
 
 6....9: מתאריך תקף

atoobiW – מדיניות פרטיות 

 

 כללי

( מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי "הפרטיות"מדיניות פרטיות זו )להלן:  מדיניות
 השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש. 

 היאביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר, ומפרטת את האופן בו  המפעילהמדיניות  תא המציגמדיניות פרטיות זו 
 .הצעים אחרים, במסגרת השירותים שלבמידע אודותיך, באמצעות האתר, או באמ תומשתמש תאוספ

 
בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, ופעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, ת המפעילהפרטיותך חשובה לנו. 

  . .69. – התשמ"א
 

 באתר מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות.  ךאנא קרא את מדיניות הפרטיות בקפידה. שימוש
 

שומרת לעצמה את  המפעילהמנת להשתמש באתר. אינך חייב לספק מידע זה, אך -עליך לספק את המידע הנדרש על
 הזכות שלא לתת לך גישה לאתר אם לא תספק מידע זה.

  
 לגברים ולנשים באופן זהה.מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת 

 

 איסוף מידע

כגון שם, תאריך . חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, מידע"(ה)" אתר נאסף מידע אודותיךהבעת שימוש בשירותי 
וכל מידע אחר שמסרת למפעילה לרבות באמצעות שאלוני ההצטרפות  ניסיון מקצועי , השכלה,פרטי קשר לידה,

. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, או כל מידע שמסרת באמצעות הטלפון ף לשירותשהתבקשת למלא על מנת להצטר
 . ובעת שימושך בו בתהליך הרישום באתר

כמות כגון  אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר שנאסף מהמידעאחר חלק 
( IP) צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנטבהם , העמודים הפעמים שצפית בפריט מסוים באתר

  שממנה פנית ועוד.

י אינטרנט מרשתות חברתיות, אתרלל, וכן המידע שייאסף לגביך במסגרת ההרשמה באתר ובכ ידך-נמסר עלהמידע ש
פי חוק למסור את -אינך חייב על. המפעילהשל  מידעפעולה, יישמר במאגר ה תמשתפ המפעילהוגורמים נוספים עמם 

 .דרכומסירתו לא תאפשר את גישתך לאתר ולשירותים המוצעים -המידע, אולם אי

 

Cookies 

לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות  מנת-עללצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה  Cookies-האתר משתמש ב
אתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. תוכל להפסיק את איסוף הת פרטים, להתאים את , לאמהשימוש בו

, Cookies-לסרב ל תבחראם יחד עם זאת,  ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש.-על Cookiesהמידע באמצעות 
 וכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.תלשים לב כי לא  ךעלי

 

 

 



 
 

  סקרים

. ההשתתפות בסקרים אלו הינה על מעת לעת ערוךהיא תש לבקש ממך למסור מידע באמצעות סקרים העשוי המפעילה
. השימוש במידע שיימסר באמצעות הסקרים ייעשה למטרת הםבסיס התנדבותי ואתה יכול לבחור שלא להשתתף ב

 פי כל דין. -מותרים עלשימושים אחרים הלמטרת שביעות הרצון מהאתר וכן אחר שיפור, שינוי, מעקב 

 

  איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

. חברות ם אודות השימוש באתרתיעזר מפעם לפעם בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיי המפעילהייתכן ש
אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר 

המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר וכיוצא בזה. 
 ובקרה.

 

  השימוש במידע

 – לצורךפי הוראות כל דין, -פי מדיניות פרטיות זו או על-השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על

 שימוש בשירותים שונים באתר. 

  אתרבניהול השירותים והתכנים המוצעים. 

 ירותים והתכנים המוצעים באתרהש העשרתו שיפור, ייעול. 

 המוצעים באתרשירותים ותכנים  ביטול. 

  שירותים באתר לצריכתמתן האפשרות. 

 שלך. ענייןלתחומי ה באתר ךביקורדעות שיוצגו בעת המו פרסום מידע ותכנים באתר והתאמת 

 סטטיסטיקה ומחקר. 

 יצירת קשר עמך. 

 מנטור לאתר. ת מתלבט ו/אוואישור הצטרפ 

  המפעילההגנה על האינטרסים הלגיטימיים של. 

 

  מסירת מידע לצד שלישי

, לרבות אך לא רק, לצדדים שלישיים תוכל להעביר את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר המפעילה
 או כל גורם אחר מטעמה, במקרים הבאים: ,ספקי משנה

  שלישיים.כאשר אישרת להעביר מידע לצדדים 

  או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת השימוש תנאיעל מנת לאכוף את. 

  שעליהם המפעילה סומכת לרבות, אך לא רק, ספקים של על מנת לספק לך שירות באמצעות צדדים שלישיים
 .CRMדיוור ישיר ומערכות 

 קיוםיצור קשר זה עם זה לשם וכלו לשת מנת-על פוטנציאליים, מתלבטים/העברת מידע אודותיך למנטורים 
, אולם סירוב עשוי להביא בכל עת למפעילהאם ברצונך לסרב להעברת מידע מסוג זה, תוכל לפנות  .שירותה

 .מוש באתרעימו את הפסקת השי

  פי דין ומימוש אינטרסים לגיטימיים שלה.-על למפעילהמימוש המטרות המותרות 

  בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה  הראוי ההינ העברת מידעכי מאמינה  המפעילהכאשר
 .אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת

  שתחייב חשיפת פרטיך המפעילהמחלוקת משפטית בינך לבין קיומה של. 



