
 תנאי שימוש באתר

 כללי .1

קובעי� את הגישה של� לאתר ויחולו על כל ") תנאי השימוש("תנאי השימוש המפורטי� להל� 
בתכני� ובשירותי� המופיעי� בו או בקישוריות למקורות , שימוש שתעשה באתר לרבות במידע

ירות וכ� על כל מסירת מידע או על כל רכישת ש, מידע אחרי� המסופקי� באתר או באמצעותו
. באמצעות האתר וה� מהווי� את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו

אתר זה זמי� לשימוש� רק בתנאי שתסכי� . קרא בעיו� את תנאי השימוש לפני השימוש באתר
או /או יינתנו בו ו/על השירותי� אשר ניתני� ו,  הגלישה והשימוש באתר זה .לתנאי השימוש
א� אינ� מסכי� לכל תנאי . � לפע� הינ� בכפו! להוראות תנאי שימוש אלהבאמצעותו מפע

גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצד� להוראות ולתנאי� . השימוש אל תעשה שימוש באתר
מפעילי האתר שומרי� לעצמ� את הזכות להפסיק את שימוש� . אלה והתחייבות� לפעול לפיה�

 . י השימושבאתר א� לא תעמוד באחד או יותר מתנא
אול� הוא מתייחס לשני המיני� בצורה , האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשו� זכר

 .שווה

 על תנאי השימוש .2
מוסכ� ומובהר כי . תנאי שימוש אלה מהווי� הסכ� נפרד בי� המשתמש לבי� מפעילי האתר

  ידי משתמשלמפעילי האתר לא יהיו אחראי� כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאי� אלה על
יוכל המשתמש לתבוע א� ורק את הצד , י משתמש אחר"וכי במקרה של הפרה כלשהי ע, אחר

 . או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר/טענה ו, ולא תהיה לו כל תביעה המפר
האתר  מפעילי. מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאי� אלה מדי פע� בפע� לפי שיקול דעת� הבלעדי

"או בדואר/מ� סביר על שינויי� אלה למשתמש באמצעות פרסו� באתר ויודיעו מראש ובפרק ז
יותנה  המש� השימוש בשירותי האתר. לפי שיקול דעת� ובהתא� לנסיבות העניי�, אלקטרוני

 . בקבלת הסכמת המשתמש לשינויי� אלה
 .כי רק האמור בהסכ� זה יחייב את מפעילי האתר, מובהר בזאת

 הגדרות .3

, לרבות כל תוכ� מילולי, כולל מידע מכל מי� וסוג" תכני�"או , "כ�תו"המונח , בתנאי� אלה

, עריכת�, עיבוד�, או כל שילוב שלה� וכ� עיצוב�, )audio-visual(קולי "אור, קולי, חזותי

, תרשי�, )animation(הנפשה , איור, צילו�, כל תמונה): א� לא רק(לרבות , הפצת� ודר� הצגת�

קוד , קוב$, כל תוכנה; קוב$ קולי וקוב$ מוסיקלי, סרטו�, )sample(דגימה , הדמיה, דמות

סמל וצלמית , סימ�, מאגר נתוני� וממשק וכל תו, פרוטוקול, )format(תסדיר , יישו�, מחשב

)icon( 
 מ"בע) 1996( קסלר דיאטה קלאב –מפעילי האתר 

 .להל� משמעו כל אד� אשר יוצר קשר או מתקשר ע� השירות" משתמש"המונח 

  אחריותהגבלת .4

לא נית� להתאימ� לצרכיו של כל אד� ). AS IS(התכני� באתר ניתני� לשימוש כמות שה� 
, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגי� תכונות של התכני�, לא תהיה ל� כל טענה. ואד�

. פרסו� תכני� באתר) א� בכלל(התאמת� לצרכי� או התגובות שיעורר , מגבלותיה�, יכולותיה�
 . תר ייעשה אפוא על אחריות� הבלעדית והמלאההשימוש בא

