תקנון אתר
 .1כללי
 oברוכים הבאים לאתר ) www.astragal.co.ilלהלן"האתר") ,
בבעלות חברת אסטרגל בע"מ (להלן" :החברה (".עם השימוש
של כל אדם ו/או גוף (להלן" :המשתמש") במישרין או בעקיפין,
באתר ,לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו ,מסכים ומתחייב
המשתמש לתנאי השימוש באתר ,לרבות תנאי מדיניות הפרטיות
(להלן" :מדיניות הפרטיות ("המפורטים להלן ,כפי שיעודכנו מעת
לעת (להלן" :תנאי השימוש (".
 oכמו כן ,באתר עלולים להימצא תכנים ו/או שירותים הכפופים,
בנוסף לתנאי השימוש ,גם לתנאי שימוש ייעודיים (להלן" :תנאי
שימוש הייעודיים") ,ובכל שימוש בתכנים ו/או בשירותים כאמור,
המשתמש מסכים ומתחייב לתנאי השימוש הייעודיים של אותו
שירות ו/או תוכן ,כפי שיעודכנו מעת לעת.
 oאשר על כן ,טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ,מתבקש המשתמש
לקרוא ,בעיון רב ,את תנאי השימוש ,לרבות מדיניות הפרטיות ,וכן
לקרוא את תנאי השימוש הייעודיים ,טרם כל שימוש בשירות ו/או
תוכן הכפוף להם.
 oמובהר בזאת ,כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בתנאי
השימוש הייעודיים ,נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע
ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 .2הרשמה ושימוש במידע
 oהרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה
ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר ,יתבצע
בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר
המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש .מובהר בזאת ,כי
הסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש כמפורט להלן ,מהווה
הסכמה לכל התנאים וההוראות המפורטות במדיניות הפרטיות.
 .3בעלות וזכויות קניין רוחניות
 oכל זכויות הקניין רוחני ,לרבות זכויות יוצרים ,זכויות ההפצה,
סודות מסחריים ,סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר ,בין היתר,
בקשר עם ו/או הגלום בכל מידע ,תוכן ו/או שירות באתר ,לרבות
ומבלי לגרוע ,עיצוב האתר ,טקסט ,איורים ,תמונות ,גרפיקה ,כל
לוגו ו/או סימן מסחר (בין אם רשום ובין אם לאו) ,תוכנות ,גרפים,
צליל ,קטעי וידאו ו/או אודיו ,הנם בבעלות החברה בלבד או
במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר על ידי צדדים
שלישיים ו/או במקרה בו הוצגו באתר על ידי החברה והם שייכים
לצדדים שלישיים  -קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד,

ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן" :האלמנטים
המוגנים").
 oמבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ,3לעיל ,מובהר בזאת ,כי שם
המתחם  "www.astragal.co.ilעל הטיותיו השונות ,וסימני
המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ,נכללים
באלמנטים המוגנים והם בבעלותה הבלעדית של החברה וכי לא
ניתן לבצע בהם שימושים אסורים למעט במקרים בהם נתקבל
לשם כך אישור החברה ,מראש ובכתב.
 oעל המשתמש חל איסור לבצע כל שינוי ,להעתיק ,לשכפל,
לתרגם ,להפיץ מחדש ,לשדר ,לפרסם ,למכור ,לשווק בכל אופן
שהוא כל חלק מהאתר ,לרבות ומבלי לגרוע ,את האלמנטים
המוגנים ,כולם או חלקם ,ללא הסכמת החברה ,אם וכאשר תינתן
לשם כך ,מראש ובכתב.
 oמבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל הפניה לאתר תתבצע על ידי קישור
לעמוד הבית של האתר ) (www.astragal.co.ilבלבד ,כאשר
לחיצה על הקישור האמור תביא לפתיחת האתר בעמוד נפרד,
באופן מלא וללא כל שינוי ו/או תוספת ,לרבות ללא כל מסגרת ו/או
כותרת .