 
 

  ממשתמשי לבקשת מנטור או מתלבט או משתמש אחר במקרה של מחלוקת או כל בעיה אחרת שאירעה עם מי
 האתר.

  מצידך באתר פעולות שבניגוד לדיןשל ביצוע. 

 צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי קבלת. 

 באופן שאינו יזהה אותך אישית מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה העברת. 

 סום מוצריהם ושירותיהם, בכפוף להסכמתך העברת מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, לצרכי שיווק ופר

 פי דין.-המפורשת ועל

  מכירת או העברת פעילות אתר הבית לתאגיד כלשהו, וכן במקרה של מיזוג המפעילה עם גוף אחר או מיזוג

 פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי.

  
 

 ודיוור ישיר תוכן פרסומי
 

להצטרף לקבלת או בכל שלב אחר בהמשך המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הצטרפותו לשירות 
בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים דיוור ישיר על מנת ליידעו 

 "(.דיוור ישירא"ל ומסרונים )להלן: "בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דו
 

בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה 
המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את 

למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור  הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי
המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח  עם ישיר באמצעות יצירת קשר

 למשתמש.

 
 בזק) התקשורת למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק

 .691.-ב"תשמ(, ושידורים
 
 

  פרסומות של צדדים שלישייםוצדדים שלישיים 

שאינם כפופים למדיניות לאתרים להקליק על קישור לשם גישה יכול המשתמש שבהם  באתר מקומותישנם מספר 
בקישורים הללו . מנטוריםואינם קשורים למפעילה לרבות, אך לא רק, קישורים המובילים לאתרים של  פרטיות זו

במקרים מסוימים לספק מהמשתמש ו באופן עצמאי לרבות מידע אישיעליו לאסוף מידע מהמשתמש ו/או עשויים לבקש 
 הללו. בקישורים פעילות המשתמשמידע אודות  למפעילה

, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות בכפוף למדיניות פרטיות זו לגלות לו מידע אישי עשויה המפעילהכל צד שלישי אשר 
כאמור תסדיר את  מדיניות הפרטיות של אותו צד שלישימשלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. 

אותו עם צדדים שלישיים כאמור  שהמפעילה חלקהלאחר  המשתמש אישי שלהמידע ההשימוש, הטיפול והגילוי של 
 המפעילה, של אותם צדדים שלישייםבמדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות 

 .צדדים שלישיים כאמורשל  בקישוריםאותך לבקר  תמעודד

אתר. המודעות שבהן שומרת לעצמה את הזכות להתיר לספקים בענפים השונים לנהל את מערך הפרסומות ב המפעילה
 הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבותצפה בעת ת

Cookies במחשבך. ה-Cookies בהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו רים להן לאסוף מידע על האתרים מאפש
כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של  Cookies-פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב

לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על  המפעילה. המפעילה
 סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.המידע הפעילות המשתמשים באתר. 

 

 

 



 
 

 מידע מצטבר ובלתי אישי

 המפעילהש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. עשויה לעשות שימו המפעילה
 המפעילהאישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, -עשויה לשלב מידע בלתי

ח עסקי כללי. רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתו
 המנטוריםהשירות או  ,רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים המפעילהלמשל, 

הפופולריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות 
 שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 

  ולתקנו זכות לעיין במידעה

במאגר מידע. אדם שעיין במידע  עליו כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק, .69. – פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-על
. שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו

תוכל לזהות  שהמפעילהמנת -ן פרטי זיהוי כפי שיתבקש ממך, עלבפנייתך עליך לצייאתר. בצע דרך הפנייה כזאת יש ל
 אותך כיאות.

 

  אבטחת מידע

משתמשת  המפעילה .ערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם להוראות הדיןמיישמת באתריה מ המפעילה
מצמצמים את הסיכונים  אמצעים אלהבעוד ש. ים התואמים את הסטנדרטים הנהוגיםבאמצעי אבטחה סבירים ומקובל

לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן  המפעילהטחון מוחלט. לכן, ימורשית, אין הם מעניקים ב-לחדירה בלתי
נוקטת באמצעי אבטחה סבירים אלו, היא לא  המפעילהכל עוד  מורשית למידע המאוחסן בהם.-מוחלט מפני גישה בלתי

 תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה זו.

 

 הגבלות על השימוש במידע

סחור מתחייבת לשמור על המידע שלך, לא ל המפעילהבעניין שמירת הפרטיות והסודיות,  המפעילה בהתאם למדיניות
 אמור במדיניות פרטיות זו.לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט העבירו ור אותו ולא להלא למכבו, 

 

  במדיניות הפרטיות ועדכונים שינויים

שומרת לעצמה כל זכות לשנות מזמן לזמן את מדיניות הפרטיות שלה, בהתאם לצורך ולשיקול דעתה  המפעילה
 כל שינוי יחייב את כלל המשתמשים מרגע פרסומו באתר. הבלעדי, וללא הודעה מראש.

ת כי לא התעדכנ ותהיה מנוע מטענה, הולהתעדכן בשינויים ב הינך מתחייב לעיין מפעם לפעם במדיניות הפרטיות
 בשינויים במדיניות זו.