מעורבי�  או/או כל גו! או אד� הקשורי� ו/ומפעילי האתר ומסכי� כי  המשתמש מצהיר בזאת 
עילה משפטית  הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורי� מכל אחריות וחבות תחת כל, ביצירת
מיוחדי� או  ,משניי�, עקיפי�ישירי� או , הפסד או הוצאה, פגיעה, בקשר לכל נזק, שהיא

באמצעות האתר  או השירותי� הניתני�/ו, הקשורי� בקבלת המידע המצוי באתר, תוצאתיי�
נתוני� או  אובד�, לרבות א� לא רק, או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר/ו

ר או איחו ,פג�, מחיקה, הפרעה, שיבוש השמטה, שגיאה, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, רווחי�
נתק , מוירוסי� כלשה� או תוכנה הנובעי�/נזקי חומרה ו, עיכוב של כל פעולה או העברת נתוני�

או לכל שינוי /ו, המצוי באתר קיו� גישה בלתי חוקית לכל מידע, השמדה, גניבה, תקשורת כלשהו
או בלתי חוקית של /פוגעת ו או כל התנהגות/או שימוש בנתוני� ובמידע המצויי� באתר ו

או סיכו� בקשר ע� כל האמור /ו וכי כל אחריות, או צדדי� שלישיי� כלשה�/משי� אחרי� ומשת
האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו  המשתמש מבי� ומסכי� כי כל. לעיל יחולו על המשתמש בלבד

 .ותוכנו של האתר
  לנהוג משנה זהירות בקשר ע� התכני� המתפרסמי� באתר ובמכשירי הקצה$ ממלימפעיל האתר

 מפעיל האתרבפרט אמורי� הדברי� בכל הנוגע למידע מקצועי הנית� על ידי מומחי� . שוני�ה
מפעיל , משכ�. והינו בגדר המלצה בלבד, מקצועית כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה, מבהיר

העלולות ,  של השימוש בה�"שירות ועקיפות -  אחראי לתכני� אלה ולתוצאותו אינהאתר



וחלה עלי� האחריות , לפעול על בסיס תכני� אלה די� שלישיי� א� החלטתלהיגר� ל� או לצד
 .המלאה והבלעדית לפעולותי� ותוצאותיה�

 

 התחייבויות המשתמש .5
 לאחס� או להפי$ באמצעות האתר תכני� הנמני� על אחד או, המשתמש מתחייב שלא להעלות

 : יותר מהבאי�

 .חוקיות"עולות בלתיאו תכני� שנועדו לביצוע פ/תכני� בלתי חוקיי� ו  4.1

 . או במשתמשי האתר/תכני� הפוגעי� בפעילות האתר ו  4.2

 . ב"פגיעה אישית וכיו, הסתה, הטרדה, תכני� בעלי אופי של השמצה  4.3

או , להפריע, המתוכנ� להרוס, תכני� הכוללי� וירוסי� ותוכנות או כל קוד מחשב אחר  4.4
ה והתוכנה אשר מצויות החומר, השרתי�,  בכל אחד מ� המחשבי� להגביל את השימוש

 ,בשימוש מפעילי האתר לצור� אספקת השירותי� המוצעי� באתר זה

 . או מסחרי/תכני� בעלי אופי פרסומי ו  4.5

 . או פוגעי� בזכויות יוצרי�/תכני� המפרי� זכויות יוצרי� ו  4.6

 . או חוק הגנת הפרטיות/הרע ו"תכני� המנוגדי� לחוק איסור לשו�  4.7

 . או תועלת בו/שלנמענו אי� צור� ו) spam" (זבל"דואר"הפצת   4.8

שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערי� על , הטענה    4.9
 . כלשהו או על גו!       משתמש 

, המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכני� שהועלו על ידיו 4.10
 .רטיותפה אמור במדיניות לוזאת בכפו! , ופרסומ� הפצת� לרבות

בעשות� שימוש באתר הינ� מתחייב כי לא תעשה אחד או , בנוס! לכל האמור לעיל ולהל� 4.11
 : יותר מהדברי� הבאי�

או מסירת /עובד או מנהל של מפעילי האתר ו, לרבות נציג, התחזות לאד� או גו! כלשהו
, ההעתק, עיבוד, שינוי, תיאור מסול! או הצגה כוזבת של הקשר של� לאד� או גו! כלשהו

, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, מכירה, תרגו�, מת� רישיו� משנה, התאמה, שאיבת מידע
לרבות בסיס , פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבי� את האתר

הצבת , וכ� פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות, המידע
� מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמת� בתו, או כל חלק ממנו, האתר

או , מנוע אחזור וחיפוש מידע, תולעת , שימוש בכל רובוט, בכתב ומראש של מפעילי האתר
או כלי כאמור אשר , ולאתר מידע באתר, בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנ� לאחזר

, לשרתי האתר" דואר זבל"פצת ה, מתוכנ� לחשו! את מבנה מאגר הנתוני� והקוד באתר זה
שימוש שנועד להתחקות אחר אד� אחר או , או הצפת� בדואר כזה או כל דואר אחר

לאסו! או לאגור מידע אישי על משתמשי� אחרי� לש� , להטריד אד� אחר בכל דר� שהיא
להפי$ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר , למכור. מטרות כלכליות או בלתי חוקיות

להפריע בכל דר� , שימוש אחר באופ� העלול לפגוע באד� אשר המידע רלוונטי לואו כל 
לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבי� (או לקטוע את האתר , אחרת

או להפר באופ� כזה או אחר את ) המחוברי� לאתר או של רשת המחשבי� המחוברת אליה
 .הדרישות והנהלי� של האתר

 ובכלל זה,  נתוני� אמיתיי� ונכוני� בלבד במהל� שימושו באתרהמשתמש מתחייב לספק 4.12
עבד , המקומות בה� למד(ושיוכו ) אלקטרוני וכדומה"כתובת דואר, ש�(פרטיו האישיי� 

 ). וכדומה

 המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי� המוצעי� באתר בהתא� לדרישות כל די� 4.13
 . ובכפו! להנחיות ולהוראות באתר

 או/או את הגורמי� הקשורי� לה� בגי� כל תביעה ו/ את מפעילי האתר והמשתמש יפצה 4.14
 או מהפרת/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיו� הוראות תקנו� זה ו/או נזק ו/דרישה ו

 . על ידי המשתמש, כלשה�' הוראות די� כלשהי או זכויות צד ג

, הסודות המסחריי�, זכויות הפטנטי�, כי ידוע לו שזכויות היוצרי�, המשתמש מצהיר 4.15
 זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניי� רוחני אחר במידע הינ� בבעלות

 . מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע

 . השימוש בתוכ� האתר הוא לצרכיו הפרטיי� של המשתמש בלבד 4.16

לק ממנו ללא אישור או כל ח/המשתמש מתחייב כי לא יפרס� ברבי� את המידע ו  4.17
, או פלט של המידע/כי לא יפרס� ברבי� כל מוצר ו, מתחייב המשתמש, כ�. שלמפעילי האתר

 ח ובי� שהוא נית� כקוב$ על גבי אמצעי� מגנטיי� או בכל"שהוא מודפס כשרטוט או כדו בי�
 לאו פלט כאמור לעי/לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו, לא יצל�, צורה אחרת וכי לא ישכפל



ללא אישור של , מתו� המידע או כל חלק ממנו לצור� הפצה או פרסו� בכל דר� שהיא
בי� בתמורה , בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, כ�. האתר מפעילי

 . את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל, ללא תמורה ובי�

המשתמש יהא אחראי על כל . תו באתרהמשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמ 4.18
. בי� א� נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובי� א� לאו, ושימוש שייעשו בחשבונו פעולה

, מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו המשתמש
 . מנת להפסיק שימוש כאמור"יוכלו לנקוט בצעדי� הנדרשי� על מ שאלו"ע

סכי� כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המשתמש מ 4.19
לרבות כאלו הכוללי� מסרי� פרסומיי� , רישומו באתר הודעות ועדכוני�סיפק ע�  אותה