 .4תוכן האתר ופרסומות
 oבתנאי השימוש ,במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש היעודים,
המונח" תוכן "או" תכנים ",משמעם :כל תוכן ,לרבות ומבלי
לגרוע ,טקסט ,קישורים  (Hyperlinks),עיצוב ,איורים ,תמונות,
גרפיקה ,תוכנות ,גרפים ,צליל ,קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
 oבאתר עשויים להיות מוצגים ,תוכן ,פרסומים ,פרסומות ,כתבות,
מידע ,שירותים ,מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים
ו/או מטעמם ,בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים
שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר ,לרבות מדריכי
קניה ,מאמרים ,מפרטים ו/או תמונות של מוצרים (להלן" :תוכן
של צד שלישי (" .מבלי לגרוע מהאמור ,השימוש של המשתמש
בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של
אותם צדדים שלישיים .
 oכל חוות דעת ,הבעת עמדה ,עצה ,הצהרה ,הצעה ,אינפורמציה,
שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צדדים שלישיים ,הנם של
אותם צדדים שלישיים והחברה אינה מעורבת ביצירתם ,עריכתם
ו/או הפעלתם .מבלי לגרוע מהאמור ,המשתמש מצהיר ומתחייב
בזאת ,כי החברה אינה אחראית לנכונותו ,שלמותו ,אמינותו,
אמיתותו ,ישימותו ו/או תוצאותיו של תוכן צד שלישי ו/או השימוש
בו.
 oכל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למוצר ו/או לשירות,
לרבות מפרטים ,הוראות הפעלה ונתונים שונים ,נמסר על ידי
יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין) .תמונות

המובאות באתר ,לרבות בקשר עם מוצרים ,הן תמיד לשם
המחשה בלבד ואין בהן בכדי לחייב את החברה .כל מידע ו/או
תוכן באתר כאמור לעיל יהיו כפופים תמיד למידע המסופק עם
המוצר ו/או השירות בעת רכישתו בפועל ,ובכל מקרה של סתירה
ו/או חוסר התאמה אלה יגברו .לחברה לא תהיה כל אחריות
בקשר עם תוכן ו/או מידע כאמור המוצג באתר (לרבות כל שגיאה,
טעות ו/או שיבוש בהם) ,בין אם הובא על ידי יבואן ו/או יצרן ו/או
ספק ובין אם הובא על ידי החברה .
 oתנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים
שיקבעו על ידי החברה ו/או למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או
למלאי הזמין בחברה.
 oכל שימוש במידע ו/או בתוכן באתר ,לרבות במידע ו/או בתוכן
המסופקים על ידי החברה (לרבות מדריכי קניה ,מאמרים,
מפרטים ו/או תמונות של מוצרים) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות
כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי
הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר ,יתבצע על אחריותו הבלעדית
של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד
החברה בקשר למידע ו/או לתוכן באתר ,לרבות למידע ו/או לתוכן
המסופקים על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות
תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים ,לרבות בגין כל נזק ישיר או עקיף,
הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על מידע
ו/או תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש
כאמור.
 oאין במידע ו/או בתוכן המובא באתר ,לרבות במידע ו/או בתוכן
המסופקים על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי ,ו/או לגבי כל
מוצר ו/או שירות ,באתר בכדי להוות חוות דעת ,הבעת עמדה,
עצה ,הצהרה או הצעה של החברה ,ועל המשתמש לבצע בעצמו
את על הערכותיו ובדיקותיו והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל
טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
 oהחברה משתדלת שהמידע המובא באתר ,יהיה מדויק ככל הניתן.
עם זאת ,ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו ,לרבות
לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים ,שיבושים ,אי
דיוקים וטעויות ,בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה
ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים .המשתמש פוטר בזאת
את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה
באתר ו/או טעויות בו ,לרבות בגין כל נזק ,ישיר או עקיף ,הנגרם
למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות
המשתמש עליו ,לרבות בקשר למוצרים ,תיאורים ,מחירים
וכדומה.
 .5תוכן גולשים

 oהחברה מאפשרת למשתמשים באתר למסור מידע ו/או תוכן
לפרסום באתר ,בין היתר ,באמצעות פורומים ,צ'טים וכיו"ב.
