בעצם שימושך באתר הנך מסכים להיות קשור ולפעול על פי כל התנאים המפורטים בתקנון השימוש
ובמדיניות הפרטיות ,והנך מאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לכל התנאים האלו .אם אינך מסכים באופן
מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש ,אנא הפסק באופן מיידי כל שימוש נוסף באתר.

מבוא
חברת  Petfinderבע"מ (להלן" :החברה") הינה הבעלים והמפעילה של אתר (petfinder.co.il) Petfinder
הכולל אתרי משנה ואתרים נלווים (להלן ביחד ולחוד" :האתר") ותנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר
את הגלישה באתר .בכל שאלה ו/או בעיה ,ניתן לפנות למפעילה באמצעות דוא"ל:
 petfinderisrael@gmail.comטלפון ;054-9452525 :וכן באמצעות פקס03-9235438 :
הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן:
"תקנון השימוש") ובמדיניות הפרטיות (להלן" :מדיניות הפרטיות") .בתקנון השימוש המילה "שימוש" על
הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות :ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש
באחד משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר .
החברה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר וכפי
שיעודכן וישונה מעת לעת ע"י המפעילה .מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה
והסכמתך לתקנון שימוש זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות .
מעת לעת ,מטעמי עיצוב ונוחות ,הפנייה באתר ו/או בתקנון השימוש הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת
תמיד גם למין השני וללשון רבים .
למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי
שהאתר ,מעצם טבעו ,הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים
כמות שהוא .
השימוש באתר ,על כל מגוון שירותיו ואתרי המשנה ,הינו באחריותך בלבד .על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון
השימוש ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר .
באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש אחרים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש
המפורטים בתקנון השימוש.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד .לבית משפט השלום בפתח תקווה ו/או לבית המשפט
המחוזי מרכז תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

ויתור והגבלת אחריות
המידע ,התכנים והשירותים (להלן" :השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים  AS ISוהחברה ,מנהליה ,בעלי
מניותיה ,בעלי שליטה בה ,חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה" :החברה") לא
יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך .
החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים
אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר .כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית .כל השירותים

אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר (להלן" :שירותי צד
שלישי") ,הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם ,והחברה לא תישא בכל אחריות
שהיא מכל מין וסוג ,לרבות אחריות לנזק ,אובדן ,חסרון כיס ,עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא
שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי .
כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר ,לרבות ,פינות מומחים למיניהן ,טיפים לרכישה,
המלצות ,הכוונות ,מאמרים ,המלצות כלשהן ,נתוני סקרים ,נתוני סקרי דעת קהל ,התייחסויות והמלצות של
גולשים אחרים ,השוואות מחירים ,כתבות ,מאמרים ,הפניות לכתבות ו/או מאמרים ,לינקים לאתרים דומים או
קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד" :הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת
המלצה בלבד ,ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות
הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה .האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות
הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים ,הכול על פי
נסיבות העניין .החברה לא תישא בכל אחריות לנזק ,אובדן ,חסרון כיס ,עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג
שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים .
החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא ,לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי,
הפרעה בשימוש באתר ,הימצאותם של וירוסים ,תוכנות או קבצים הרסניים ,איכות ודייקנות האתר והמידע
שבאתר ,התאמה לכל מטרה ,שלמות ,אמינות ,התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה ,ואינה
מתחייבת ,כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות
ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם .
החברה לא תהא אחראית ,בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית ,חוזית ,עשיית עושר
וכדומה) ,כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר ,במישרין ובעקיפין ,לכל נזק ישיר או עקיף ,הנובעים משימוש באתר
ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או
בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע
המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין
אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי ,והנך מצהיר בזאת ,כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה
עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי .
מובהר במפורש כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח
המופיע ברישומי החברה ,יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה,
לרבות מבצעים ,החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן
(ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת ,ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים ,כל התקשרות
כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

