לאפליקציות סלולריות ו/או
לאתרים של נותן החסות ,אתה מעניק בזאת לנותן החסות ו/או למעצבים של נותן החסות
את הזכות לאחסן לתמיד את התוכן הזה ולהשתמש בו בכל מקום באתרים שלו או בכל אתר
או מדיה אחרים בלי כל תשלום או פיצוי.

פורומים מקוונים

נותן החסות עשוי ליצור פורומים או עמודים בטוויטר ,בפייסבוק ,ביוטיוב ,באינסטגרם ובמדיה
חברתית ואלקטרונית אחרת ,שבהם תוכל לפרסם מידע וחומר הקשורים לתחרות או לספר
(להלן "פורומים מקוונים") .המידע הזה יהיה חשוף לעיני אחרים .הפורומים המקוונים
מיועדים לשימוש לא-מסחרי של המשתתפים ולהחלפת מידע חוקי ,רלוונטי ומתאים .כל
שימוש בפורום מקוון שאינו מתאים למטרות האלה אסור בהחלט .שימוש בפורום מקוון תוך
הפרה של הכללים הרשמיים האלה עלול להשפיע על כשירותך להשתתף בתחרות.
בעצם השימוש בפורום מקוון אתה מסכים לציית לתנאים ולהגבלות שיפורסמו בפורום
המקוון ,נוסף על התנאים וההגבלות שנקבעו על ידי ספק השירות של הפורום המקוון .אתה
מסכים שנותן החסות ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,רשאי להסיר אותך מכל פורום מקוון אם לא
תעמוד בתנאים ובהגבלות של נותן החסות או של הפורום המקוון.

תנאים והגבלות אחרים
פתרון התחרות אומת והוקלט באופן עצמאי ,והוא שמור וחתום במקום מאובטח .התחרות
מסופקת "כמות שהיא" .פתרון התחרות ייחשף אחרי שהזוכה ייקבע ויאומת ,באתר אינטרנט
מתאים או בפרסום שלאחר מכן.
כל החידות שנכללו בספר ו/או יופצו לאורך כל תקופת התחרות מבוססות על ידע כללי.
חידות המבוססות על יצירות ספרותיות ,יצירות קולנועיות או כל צורת אמנות אחרת אינן
מעידות ולא נועדו לציין זיקה ,קשר או קשר מימוני כלשהו בין נותן החסות וחובריו ,חוברי
התחרות או מו"ל כלשהו לבין יצירה ספרותית כזאת ,יצירה קולנועית או כל צורת אמנות
אחרת בכל דרך שהיא.
נותן החסות שומר לעצמו את הזכות לשנות ,לעכב או להפסיק את התחרות במקרה
שפתרונות יפורסמו בציבור או ישותפו בדרך אחרת ,או אם התחרות תיפגם או תושחת באופן
כלשהו .במקרה שהתחרות תופסק ,נותן החסות יעניק את הפרס הגדול למשתתף שהגיע
לשלב המתקדם ביותר בתחרות ,על פי מערכות המעקב הפנימיות של נותן החסות בזמן
שנותן החסות יפסיק את התחרות.
אם יוכרז שתנאי כלשהו בכללים הרשמיים האלה אינו חוקי מסיבה כלשהי ,שאר
הכללים הרשמיים האלה יישארו במלוא תוקפם והשפעתם.

יצירת קשר
אם תצטרך ליצור קשר עם נותן החסות ,אנא צור קשר באמצעות הכתובת
 questions@endgamerules.comבדוא"ל שיכלול פחות מ 441-מילים או במכתב בדואר
רגיל שיכלול פחות מ 441-מילים ויישלח אל:

Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 068204608

כל דוא"ל או מכתב שיישלח אל נותן החסות ויכיל יותר מ 441-מילים לא יטופל.
בגלל הכמות הרבה של הדוא"ל והמכתבים ,נותן החסות עלול לא להגיב לכל הדוא"לים או
המכתבים ,אלא אם נותן החסות יסבור שהתגובה הכרחית .אנא כלול בכל תכתובת את
שמך ,כתובת הדואר האלקטרוני שלך ,הכתובת הפיזית ומספר הטלפון.
כדי לקבל את שמו של הזוכה יש לשלוח בקשה עם מעטפה מבוילת ועליה כתובתך אל:
Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 068204608
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THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third Floor
Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable Information”)
including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and transferred to TFF, or
third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects the privacy of those
persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,” “your,” “user,” or
collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the Personally Identifiable
Information we collect from you. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about
what information we collect from you, how we use and may disclose that information, and the
choices you have regarding our use of, and your ability to correct or update, the information. By
providing Personally Identifiable Information to TFF, you expressly consent to the use and
disclosure of information as described in this Privacy Statement.
What Information We Collect and How We Collect Information
We collect Personally Identifiable Information in several ways through your engagement with
TFF, including from forms you submit to us, or personal correspondence, such as emails or
letters that you send to us. We may ask you to voluntarily provide us with Personally
Identifiable Information. We may collect the following types of Personally Identifiable
Information: your name, email addresses, postal addresses, telephone number, date of birth,
gender, age, geographic location, and any other information necessary to comply with
applicable laws and regulations or maintain TFF’s business operations.
We may also receive Personally Identifiable Information from third parties. Our use of
information received from a third party will be dictated by the third party’s privacy policies and
not this Privacy Statement.
Why We Collect, and How We Use, Personally Identifiable Information
TFF collects Personally Identifiable Information from you for the following reasons and,
therefore, uses the Personally Identifiable Information in the following ways:
• to track your progress through the Endgame contest
• to improve TFF’s goods or services
• to develop new goods or services
• to provide goods or services which you have requested from us
• to analyze use of our goods or services
• to develop, customize, enhance or provide advertising for TFF’s goods or services
• to send you targeted communications, publications, news, information about our goods
or services
• to administer our business
Sharing of Personal Information (Onward Transfer)
Except as set forth in this Privacy Statement, in an TFF-provided privacy statement specific to
an EU member state or Switzerland (if any), or as specifically agreed to by you, we will not
disclose any Personally Identifiable Information we gather from you. We may share your
Personally Identifiable Information with our affiliates. We also may share your Personally
Identifiable Information with third-party service providers to assist us with processing or storing
your Personally Identifiable Information in accordance with the purposes for which we collected
it. We may store your Personally Identifiable Information on servers in the United States, either