הגולש מצהיר ומתחייב בזאת כי התוכן ו/או המידע אותו ימסור,
כולו או חלקו ,לא יפר ו/או יגרום לחברה להפר ו/או לפגוע
בהוראות הדין ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים ,לרבות,
בענייני קניין רוחני ,דיבה ,לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות וכן כי
למשתמש זכות מלאה למסור את התוכן ו/או המידע ,לפרסום על
פי תנאי השימוש,לרבות שלא באתר.
 oהחברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפרסם ו/או שלא לפרסם
ו/או להסיר ,כל תוכן ו/או מידע שהוגש על ידי משתמשים לשם
פרסום באתר ,את כולו או את חלקו ,והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,ומבלי שיהיה בדבר בכדי לגרוע מאחריות המשתמש ו/או
בכדי להטיל אחריות כלשהי על החברה.
 oבעצם מסירת המידע ו/או התוכן לפרסום באתר ,מתיר המשתמש
לחברה לעשות כל שימוש במידע ו/או בתוכן ,כולו או חלקו ,לרבות
פרסומו גם שלא באתר ,בכל דרך שתחפוץ החברה.
 oבכל מקרה ,החברה לא תהיה אחראית לכל תוכן ו/או מידע אשר
נמסר על ידי המשתמשים ,והמשמש מתחייב ,כי יפצה וישפה את
החברה ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק,
הפסד ,אובד רווח ,תשלום ו/או הוצאה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע,
מתוקף כל דרישה ,תביעה ,פסק דין ,פשרה ,הוצאה לפועל,
ולרבות הוצאות משפט ,ועלויות הייעוץ המשפטי ,הנובעים,
במישרין ו/או בעקיפין ,מתוכן ו/או מידע אשר פורסם על ידו.
 oמבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה לא תהיה אחראית לכל תוכן
ו/או מידע שפורסם על ידי משתמשים באתר ,לרבות כל מידע ו/או
תוכן כאמור אשר יש בהם בכדי לפגוע בפרטיותו ,זכויותיו ,כבודו
ו/או שמו הטוב של המשתמש ו/או של כל צד שלישי ,והמשתמש
מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ,בכל הקשור
ו/או הנובע ממידע ו/או תוכן כאמור.
 .6הגבלת אחריות
 oידוע למשתמש ,כי האתר ,לרבות כל תוכן ו/או שירות בו ,ניתנים
על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם  As Isו - As
 Availableהחברה לא תשא בכל אחריות שהיא ,מפורשת או
משתמעת ,בין היתר ,בקשר עם האתר ,לרבות כל תוכן או שירות
בו ,וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות
המשתמש.
 oהמשתמש מצהיר ומתחייב בזה ,כי הוא אחראי באופן בלעדי
ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר ,לרבות כל תוכן ו/או שירות
בו ,וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית ,בין במישרין בין בעקיפין,
לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

 oהחברה ו/או מי מטעמה ,לא ישאו בכל אחריות שהיא ,לנזק ו/או
אבדן ,ישיר או עקיף ,לרבות נזק נלווה ,תוצאתי ,אקראי או פיצויים
עונשיים (ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,פיצויים בגין
הפסד עבודה ועסקים ,הפסד רווחים ,הפסקות והפרעות עבודה,
הפסד ו/או איבוד מידע עסקי ,פגיעה במוניטין ,וכל הפסד ו/או נזק
כספי אחר) ,הנובעים ו/או הקשורים ,באתר ,או בכל תוכן ו/או
שירות בו ,או בכל שימוש בהם ,ולרבות אך מבלי לגרוע)1 :
בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ,לרבות כל תוכן ו/או שירות
בו ,מכל סיבה שהיא;  )2הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל
המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר ,לרבות כל תוכן ו/או
שירות בו;  )3שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים
באתר ,בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;  )4כל
מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר
מסירתו לצדדים שלישיים;  )5הפרעות ,זמינות ותקינות של
האתר ,לרבות כל תוכן ו/או שירות בו ,מכל סיבה שהיא ,ולרבות,
הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת
הטלפוניה;  )6נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה ,טעות ,אי
דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
 oהמשמש מתחייב ,כי יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה,
מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן רווח,
תשלום ו/או הוצאה ,לרבות ,מתוקף כל דרישה ,תביעה ,פסק דין,
פשרה ,הוצאה לפועל ,ולרבות הוצאות משפט ,ועלויות הייעוץ
המשפטי ,הנובעים ,במישרין ו/או בעקיפין ,מהפרת תנאי השימוש
ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של
המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר
על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים לחברה אין
אחריות לגביו.
 oאין בהגבלת האחריות בסעיף  5זה ,בכדי לגרוע מכל הגבלת
אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש ,לרבות מדיניות
הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.
