מדיניות פרטיות
כללי

.1

השימוש באתר  www.pakalot.comובתכנים המוצגים בו (להלן" :פקלוט"" /האתר") כפוף למדיניות הפרטיות
המפורטת להלן .בטרם תעשה שימוש באתר ,אנא קרא ביסודיות את כל תנאי מדיניות הפרטיות ,תנאים אלו נועדו
להבהיר לך כיצד האתר משתמש במידע הנאסף על ידו או הנמסר לו על ידי המשתמשים באתר.

.2

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לגברים ולנשים כאחד.
הסכמה

.3

השימוש והגלישה באתר ,מהווים הסכמה מצדך לכל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו .כל מסירת מידע לאתר
כמוה כהסכמה מצדך לשימוש ,גילוי ,חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו.
מסירת פרטים

.4

בדפי האתר שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון :שם ,מען ,מספר טלפון ,מספר כרטיס לחיוב
וכתובת הדואר האלקטרוני שלך ,יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה ,כמבוקש.

.5

אינך חייב על פי דין למסור את המידע ,אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר המצריכים הרשמה
ומסירת פרטים כאמור.

.6

הזנת הפרטים האישיים באתר תיחשב כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ולא תוכל להעלות טענה או תביעה כנגד האתר
בעניין זה.
מאגר מידע

.7

הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את
ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.

.8

המידע אשר תמסור לאתר ,כמתבקש מסוג השירות ,וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת
ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של האתר .האתר יעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם
למדיניות פרטיות זו.

.9

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-הנך רשאי ,בכל עת ,לפנות לאתר בכתובתinfo@pakalot.com :
(בין בעצמך ובין על ידי מיופה כוח או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך כזה) ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או
מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמת.

שימוש במידע

.10

לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר יועבר המידע אודותיך לגורמים הרלוונטיים בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת
והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות .לא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים
בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך ,ככל שייאסף ,לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם ו/או אשר נמסר להם
ישירות על ידך.

.11

בנוסף לאמור לעיל ,ניתן יהיה למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים ,בכל אחד מהמקרים בהם ( )1תהיה
מחויבות לעשות כן על פי צו שיפוטי; ( )2הפרת את תנאי השימוש באתר; ( )3תתקבל טענה או תלונה לפיה הפרת כל
דין ,לרבות ,ומבלי לגרוע מן האמור ,ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע ,דיני הגנת הפרטיות ,דיני הקניין
הרוחני ,דיני העונשין ודיני עוולות מסחריות.
קישורים

.12

באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים .מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך
עליך לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.
אמצעי הגנה

.13

בעלי האתר מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע .הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים
לחדירה בלתי מורשית ,אין בהם כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שתמסור דרך האתר .לפיכך ,אין התחייבות
שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועליך לשקול בזהירות את המידע שאתה מעביר
לאתר.
שינויים במדיניות הפרטיות

.14

בעלי האתר רשאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות ,ללא מתן הודעה מראש.
אנא בדוק כי הנך מודע למדיניות העדכנית.
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