 משתמש אשר אינו מעוניי� בקבלת דואר אלקטרוני מסוג אחד או יותר .מסחריי� או/ו
 .  רטי� האישיי�מתבקש לציי� זאת בעת מילוי הפ, מהמפורטי� לעיל

בנוס! המשתמש מסכי� כי למפעיל האתר עומדת הזכות לשלוח לטלפו� הסלולארי אותו  4.20
 . מסרוני� באמצעות סיפק ע� רישומו באתר הודעות ועדכוני� 

נדרשי� ליידע את ") ילדי�: "להל� בסעי! זה (18משתמשי� אשר גיל� אינו עולה על  4.21
תנאי השימוש בדבר הוראות ") ההורי�: "להל�(או את הממוני� החוקיי� עליה� /הוריה� ו

יתר על . מכל סוג שהוא במסגרת האתר, וכ� לקבל את אישור� לביצוע כל פעילות,  זהבאתר
המעונייני� בשימוש בשירותי , יובהר כי על ההורי� חלה אחריות לידע את ילדיה�, כ�

 לפקח על פעילות חלה על ההורי� האחריות, כמו כ�.  זההשימוש באתרבדבר תנאי , האתר
כל פעילות .  זה תנאי שימושילדיה� המשתמשי� באתר על מנת שאלה יפעלו על פי הוראות

או /אשר תבוצע על ידי המשתמשי� במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשי� ו
 . כולובתנאי השימוש באתרכמו ג� לאמור , הוריה� לאמור בסעי! זה

חל  ,או בתכניו מיועד למבוגרי� בלבד/וש באתר וככל שדי� או חוק כלשה� קובעי� כי השימ 4.22
 היה וקטי� ביקר, יחד ע� זאת. או בתכני� אלו/איסור על קטיני� לעשות שימוש באתר ו

 דיאטה קלאבכי אז לא תישא חברת , מרצונו החופשי, באתר או עשה שימוש בתוכנו
מוש עשויי� שי היה והתכני� או השירותי� שנעשה בה�, באחריות לשימוש שנעשה כאמור

 .להיחשב כבלתי הולמי� לקטיני�

 

 זמינות ואמינות השירות, רציפות .6
על כ� מראש  בי� א� נתנו הודעה, מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מת� שירותי האתר

אחר בקשר ' או צד ג/בלא שתהא לה� כל חבות כלפי מי מהמשתמשי� ו, למשתמש ובי� א� לאו
 . אמורשינוי השירות כ/ע� הפסקת

או יתקיי� /או שהשירות לא יופרעו, מפעילי האתר אינ� מתחייבי� כי יענו לכל דרישות המשתמש
התוצאות אשר תושגנה  אי� מפעילי האתר מתחייבי� לגבי, כמו כ�.  וללא טעויותבבטחה, בזמ�

 . יושג באמצעותו כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר
 י האתר יהיו רשאי� להפסיק את חברותו של משתמש מסוי� וזאת לפי שיקול דעת�מפעיל

 .הבלעדי

 לאתרי� אחרי�) inksL( קישורי�  .7

 אלא בידי מפעיל האתרהאתר עשוי להכיל קישורי� לאתרי אינטרנט שאינ� מופעלי� בידי 
תרי אינטרנט  שליטה באלמפעיל האתראי� . קישורי� אלה נועדו לנוחיות� בלבד. גורמי� אחרי�

אי� בהכללת . ואי� היא נושאת באחריות לתכני� המופיעי� או שאינ� מופיעי� בה�, אלה
וה� אינ� מעידי� על קשר כלשהו ע� , קישורי� אלה באתר משו� אישור לחומר המופיע בה�

 .מפעילי האתרי� האמורי�
 פרסו� ומבצעי� באתר.    8

האתר שומר על הפרדה בי� מערכת התוכ� לבי� מערכת . האתר מקבל תמורה עבור פרסו� באנרי� 
או תמורה תוכנית כלשהי /כ� שמפרסמי� אינ� מקבלי� יחס שונה עבור ציוד שנבדק ו, הפרסו�

 ).הטיית דעת קהל או כל דבר אחר, הודעות מפרגנות(
במידה ויבוא� .  פרסו� הוא אמי� או אמיתימבצעי� או, אי� האתר יכול לוודא שהודעות לעיתונות