 .7סתירה ו/או אי התאמה
 oלמען הסר ספק מובהר בזאת ,כי בכל סתירה ו/או אי התאמה,
מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר ,לרבות בדפי "שאלות
ותשובות" ,דפי מבצעים וכיו"ב ,לבין תנאי השימוש ,לרבות
מדיניות הפרטיות ,ו/או לבין תנאי השימוש הייעודיים ,יגברו תנאי
השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים ,לפי העניין.
 oבכל סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאי השימוש
הייעודיים ,יגברו תנאי השימוש הייעודיים.
 .8שינוי תנאי השימוש
החברה תהיה רשאית לשנות ,מעת לעת ,את תנאי השימוש ,לרבות
תנאי מדיניות הפרטיות ,ו/או את תנאי השימוש הייעודים ,וזאת על פי

שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ,זכות ותביעה
בקשר לכך .שינוי כאמור יכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר.
 .9זמינות ו/או שינוי האתר
 oמבלי לגרוע מהאמור ,תהיה החברה רשאית להפסיק את
הפעילות המתבצעת באתר ,כולה או חלקה ,באופן זמני ו/או
קבוע ,בכל עת ,ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ,זכות ותביעה
בקשר לכך.
 oהחברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר,
כולו או חלקו ,ברישום ו/או בתשלום ,ומבלי שתהיה למשתמש כל
טענה ,זכות ותביעה בקשר לכך.
התיישנות
.11
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש ,המשתמש מסכים בזאת ,כי
תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ,תוגבל
לתקופה של  6חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות
כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות ,תשי"ח.1958-
סמכות שיפוט וברירת דין
.11
 oבתי המשפט של מחוז תל-אביב  -יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט
בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמש בקשר לתנאי
השימוש ,לרבות מדיניות הפרטיות ,ו/או לתנאי השימוש
הייעודיים.
 oעל תנאי השימוש ,לרבות מדיניות הפרטיות ,ו/או תנאי השימוש
הייעודיים ,יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים
אלה ויגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
מדיניות פרטיות
 .1מדיניות פרטיות
מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי
נפרד מתנאי השימוש באתר ,הנם לסקור ,בין היתר ,את האופן שבו
משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או
נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש
שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן ,מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי
השימוש.
כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי
השימוש ,אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת .
 .2רישום ומאגר מידע
 oהכניסה לאתר אינה כרוכה בתשלום .עם זאת כניסה ושימוש
בחלקים מהאתר כרוכים בהסכמת החברה וכן במילוי טופס
הצטרפות בכתב על ידי המשתמש (להלן" :ההרשמה").

 oבמסגרת ההרשמה ,יידרש המשתמש למסור לחברה מידע אישי
כדוגמת :שם ,כתובת ,דוא"ל ,מס' טלפון ,טלפון נייד וכיו"ב; כחלק
בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי להענקת השירותים,
תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם
למידע שנמסר לה על ידו .שינוי פרטים שנמסרו על ידי המשתמש
בעת ההרשמה יעשו על ידי משלוח הודעה לחברה בכתב.
 oבמסגרת ההרשמה ,תמסור החברה למשתמש את שם
המשתמש והסיסמא (להלן" :אמצעי זיהוי (".ביכולת המשתמש
לבקש כי אמצעי הזיהוי ישלחו לכתובת הדוא"ל אותה מסר
המשתמש בעת ההרשמה (או כפי שזו עודכנה כאמור לעיל).
