
 מבוא
רשאיות להשתמש במידע המוזן על ידך באתר, על מנת להביא   ,פעילותיה אתר מתולתלות ומ .1

 .לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ללא אישורך
סודיות  נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על  מפעילת האתר .2

  מפעילת האתרהמידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא 
אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו 

 .שימוש לא מורשה
 :המידע אותו אנו אוספים מחלק לשני סוגים .3

o   ו משתמש בפרטים אשר סופקו  האתר אוסף ו/א –מידע אישי הנוגע למשתמש
לאתר מרצונך כגון שמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל שלך, מספר הטלפון, 

ופרטים אישיים מזהים אחרים (להלן: “מידע אישי הנוגע למשתמש”). השימוש 
החברה אינה אוגרת מספרי  במידע אישי זה יעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 .’ראי במחשביה ואינה מעבירה פרטי כרטיס אשראי לצד גכרטיסי אש
o  האתר אוסף, שומר ומשתמש במידע כללי   –מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש

סוג דפדפן, דפים שנצפו, פרק   ,IP שאינו אישי הנוגע למשתמש, כדוגמת כתובת
 IP-זמן השהייה בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים, מיקומו הכללי של ה

 .”בוכיו
 Cookiesב ושימוש שמירה

(קובץ קטן המכיל מחרוזת של תווים  ”cookies“-החברה רשאית לעשות שימוש בעוגיות .1
הנשלחת אל המחשב או אל כל התקן אחר שלך ומעניק לדפדפן שלך מזהה ייחודי) במהלך  

גלישתך בו או תוך שימוש בו דרך אתרים אחרים. אתר החברה עושה שימוש בקבצים אלה על  
לשפר את איכות השירות, כולל לשם שמירת העדפות משתמש, שיפור תוצאות החיפוש    מנת

 .ומעקב אחר מגמות שימוש, כגון האופן שבו משתמשים מבצעים חיפוש
על גבי המחשב שלך. אלה   cookies בנוסף, החברה עשויה להתיר לצדדים שלישיים להציב .2

של האתר, אולם הם מגיעים משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם  ”cookies”דומים ל
שלישיים, כגון המפרסמים באתר, אשר משתמשים בהם על מנת לאסוף מידע לגבי -צדדים

 .ם את הצדדים השלישייםהשימוש שאתה עושה באתר המשמש ג
בין אם הגיעו   cookies באפשרותך לבחור באמצעות הדפדפן בו אתה משתמש .שלא לקבל .3

מאתר החברה ובין אם מצדדים שלישיים. עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר 
 .עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קבצים מסוג זה

 במידע  שימוש
רה רשאית לעשות שימוש ב”מידע אישי הנוגע למשתמש” לצורך יצירת קשר עמך במקרה  החב .1

 .בירור תלונה ו/או חשש להפרת זכויות יוצרים וכדומההצורך, כגון 
כמו כן, החברה רשאית להשתמש ב”מידע אישי הנוגע למשתמש” אף אם לא נתקבלה   .2

ש של האתר ו/או אם יופנה אל האתר צו הסכמתך במקרים הבאים: אם תפר את תנאי השימו
שיפוטי המחייב אותו בגילוי של מידע אישי הנוגע לך ו/או בכל מקרה של מחלוקת, טענה, 
תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין החברה ו/או בכל מקרה בו החברה תידרש 

וקיות, בין אם הן לעשות כן על פי דין ו/או לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן ח 
קשורות לאתר ובין אם לאו ו/או לגורם אחר במקרה בו הבעלות באתר תועבר לאותו גורם אחר  

ובלבד שאותו הגורם ממשיך להפעיל את האתר בהתאם לתקנון זה ו/או לשם הגנה על הזכויות, 
קשורים  הנכסים, או ביטחונם האישי של בעלי, מנהלי ומפעילי האתר ו/או גופים ו/או יחידים ה

 .בהם ו/או המשתמשים האחרים באתר



החברה וצדדים שלישיים הקשורים עמו משתמשים ב”מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש”   .3
הנאסף על מנת: לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך  

ות, והעדפותיך האישיות ו/או לצורך מטרות סטטיסטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כללי
כולל מידע דמוגרפי וגיאוגרפי ו/או לצורך איתור וטיפול בתקלות באתר ו/או לצורך בדיקת 

אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים ו/או לצורך מטרות חוקיות אחרות, כל עוד 
 .האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה הזהות

ת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי  החברה משתמשת באמצעים טכניים וארגוניים על מנ .4
מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין  

החברה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ 
מוש במידע השמור את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שי

 .על מנת לזהות אותך אישית
, מסכים לקבל דיוור אלקטרוני או סמס עם דיוור באתרלרשימת המובהר כי משתמש שנרשם  .5
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