hosted by TFF, one of its affiliates or by a third-party service provider, or on servers hosted by
third party-service providers in the EU or Switzerland. We require any third party to whom we
provide your personal information to either: (i) adhere to the US-EU Safe Harbor and/or the USSwiss Safe Harbor Principles (as applicable); (ii) adhere to the EU Privacy Directive as
implemented by the applicable EU member state or the Swiss Federal Data Protection Act (as
applicable) or (iii) contractually agree to provide the same level of privacy as required by (i) or
(ii).
We also may share aggregated demographic and statistical information that is not personally
identifiable with third parties.
TFF also may disclose your Personally Identifiable Information (to the extent permitted by
applicable law):
•
•
•
•
•

to a person who, in the reasonable judgment of TFF, is seeking the information as an
agent of the individual;
in situations where sharing or disclosing your information is required in order to offer you
services;
to a third party or parties, where disclosure is required or permitted by law;
if, in the reasonable judgment of TFF, disclosure is necessary to enforce compliance
with our internal policies or to protect our business, investors, or others; and
to any other entity that acquires all or a portion of our organization by merger,
reorganization, operation of law, or a sale of some or all of TFF’s assets.

TFF may be required to use or disclose your Personally Identifiable Information to in connection
with a legal action or other proceeding, including, without limitation, in response to a court order
or a subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement
agency’s request. Your Personally Identifiable Information stored by TFF in the United States
may be obtained from TFF by government authorities pursuant to subpoena or court order.
Retention of Your Information
We retain your Personally Identifiable Information for only as long as is necessary for the
purposes for which we collected it from you.
Security
TFF is committed to protecting the security of any Personally Identifiable Information you
provide to us. We maintain commercially reasonable safeguards to maintain the security and
privacy of Personally Identifiable Information that you provide to us. If you submit Personally
Identifiable Information to TFF online, we recommend that you terminate your browser session
before leaving your computer. In spite of these protections, TFF cannot guarantee the security
of any data submitted over the Internet. After your Personally Identifiable Information reaches
TFF, however, it is stored on servers (or, in the case of information received from you in person,
in writing or over the phone, in physical storage areas) protected by procedures and technology
designed to block reasonably foreseeable intrusions by unauthorized third parties.
Integrity of and Access to Personal Information
TFF is committed to collecting accurate information from you. You can view, correct and update
the Personally Identifiable Information relating to you held by TFF by contacting us at the
contact information set forth below.
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Adherence to US-EU Safe Harbor and US-Swiss Safe Harbor Principles
Your Personally Identifiable Information may be transferred to, stored, and processed in a
country other than the one in which it was provided, including the United States. When we do
so, we transfer the information in compliance with applicable data protection laws.
Regardless of what country Personally Identifiable Information is stored in or transferred to, we
adhere to this Privacy Statement and have procedures and controls as appropriate to help
ensure this.
We adhere to the US-EU Safe Harbor Framework and the US-Swiss Safe Harbor Framework as
set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of
Personally Identifiable Information from EU member countries and Switzerland. TFF has
certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer,
security, data integrity, access, and enforcement. To learn more about the Safe Harbor
program, and to view our certification page, please visit http://www.export.gov/safeharbor/.
Dispute Resolution
In compliance with the Safe Harbor Principles, TFF commits to resolve complaints about your
privacy and our collection or use of your Personally Identifiable Information. EU and Swiss
residents with inquiries or complaints regarding this Privacy Statement should first contact TFF
by email at privacy@endgamerules.com.
If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not
satisfactorily addressed by TFF, you may contact the state or national data protection or, if
applicable, labor authority in the jurisdiction in which you reside or, as applicable, work.
Opt-Out From Mailings
To the extent you receive marketing or promotional e-mail messages, mailings or telephone
calls from TFF and you wish to stop receiving emails or mailings from TFF please send us an
email to privacy@endgamerules.com with the phrase “Privacy Opt-out: TFF Mailings” in the
subject line and we will remove you from TFF’s mailing list.
Contact Us
If you have questions regarding our Privacy Statement or the use of Personally Identifiable
Information collected, you can contact us by email at privacy@endgamerules.com.
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