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פעילויות הדורשות מסירת מידע ומטרות השימוש במידע.1

i.מכםמבקשיםאנולאתראולאפליקציהההרשמהבעת–שלנולמערכותהרשמה
ליצורשנוכלמנתעלארגוני,ושיוךדוא"לכתובת,לידה,תאריךמלא,שםלספק

עבורכם פרופיל משתמש.
ii.הקשריצירתפרטיבאמצעותאליכםלפנותזכותנועלשומריםאנו–קשריצירת

שליחתכגון,תפעוליותלמטרותוגםפניותיכםעללהשיבמנתעללנושימסרו
במסגרתלידיעתכםשמובעלמידעבנוגעקשריצירתבדוא"ל,קבלה/חשבונית

במדיניותשינוייםאודותאתכםליידעלנו,שמסרתםהאישילמידעביחסאוהשירות
הפרטיות ותנאי השימוש וכדומה.

iii.אתלקבלולהסכיםשלנוהתפוצהלרשימתלהצטרףבאפשרותכם–ישירדיוור
מבצעים,הצעות,היתר,ביןשכוללאחרים,באמצעיםשווקידיוורוכןשלנוהניולטר

להירשםמנתעלרצון.שביעותבסקרילהשתתףבקשותוגםאחריםפרסומתדברי
שאליהופעילה,שלכםאלקטרונידוארכתובתלמסורעליכםשלנוהדיוורלשירות
שיישלחדוורלכלכילצייןחשובמאיתנו.ישירדיוורלקבלולהסכיםהעדכוניםיישלחו
הדוארכתובתאתלהסירניתןכיצדהוראותיצורפונרשמתם,שאיתולדוא"לאליכם

האלקטרונית מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל דוור ישיר מאיתנו.
iv.אגרגטיביים-סטטיסטייםנתוניםאוספיםאנו–אוטומטיבאופןנתוניםוניתוחעיבוד

זמןמשךלדוגמה,המשתמשים.ידיעלשלנומערכותוהפעילותהשימושאודותעל
השימושתדירותגיאוגרפי,מיקוםמשתמש,מכשירזיהוימספר,IPהשימוש,
אופןאתיותרטובלהביןלנולאפשרנועדוניתוחםעיבודםנתונים,איסוףוכדומה.
אתולשפרלשדרגכדיהיתרביןהמשתמשים,ידיעלשלנובמערוכתהשימוש

באיסוףשלנוהעיקריתהמטרהכן,כמוהמשתמש.חוויתואתשלנוהמערכות
הסביבה,ניקיוןעללשמוראנשיםלעודדנוכלשבאמצעותומודלליצורהיאהנתונים

לשפר ולייעל את תהליכי ניקיון הסביבה.



הסכמה.2

וכיהמידעאתלנולספקמחויביםשאינכםלכךמודעיםאתםכיבזאתמאשריםהנכם
המידעאתשנאסוףבמפורשמסכימיםאתםפרטיכםומתןשלנובמערכותבשימוש

ונשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלנו.

מרצוןידכםעלוניתןומדויק,שלםשלכם,הואלנושסיפקתםשהמידעמצהיריםהנכם
שלהפרהמהווהאינובמידעעושיםשאנושהשימושומסכימיםבזאתמאשריםהנכםומדעת.

אותלונהטענה,כלעלבזאתמוותריםוהנכםאחרת,זכותאףשללאוגםהפרטיותזכות
לפרטיות,בזכותכםלרבותמטעמכםמיבכלאובכםפגיעהלהפרה,ביחסתביעהעילת

אותנוומשחרריםזו,פרטיותלמדיניותבהתאםבווהשימושעיבודוהמידע,מאיסוףכתוצאה
שלישייםלצדדיםאולכםלהיגרםשעלולאחר,אוכספיעקיף,אוישירנזק,לכלאחריותמכל

בעקבות מסירת המידע.