בכל מקרה . מוסרית או אחרת בפרסו�, או גור� אחר יכול להביא הוכחה על קיו� בעיה חוקית/ו
האתר יקבע כיצד יתברר . יתברר הנושא לאשורו ביוזמת צד שלישי, או בעייה, של אי התאמה

 . ידרש תיקו� בפרסו�, א� בכלל, הנושא ובאיזו צורה
מתחייב  אי� האתר. מבצעי� או הודעות לעיתונות, תר מתחייב או אחראי לפרסומי�אי� הא

 .או בכלל בשוק, שגלו� במבצעי� כלשה� הנחה כלשהי או שה� מהוות המחיר הזול ביותר באר$
לא , לא תקי� האתר ישתמש בהיגיו� ובחברת הפרסו� שדרכה הוא עובד בכדי לנסות ולסנ� פרסו�

אי� . הפרסו� יהיה אמי� ,אי� האתר מבטיח שבכל מקרה או בכל מצב. ייתילא מהימ� או בע, חוקי
במישרי� או בעקיפי� שנגרמת , אחרת מוניטי� או כל פגיעה, פיזית, כלכלית, האתר אחראי לפגיעה



למי , או של גור� כלשהו לקורא, לא אמי� ,פרסו� או מידע לא חוקי, מטעה, בגלל פרסו� מוטעה

 .או מידע כלשהו שמפורס� באתר מבצע, כתוצאה מפרסו�, ממקורביו או לצד שלישי

 

 שיפויהפסקת שימוש  .8

א� לא ,  האתרלהפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי, ולפי שיקול דעת,  רשאימפעיל האתר
לפי  יהא מפעיל האתר, היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה .בתנאי מתנאי הסכ� זה יעמוד

א� לא  א!,  אודותיו בכל הלי� משפטיווהפרטי� הידועי� לזכאי לחשו! את שמו , ושיקול דעת

 .יינת� צו שיפוטי המורה על כ�
, נזק, דרישה, מנהליה או מי מטעמה בגי� כל תביעה, עובדיה, חברההנ� מתחייב לשפות את ה

 עקב "ד והוצאות משפט "ט עו" ובכלל זה שכ"שייגרמו לה�  תשלו� או הוצאה, אבד� רווח, הפסד
או דרישת צד שלישי כלשהו /או תביעה ו/או הפרת החוק על יד� ו/שימוש אלה והפרת תנאי 

 . או כתוצאה מקישורי� שביצעת לאתר/כתוצאה מתכני� שמסרת לפרסו� באתר ו

  זכויות קניי� רוחני  .9
; פטנטי� או זכויות קניי� רוחני אחרות, סימני מסחר, ידוע ל� כי החומרי� מוגני� זכויות יוצרי�

אתה . מפעילי האתרא רשאי להשתמש בחומרי� א� ורק על פי הרשאה מפורשת של תה, על כ� 
, לפרס�, לבצע, להציג בפומבי, להרשות שימוש, למכור, להפי$, לשכפל, מתחייב שלא להעתיק

אלא , תו� שימוש בחומרי�, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו, ליצור נגזרות, לשנות
אתה מסכי� שלא להעתיק או לשכפל בצורה . כמפורט בתנאי�ר מפעילי האתבאישור מפורש של 

 .ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור, אחרת את החומרי� מכל סיבה שהיא
, שאינו מוגבל בזמ� רשיו� חינ� למפעיל האתר הנ� מקנה ,באתרכי במשלוח תכני� לפרסו� , דע

ו של לפי שיקול דעת וש אחרלשווק ולעשות בתכני� כל שימ, להפי$, להעתיק, לשכפל, להציג
לכל תשלו� שהוא בגי� , ולא תהיה זכאי בעתיד, שאינ� זכאי  משמעותו של דבר היא,מפעיל האתר