שינוי אמצעי הזיהוי יעשה על ידי הזנת אמצעי הזיהוי הקיימים
והחדשים ,אמצעי הזיהוי החדשים ישלחו לדוא"ל או מספר פקס
שניתן בעת ההרשמה (או כפי שזו עודכנה כאמור לעיל ).
 oהמשתמש ישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי
הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש ,מכל מין וסוג
שהוא על ידי כל אדם ,ללא היתר מפורש של המשתמש .לצורך
כך ממליצה החברה ,בין היתר ,כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת
מהאתר ו/או מכל שירות אליו נכנס באמצעות אמצעי הזיהוי .
 oהמשתמש ישא באחריות הבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל
שיבוצע באמצעות אמצעי הזיהוי.
 oמובהר בזאת ,כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור
את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו
של המשתמש .עם זאת ,מסירת חלק מהפרטים בהליך ההרשמה
לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בחלקים שונים באתר.
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת ,כי כל המידע שימסור ו/או
יעדכן ,הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את
המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים
שלישיים ,למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן ,במפורש,
בתנאי השימוש ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.
 oהמידע שמסר המשתמש וכן כל מידע נוסף שיצטבר אודותיו,
לרבות במהלך שימושו באתר ,ישמרו במאגר המידע של החברה
ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם
להוראות כל דין.
 .3השימוש במידע
 oהחברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי
המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות
המשתמש ,לרבות במהלך השימוש באתר ,על מנת לשפר,
להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את
השירותים המוצעים באתר וכן על מנת לעדכן את המשתמש
באשר למבצעים ו/או שירותים נוספים המוצעים על ידי החברה,
מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים ,ובלבד שבמקרה זה

החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים
שלישיים כאמור .בנוסף ,רשאית החברה לעשות שימוש במידע
למטרות שיווקיות וסטטיסטיות ,לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות
העברתו לצדדים שלישיים ,וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.
 oמבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לשלוח
למשתמש ,מעת לעת ,בדואר אלקטרוני ,מידע בדבר שירותיה וכן
מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים .מידע
כאמור ישוגר אל המשתמש ככל שנתן את הסכמתו המפורשת
לכך .המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול
מקבלת המידע כאמור.
 oמובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר,
תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים
)(Cookiesו/או להשתמש בפרוטוקול תקשורת )(sessions
המאפשרים לחברה ,בין היתר ,לזהות את הגולש בעת הגלישה.
הסרת הקבצים ממחשב המשתמש ) (Cookiesאלו תעשה
באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן
הדפדפן .השימוש בקבצים ו/או פרוטוקול כאמור ו/או במידע
שנאסף בעזרתם ,יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות
 .4מסירת מידע לצד שלישי
החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים
המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת
המשתמש לצדדים שלישיים  ,וזאת למעט במקרים כדלקמן :
 oעל פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
 oבכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ,לרבות מדיניות
הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם בצע
המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו ,באמצעות
האתר ו/או בקשר איתו ,פעולות המנוגדות להוראות תנאי
השימוש ,לרבות מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים
ו/או להוראות כל דין.
 oבשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים
שלישיים .
 oבשל כל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה ו/או הליכים משפטיים
אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי
מטעמה.
 oבכל מקרה בו תסבור החברה ,כי מסירת המידע נחוצה על מנת
למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ,של המשתמש
ו/או של צדדים שלישיים.
 oבמקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את
פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש ,לצדדים
שלישיים ,ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את
ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו .אין באמור לעיל בכדי

לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו
בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 .5תכנים ,כתבות ופרסומות
באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי (כהגדרתו בתנאי השימוש)
והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או
למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים .כל שימוש בתוכן של צד
שלישי ,לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על
ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר ,יתבצע על אחריותו הבלעדית של
המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה
בקשר לכך ,לרבות אך מבלי לגרוע ,בגין כל נזק ,ישיר או עקיף ,הנובע
משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף
מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
 .6אבטחת מידע
החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .עם זאת
החברה מבהירה ,כי איננה מתחייבת ,שהשירותים באתר יתנהלו
כסדרם ,ללא כל הפרעה ,ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו
כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי
מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא
תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן ,ישירים או עקיפים ,שנגרמו
כתוצאה מכך ,לרבות בשל פגיעה בפרטיות .