אתלשנותרשאיםאתםהפרטיותולמדיניותהשימושלתנאישהסכמתםלאחרזמןבכל
בוושימושעיבודושמירתו,המידע,לאיסוףלנושנתתםההסכמהאתולהסירדעתכם

הקשריצירתמדרכיבאחתקשריצירתידיעלהמידע,לנונמסרשלשמןלמטרות
פנייתכםעללענותהמאמציםמירבאתנעשהואנוזופרטיותמדיניותבתחילתהמנויים

ולטפל בה בהקדם האפשרי.

גילוי והעברת מידע לצדדים שלישיים.3

יותראואחדבכלשלישייםצדדיםעםהמידעאתלשתףאולהעבירלגלות,רשאיםאנו
מהמקרים הבאים:

בעלתציבוריתרשותשלצומשפט,ביתצוהרשאה,חוק,פיעלכןלעשותנידרשאם-
תנאיאתו/אושלנובמערכותהשימושמתנאייותראואחדאתהפרתםאםאוסמכות

השימוש או מדיניות פרטיות זו;

אתםאושהשתמשתםלחשוד,עילהלנותהיהאושלישיים,מצדדיםהודעהנקבלאם-
אולעסוקכדיבעקיפין,אובמישריןחלקו,אוכולושלנו,במערכותלהשתמשמתכוונים

בלתיאומזיקהחוק,מפרתחוקית,בלתיפעילותלבצעאחרלשדלאוולבצעלנסות
תנאיאתאוהשירותתנאיאתהחוק,אתהציבור,תקנתאתהנוגדתאחרבאופןמוסרית

מדיניות פרטיות זו;

חלקי)אומלא(באופןשלישיצדידיעלנרכששלישי,צדעםפעולהנשתףבומקרהבכל-
וזכויותינונכסינושלמכירהאוהצעהלצורךשלישיצדעםאחרבאופןנתקשראםאו

הקנייניות, כולן או חלקן.

שימוששנעשהוככל,1בסעיףלעילכאמורשלנוהישירהדיוורשירותתפעוללצורך-
ניוזלטר.בחברה חיצונית שתספק לנו בעתיד שירותי תפוצה ומחולל

או אחרים שלנו.לצורכי שיפור חווית השירות וניטור ועיבוד נתונים כלכליים-

שירות דיוור ישיר.4

רישוםלטובתמרצונכם,המידעובמסירתשלנוהישירהדיוורלשירותלהירשםלהסכיםבאפשרותכם
אחריםפרסומייםומסריםסקריםעלונים,פרסומות,לקבלבזאתמסכימיםהנכםהישיר,הדיוורלשירות
,SMSדוא"ל,באמצעות:מאתנו MMS,צורתכלו/אורגילדוארטלפון,פקס,מידיות,הודעותיישומי

לאו.אםוביןהסכמתכםמתןבמועדידועההיאאםביןבה,להשתמשלנכוןשנמצאאחרתתקשורת
טענהו/אודרישהו/אותביעהכלעלמוותריםהנכםשלנוהישירהדיוורלשירותלהירשםבהסכמתכם

ומאשריםבשמנו,הפועליםשלישייםמצדדיםאומאתנושיווקיתותקשורתפרסומתדברלקבלתבנוגע



ו/אוטענהאףלכםתהיהלאוכיזכויותיכםשלהפרהמהוותאינןשלנוהישירהדיוורשפעולותבזאת
מרשימתשמכםאתהסרתםשלאזמןוכלישיר,דיוורלקבלתביחסמאתנודרישהו/אותביעהו/אותלונה

הישיר שלנו.הדיוור הישיר והנכם מסכימים להיות רשומים לשירות הדיוור

קישורים.5

אובבעלותשאינםאחרים,אפליקציותאולאתריםקישוריםויופיעוייתכןשלנובמערכות
אנוואיןופעילותםפעולתםואופיטיבםאתבודקיםאיננומטעמנו.מישלאושלנובפיקוח

היטבלבדוקלכםממליציםאנומידע.ואבטחתפרטיותלגביולמדיניותםלהםאחראים
להורידאחראחדלכלתמליצואותאפשרואותגלשואושתורידולפניאפליקציותאואתרים

איזהלהביןמנתעלשלהםהשימושותנאיהפרטיותמדיניותאתבעיוןולקרואבהםלגלושאו
מידע נאסף, לאילו מטרות ולמי מועבר המידע, אם בכלל.