 . באתרתכני� כלשה� שתמסור לפרסו�

 מסמ' כתוב  .10

ידי הדפסת� ושמירת עותק מה� ואתה מוותר על "שימוש אלה בכתב על אתה רשאי לשמור תנאי
  שימוש אלה באמצעות מסמ� כתובתנאי כל דרישה אחרת להוכחת

 הגבלת שימוש מסחרי באתר .11

או , הנתוני� שבאתר בבסיס, מסחרי באתר או בנתוני� המפורסמי� בו אי� לעשות כל שימוש

או / מפעיל האתר יהא רשאי לעשות כל שימוש שהוא באתר ו.המתפרסמי� באתר בפרטי� אחרי�
 .דילפי שיקול דעתו הבלע, בנתוני� המפורסמי� בו וזאת

 שינוי תנאי השימוש .12

הודעה  כל לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מת�, בכל עת, רשאי מפעיל האתר יהא
לעיי� בהוראות  מומל$ בפני�, לפיכ�. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. מוקדמת על כ� באתר

 .שחלו בהוראותיו כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויי� תנאי השימוש בכל

 סמכויות שיפוט .13
 יהיה בית המשפט, מקו� השיפוט הבלעדי בכל עניי� ומחלוקת בכל הנוגע לשירותי� באתר

 .אשר ידו� בעניי� בהתא� לדיני מדינת ישראל, יפו"אביב –בתל המוסמ� 
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 מדיניות פרטיות באתר



תנאי�   . מנהל ומפעילואהאינטרנט שהמתייחס בכבוד לפרטיות המשתמש באתר מפעיל האתר 
את האופ� שבו , בי� השאר, ה� סוקרי�. באתר קיימתאלה ילמדו אות� מהי מדיניות הפרטיות ה

 השימוש  בעתויד"המשתמשי� באתר או נאס! על ידי" עלו במידע הנמסר למפעיל האתרמשתמש 
 .באתר
 כללי

לרבות ,  באופ� אישיאות�מזהה חלק מהמידע . עלי�בעת שימוש בשירותי האתר נאס! מידע 
אמצעי התשלו� , מוצרי� ושירותי� שרכשת, מידותי�, מצב רפואי, משקל� ,� ובכתובת�בשמ

 לשירותי� שתירש�לדוגמה בעת ,  מוסר ביודעי�שאתהזהו המידע . ב"וכיו, ששימשו אות�
ע סטטיסטי זהו מיד.  ואינו נשמר ביחד ע� פרטי� אישיתאות�חלק מהמידע אינו מזהה . באתרי�
ההצעות והשירותי� שעניינו , העמודי� שבה� צפית, פרסומות שקראת באתר, לדוגמה. ומצטבר

 .שממנה פנית  ועוד ) IP(כתובת האינטרנט , אות�
 לשירותי� רישו�

 דוגמת, במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי.  טעוני� הרשמה,חלק מהשירותי� באתר
  כתובת הדואר האלקטרוני של� או פרטי כרטיס האשראי,דרכי ההתקשרות עמ�, כתובת, ש�

 בלא למסור את הנתוני� המתבקשי� בשדות. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. שברשות�
 בקש רק את המידעי מפעיל האתרהואיל ו. החובה לא תוכל להירש� לשירותי� הטעוני� רישו�

 , נוספי� וסי! ולמסור נתוני�באחדי� מהשירותי� תתבקש לה, הנחו$ לשירות שאליו נרשמת

 .המתחייבי� מאופי השירות
  מאגר המידע

 אינ� .האתריישמרו במאגר המידע של , שתמסור בעת ההרשמה לשירותי� באתרי� הנתוני�
לא , אול� בלא מסירת הפרטי� המופיעי� בשדות החובה, חוק למסור את המידע פי"נדרש על

 .בשירותי� הללו תוכל להשתמש
  עהשימוש במיד

פרסומות  מידע או, מוצרי� ושירותי� שרכשת, יכול שיצטבר מידע על נוהגי� בעת השימוש באתר
התשלו�  אמצעי, ההצעות והשירותי� שעניינו אות�, העמודי� שבה� צפית, שקראת באתר
המידע  שמור את מפעיל האתר י.מקו� המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרי� ועוד, ששימשו אות�

