מדיניות פרטיות
מבוא

באתר זה אנו מתייחסים בכבוד מירבי לפרטיות משתמשי האתר ומחויבים לשמירת פרטיות המבקרים באתר.
מטרת התנאים המפורטים להלן הינה להבהיר למבקרים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ובין היתר האופן
בו נעשה שימוש במידע הנמסר על ידי המבקרים .השימוש באתר ,לרבות תכניו ,מעיד על הסכמתכם לתנאי
תקנון האתר ומדיניות הפרטיות.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה כמובן באופן שווה ושוויוני ביחס לכל המינים.
מידע הנאסף במהלך השימוש באתר
במהלך השימוש באתר נאסף מידע מסוגים שונים לגבי המשתמשים באתר:
•
•

•

מידע טכני אשר נשלח אוטומטית מן הדפדפן שבו אתם עושים שימוש לשרת האתר ,כגון מידע על סוג
מכשיר הקצה ,סוג הדפדפן והגרסה שלו ומערכת ההפעלה.
מידע אישי אשר יימסר ביוזמתכם בעת גלישה באתר .מידע אישי זה עשוי לכלול ( לפי הנסיבות) אף
פרטים אישיים שלכם ,פרטי יצירת קשר ותוכן הפנייה .מידע זה עשוי אף לזהות אתכם באופן אישי.
יובהר כי כמובן אינכם חייבים למסור מידע אישי ומסירתו של מידע אישי שכזה על ידכם מותנית
בהסכמתכם וברצונכם החופשי .יובהר עוד כי במסירת מידע אישי הנוגע לצד שלישי ,הנכם מצהירים כי
קיבלתם את הסכמתו המפורשת של הצד השלישי למסירת המידע האישי ולשימוש בו בהתאם
למדיניות פרטיות זו.
מידע אשר נאסף אוטומטית על ידי קבצי "עוגיות" כמפורט להלן .מידע זה אינו מזהה אתכם באופן אישי
אולם מידע שנאסף על ידי קבצי "עוגיות" אשר מקורם בצדדים שלישיים המספקים לנו שירותים ,עשוי
לאפשר לאותם צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם לזהות באמצעות המידע חשבונות אישיים המנוהלים
אצל הללו.

השימוש במידע
בפרטים ובמידע אשר תמסרו באתר זה ,יעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות ,תקנון האתר ועל פי
הוראות הדין ובכלל זה על מנת:
•
•

לאפשר לכם שימוש באתר ,בתכנים ובשירותים הכלולים בו ,לרבות ביצוע שיפורים והתאמות.
לצורך פרסום מידע באתר.

•
•
•
•

על מנת להציע למבקרי האתר הצעות המותאמות לצרכיהם והעדפותיהם.
לצורך פנייה אישית למבקרי האתר.
לצורך מידע בדבר נגישות האתר.
לצורך מטרות אחרות שיעודכנו מעת לעת ,הכל בכפוף למגבלות הדין.
שמירת ואבטחת המידע
האתר והמידע הנאסף מאובטחים בסטנדרט המקובל ומפעילי האתר ינקטו באמצעי הזהירות
המקובלים לשם שמירה על פרטיות המשתמשים ואבטחת המידע .יחד עם זאת מובן כי אין ביכולת
מפעילי האתר להתחייב כי לא תהא חדירה לשרתי החברה וכי לא יחשף מידע אישי ולמשתמשים לא
תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר וכל מי מטעמם .מסירת מידע על ידי
המשתמשים וגלישה באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות על כל תנאיה.
קובצי "עוגיות"
האתר עושה שימוש בקבצי עוגיות  ( COOKIESכמו גם קובצי "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים)
לצורך תפעול שוטף של האתר לרבות איסוף נתונים אודות משתמשים באתר ,זיהוי מבקרים ,אימות
פרטים ,התאמת האתר להעדפות ,ניתוח מידע ,פרסום וקידום ולצרכי אבטחת מידע .המשתמשים
רשאים לבחור האם לקבל או לדחות קובצי "עוגיות" על פי שיקול דעתם .השימוש במידע שייאסף כפוף
אף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ( לרבות  GOOGLEו .) FACEBOOK -המידע שייאסף
על ידי קובצי "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים עשוי להישמר בשרתי הצדדים השלישיים הללו ו/או מי
מטעמם ,לרבות מחוץ לישראל.
עדכונים ושינויים
מפעילי האתר שומרים על זכותם לעדכן ולשנות ,מעת לעת ,את תנאי מדיניות הפרטיות באתר.
סמכות שיפוט והדין החל
על מדיניות הפרטיות באתר יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט
בעיר תל אביב  ,ישראל.