אתריםאותםשלפעילותםכשירותאתשווידאנוכךעלמעידהאיננהקישוריםשלהימצאותם
ממליציםואיננואפליקציותאואתריםלאותםתמיכהאוחסותמעניקיםאיננואפליקציות.או

דרךבכלבהםשזמיןתוכןעללהסתמךאולצרוךאובהםלגלושאולהשתמשלהוריד,לכם
כספינזק,אופגיעהלאףבעקיפין,אובמישריןאחריות,אףלנו,תהיהלאוגםלנוואיןאחרת

באתריםגלישהאושימושהורדה,בעקבותשלישייםלצדדיםאולכםלהיגרםשעלולאחר,או
ישיר או עקיף, כאמור.או אפליקציות הללו ואתם משחררים אותנו מאחריות לכל נזק,

Cookies-עוגיותקבצי .6

לאפליקציהנכנסיםשאתםברגעהמשתמששלהמכשירגביעלהמושתליםקבציםהםקוקיז
משתמשיםואנומקובלתפרקטיקההיאבקוקיזהשימושבהם.השימושכלולאורךלאתראו

ההפעלה,מערכתסוגדפדפן,סוגשעה,תאריך,כגוןלא-מזההמידעלאסוףכדיבקוקיז
שלנו,המערכותניהוללצרכינשמרזהמידעוכדומה.GPSנתוניIPכתובת גיאוגרפימיקום

שלבמקריםמשתמשפרטיולאיתורסטטיסטייםדווחיםלהפקתבשרתים,העומסאיזון
לאפשרכדיהנדרשותאחרותפעולותוביצועבאגיםתיקוןשלנו,השירותשיפורנפש,פיקוח

לנו לקיים את פעילות המערכות שלנו באופן שוטף.

עשוימסוימיםקוקיזקבצישנטרוללבכםתשומתאנאמהקוקיז.חלקלנטרלבאפשרותכם
היכולתאתמוחלטבאופןלסכללעיתיםואףובשירותיהשימושבחווייתלירידהלהביא

להשתמש במערכות שלנו כולן או חלקן.

להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו משתמשים:

אתלשפרמנתעלנעשהקוקיזקבצישלזהבסוגהשימושפונקציונאליים:קוקיזקבצי
לאפשרמנתעלשלכםהרישוםפרטיאתלזכורלמשל,שלנוהמערכותשלהפונקציונאליות

כניסה מזוהה.

אתלשפרלנולאפשרנועדקוקיזקבצישלזהבסוגהשימושסטטיסטי:לניתוחקוקיזקבצי
אתם משתמשים במערכות.חוויית השימוש במערכות שלנו על ידי ניתוח האופן שבו

לנוהמעניקיםשלישייםצדדיםידיעלוהןידינועלהןמתבצעאלהבקוקיזהשימושלפרסום:קוקיז
השלישייםולצדדיםלנומאפשרותלפרסוםהקוקיזועריכה.שיווקפרסום,לצורכינועדווהםשירותים

אובאפליקציותוגםשלנובמערכותהמבקריםשלהגלישהדפוסאתלהביןפרסוםשירותילנושמעניקים
מוצרים שרלוונטיים עבורכם.אתרים אחרים, ומאפשרים לנו להציע לכם תוכן, שירות ו/או

לקרוא ולהבין את מדיניותאנו משתמשים בקוקיז של צדדים שלישיים ומעודדים אתכם
שלהלן:הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותים, בקישורים

Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Google Ad-words

Facebook

זכות לעיין במידע.7

ידיעלאובכתבשהרשהובא-כוחוידיעלאובעצמו,לעייןזכאיאדםכלהדיןעל-פי
נכון,אינוכיומצאשעליובמידעשעייןאדםמידע.במאגרהמוחזקעליובמידעאפוטרופוסו,

למוחקו.אוהמידעאתלתקןבבקשההמידעמאגרלבעללפנותרשאימעודכן,אוברורשלם,
שנזכרתאי-מיילשלחואנאאישית,אתכםהמזההמידעלשנותו/אולמחוקתרצואםלפיכך,
כילבשימויתוקן.ו/אויימחקזהשמידעמעונייניםאתםכיבווציינוזופרטיותמדיניותבראש

אישיתאותכםמזההשאינובמידעלהשתמשמאיתנומונעתאינהזהמידעשלמחיקה
שנאסף לפי האמור לעיל.

עלבהתבססאליכם,אישיתפניהלצורךמשמששלנוהמידעשבמאגריהמידעאםבנוסף,
ששמותיהםאדםבנישליותראואחדאיפיוןפיעלשנקבעהאוכלוסין,לקבוצתהשתייכותכם

הפרטיות,הגנתחוקעל-פיזכאיםאתםאז)מסחריתבהצעהפניה(במאגרכלולים
נמחקאנוהמידע.ממאגריימחקאליכםהמתייחסשהמידעבכתבלדרוש1981התשמ"א-

אולםלעיל,כאמורמסחריותבהצעותאליכםלפנותכדירקלנוהדרושמידעזהבמקרה
לצורךעודישמשלאאךדין,על-פיבמאגריםלהישמריוסיףעסקינולניהוללנוהדרושמידע

פניות אליכם.

אבטחת מידע .8

מידעלאבטחתמקובליםוסטנדרטיםעדכנייםלנהליםבהתאםפועלתשלנוהמערכות
ואמותלתנאיםובהתאםבישראלמאובטחיםשרתיםעלמאוחסןשומריםשאנווהמידע
לחדירההסיכוניםאתמצמצמיםאלהונהליםשמערכותבעודבשוק.המקובלותהמידה

וחסינותבטחוןמעניקיםהםאיןאחרת,בדרךחשיפתואומידעזליגתלמידע,בלתי-מורשית
אירועייתרחשושלאאחוזובמאהמלאבאופןלהתחייביכוליםאנוואיןלמידעמוחלטים
לאאנולכן,אותנו.שמשמשותהמידעלמערכותלחדוראולפגועניסיונותאומידעאבטחת

גישהמפנימוחלטבאופןחסיניםיהיומאוחסןהמידעשעליהםשהשרתיםמתחייבים
בדרך אחרת.בלתי-מורשית למידע, חשיפתו או זליגת המידע לצדדים שלישיים

שינויים במדיניות הפרטיות .9

דעתנולשיקולובהתאםעתבכלהזוהפרטיותמדיניותאתלשנותזכותנועלשומריםאנו
לתוקףיכנסוהפרטיותבמדיניותוהבהרותשינוייםקרובות.לעתיםבהעיינואנאלכןהבלעדי,

פרטיבאמצעותלכםנודיעזו,פרטיותבמדיניותמהותייםשינוייםנבצעאםפרסומם.עםמיד
אנוכיצדאוספים,אנומידעאיזהללמודשתוכלוכךעודכנה,שהמדיניותשלכםהקשריצירת

לצדדיםאותומגליםאובמידעמשתמשיםאנובכלל,אםנסיבות,ובאילובומשתמשים
שלישיים.
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הנכםוכיומעלה18בניבגיריםהנכםלפיומצגמהווההזוהפרטיותלמדיניותהסכמתכם
שלחוקיאפוטרופוסאוהוריםהנכםכיו/אודיןכלפיעלמשפטיותפעולותלבצעכשירים

שלנו.קטין שתחת משמורתכם ואישרתם לו להוריד או להשתמש במערכות

https://support.google.com/google-ads/answer/2549116?hl=en&ref_topic=3123080
https://en-gb.facebook.com/policies/cookies/