לשירותי�  כמו ג� בנתוני� שתמסור בעת תהלי� ההרשמה, בנתוני� אלההשימוש . ובמאגרי
 וזאת למטרות "כל די�  ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות השוני� באתר

) א� לא רק( כדוגמת "באתרי�  כדי לאפשר ל� להשתמש בשירותי� שוני� :המפורטות להל�
כדי לשפר ולהעשיר את השירותי�  ,לעת באתר עו מעתמבצעי� ופעילויות שונות שיוצ, פורומי�

ליצור שירותי� ותכני� חדשי� המתאימי� לדרישות  ובכלל זה, והתכני� המוצעי� באתר
המידע שישמש את . או לבטל שירותי� ותכני� קיימי� ולשנות, המשתמשי� באתר וציפיותיה�

לש� יצירת   אות� אישיתשאינו מזהה, סטטיסטי  לצור� כ� יהיה בעיקרו מידעמפעיל האתר
 "לצור� רכישת מוצרי� ושירותי� באתר  ,להתאי� להעדפותי� שתוכל, אזורי� אישיי� באתר

 כדי להתאי� את המודעות שיוצגו ל� בעת הביקור באתר .ותכני� מטעמ� לרבות פרסו� מידע
  לצור� כ� לא יזהה אות� אישיתמפעיל האתרהמידע שישמש את . לתחומי ההתעניינות של�

  .בכתובת� בשמ� או
מידע בדבר או לטלפו� הסלולארי רשאי לשלוח אלי� מדי פע� בדואר אלקטרוני מפעיל האתר 

ובכל ,  מידע כזה ישלח אלי� א� נתת הסכמה מפורשת לכ�"וכ� מידע שיווקי ופרסומי  ,ושירותי
 . לבטל את הסכמת� ולחדול מקבלתו עת תוכל

  מסירת מידע לצד שלישי
א יעבירו לצדדי� שלישיי� את פרטי� האישיי� והמידע שנאס! על פעילות� מפעילי האתר ל

 : אלא במקרי� המפורטי� להל�, )ככל שפרטי� ומידע זה מזהי� אות� אישית(באתר 
או בפעילויות משותפות למפעילי האתר ולצד , בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכ� של צד שלישי

שותפי� אלה המידע הדרוש לה� לש� ניהול פעילות במקרי� אלה יועבר ל. שלישי המוצגות באתר
 . התוכ� הרלבנטית ושמירת הקשר אית�

את הוראות הסכ� ההצטרפות לאתר או איזה , במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר
או בקשר , או א� תבצע באמצעות האתר, מהשירותי� המוצעי� בה� או תנאי שימוש באתר

יהיו מפעילי ,  או ניסיו� לבצע פעולות כאלה במקרי� אלה,פעולות הנחזות כמנוגדות לדי�, אית�
 ; האתר רשאי� למסור את המידע לפי הנדרש

א� יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי� או המידע אודותי� לצד 
 ; שלישי

 ; אתרבינ� לבי� מפעילי ה, א� יהיו, דרישה או הליכי� משפטיי�, תביעה, טענה, בכל מחלוקת
כי מסירת המידע נחו$ כדי למנוע נזק חמור לגופ� או לרכוש� , בכל מקרה שמפעילי האתר יסברו
 ; או לגופו או לרכושו של צד שלישי

 Cookies 



ובכלל זה כדי לאסו! נתוני� , לצור� תפעולו השוט! והתקי�) cookies(' עוגיות'אתר משתמשי� בב
כדי להתאי� את האתר להעדפותי� , טי�לאימות פר, סטטיסטיי� אודות השימוש באתר

שהדפדפ� של� יוצר לפי , ה� קבצי טקסט) cookies(' עוגיות'. האישיות ולצרכי אבטחת מידע
חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפ� ואחרות נשמרות על גבי . פקודה ממחשבי האתר

מש� , י� שבה� ביקרת יכולי� להכיל מידע כדוגמת הדפcookies"ה. הכונ� הקשיח במחשב של�
מדורי� ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה , מהיכ� הגעת אל האתר, הזמ� ששהית באתר

ה� יכולי� ג� לייתר את הצור� בהזנת פרטי� בכל פע� שאתה מבקר מחדש במדורי� . לאתר ועוד

די ומפעילי האתר נוקטי� צעדי זהירות כ,  מוצפ�cookies "המידע ב. באתר המחייבי� רישו�
 . להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבי� את המידע האגור בה�

לש� כ� נא . תוכל להימנע מכ� על ידי שינוי ההגדרות בדפדפ� של� , cookiesא� אינ� רוצה לקבל 
שנטרול העוגיות עלול לגרו� לכ� שלא תוכל , ע� זאת, זכור. היווע$ בקוב$ העזרה של הדפדפ�

אתה יכול , בנוס! לכ�.  והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרי�להשתמש בחלק מהשירותי�

רק א� אתה משוכנע שאינ� רוצה , מוצע שתעשה כ�.  במחשב� בכל רגעcookies "למחוק את ה
הואיל והעוגיות מונעות ממ� לעתי� את הצור� להזי� שמות משתמש . שאתר יותאמו להעדפותי�

משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטי� הדרושי� אל תמחק אות� אלא א� כ� אתה , וסיסמאות
 . לשימוש באתר במקו� בטוח

 מידע אבטחת
שמערכות ונהלי� אלה  בעוד.  מערכות ונהלי� לאבטחת מידעו באתרי� מיישמפעיל האתר

, לכ�. בטחו� מוחלט  אי� בה�,האתרמורשית למחשבי "מצמצמי� את הסיכוני� לחדירה בלתי
"מפני גישה בלתי  יהיו חסיני� באופ� מוחלטותי� באתרי לא מתחייב שהשירומפעיל האתר

 .מורשית למידע המאוחס� בה�
 במידע זכות לעיי�

כוחו "או על ידי בא, בעצמו כל אד� זכאי לעיי�, 1981"א"התשמ, פי חוק הגנת הפרטיות"על
אד� שעיי� במידע . במאגר מידע במידע שעליו המוחזק, שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו

לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתק�  רשאי, ברור או מעודכ�, של�, ליו ומצא כי אינו נכו�שע
עליו להודיע על כ� למבקש באופ� , זו א� בעל המאגר סירב למלא בקשה. את המידע או למוחקו

מידע לאפשר עיו� ועל הודעת סירוב לתק� או  על סירובו של בעל מאגר. ובדר� שנקבעו בתקנות
 בית משפט השלו� באופ� ובדר� שנקבעו בתקנות רשאי מבקש המידע לערער לפני, עלמחוק מיד

בהתבסס על השתייכות� , משמש לצור� פניה אישית אלי� האתרא� המידע שבמאגרי , בנוס!
אפיו� אחד או יותר של בני אד� ששמותיה� כלולי� במאגר  שנקבעה על פי, לקבוצת אוכלוסי�

 לדרוש 1981"א"התשמ, פי חוק הגנת הפרטיות"אתה זכאי על זכי א, ")פניה בהצעה מסחרית("
מחק במקרה זה מידע י מפעיל האתר. יימחק ממאגר המידע בכתב שהמידע המתייחס אלי�

 לש� למפעיל האתרמידע הדרוש . מסחריות כאמור לעיל  רק כדי לפנות אלי� בהצעותוהדרוש ל
" עלבאתר יוסי! להישמר "שביצעת באתרמסחריות ואחרות   לרבות תיעוד פעולות" וניהול עסקי

  יו� לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש30א� בתו� . עוד לצור� פניות אלי� א� לא ישמש, פי די�
תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלו� באופ� , פי סעי! זה"אכ� נמחק על למחוקמפעיל האתר 

 ר לפעול כאמולמפעיל האתרכדי שיורה , החוק הקבוע בתקנות שמכוח
 הפרטיות שינויי� במדיניות

א� יבוצעו במדיניות זו . הפרטיות  רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניותמפעיל האתר

 .כ� הודעה"תפורס� על, אישי שמסרת בהוראות שעניינ� השימוש במידע, שינויי� מהותיי�
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