השימוש באתר ,פרסום מודעות ומדיניות ניהול המודעות
באתר קיימים פרסומים שאינם ניתנים לעריכה מלאה או חלקית (להלן" :מודעה") וכן פרסומים שניתנים
לעריכה ,ללא כל הגבלת העריכה (להלן" :שטחי פרסום") .בנוסף ,באתר מסלולי פרסום בחינם ומסלולי פרסום
כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול
דעת החברה .
בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור כתובת הדואר האלקטרוני ומספר טלפון ,כמו גם פרטים אישיים
נוספים/אחרים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות של החברה) .נתונים אלו חשובים לנו על מנת
לאשר את הפרסום שלך ולהיות איתך בקשר בהיותה באוויר .הודעות החברה בהקשר לפרסומך ,יכול ויכללו גם
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דבר פרסומת .ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה" ,לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר
כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר .
החברה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל פרסום באתר ,במידה ותמצא ,כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא
כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי הזמנה ,ככל וקיימת כזו ,ו/או מפר זכויות של צד שלישי
כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו ,כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר .
החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר
ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל .
בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי לפרסם פרסום אחד בלבד באותו עניין ,לערוך ולשנות אותו לאורך
תקופת הפרסום .
במידת הצורך ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך ,במהלך הפרסום ובמהלך חיי הפרסום באתר,
ולבקש מסמכי בעלות לאימות הפרטים המופיעים בפרסום .החברה מתעדת במערכותיה את קבלת המסמכים
אך מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במסמכים אלו פרט להליך הוכחת הבעלות ולא להעביר לצד שלישי
כלשהו .
הנך מתחייב שלא לפרסם מוצרים ו/או שירותים כלשהם באתר ,וכן לא הכניס לפרסום לינק/קישור לאתר
אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה .אזכור של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות
יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי .
מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה
והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה .החברה שומרת את הזכות שלא
לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו ,וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט .
מאגר הכתובות והמיפוי של החברה מבוסס על מאגרי מידע שונים ,לרבות מידע שהתקבל מחברת מפה מיפוי
והוצאה לאור .למען הסר ספק ,זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל אחד מהמאגרים האלה ,שייכים לבעליו .
הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות
ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות
אוטומטיות( ובכלל זאת רובוטים , spiders, scrapersוכיו"ב ).כל שימוש אחר ,לרבות פניה למפרסם המודעה
שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם ,יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי
תקנון השימוש ,על כל המשתמע מכך ,והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:
•

שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי
באתר.

•

שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

•

שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה
הרגילה של האתר והשירותים.

•

שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר
תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
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מובהר בזאת ,כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן
המודעות ו/או שטחי הפרסום המתפרסמים במסגרתו .יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסומים שנושאיהם
אינם חוקיים ו/או פוגעניים .למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר פרסומים
למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק .החברה לא תישא בכל
אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום כאמור או היענות לו .החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה
הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך
חשיפת פרטי המפרסם .
מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים
הבאים:
•

כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים -
לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר .חומר זה כולל ,בין השאר ,קבצים
מוסיקליים( כדוגמת קבצי  MP3 ),תוכנות מחשב מוגנות ,אמצעים לעקיפת ,הסרת או ביטול הגנות
דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם ,תמונות וסרטים מוגנים ,תמלילים ,תווים ,טקסטים או
עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.

•

כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ,המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

•

כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים
או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

•

כל מידע בטחוני רגיש ,או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

•

כל תוכנת מחשב ,קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות
כסוס-טרויאני ,תולעים  (Worms),ואנדלים  (Vandals),יישומים מזיקים (Malicious Applications
)וכיו"ב.

•

סיסמאות ,שמות משתמש ופרטים אחרים ,המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב ,קבצים דיגיטליים,
אתרי אינטרנט או שירותים ,הטעונים הרשמה או תשלום ,בלא תשלום או הרשמה כאמור.

•

כל חומר בלתי-חוקי ,או חומר המעודד ,תומך ,מסייע ,מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה
המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

•

כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

•

כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו) ,מבלי שהוא עצמו מסר
אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

•

נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

•

כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני  ,מעליב ,עוין ,מאיים ,גס ,גזעני פוגע ברגשות הציבור .כל חומר
ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות  smsאשר תשלח
באמצעות האתר ו/או השירותים.

•

כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי
אינטרנט בכלל ,ובלקוחות האתר בפרט.

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל ,אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות
אלו .
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום שאינו עומד בהוראות תקנון השימוש ו/או
הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות
פרסומו קשורות ,במישרין או בעקיפין ,למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול ,ככל שהובא
לידיעתה של החברה דבר ההפרה .
כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם
אשר הינו בעל חוב שלא שולם לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו
אינן קשורות לפרסום) .
החברה רשאית לשתול קבצי  cookiesלצורך תפעול האתר ולצורך בשבילו הוקם.
אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא
אחראית החברה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה .
המפרסם מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ,הפסד ,חבות ,הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה
ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא ,ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן
הפרסומים שפורסמו ע"י המפרסם ,לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית ,שמו הטוב ,פרטיותו של כל צד ג' ו/או
הפרת כל דין.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליה ,באופן בלעדי.
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים ,בין היתר ,עיצובו הגראפי של האתר ,מבנה האתר ,מרכיביו
הצורניים והמהותיים של האתר ,הטקסטים המופיעים בו ,הפרסומים ,מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים
ויישומים מכל מין וסוג שהוא .
כך ,מחזיקה החברה בסימני מסחר רשומים על הצירופים "פט פיינדר" " "Petfinderוכן על הלוגו של החברה) .
חל איסור מוחלט על העתקה ,הפצה ,הצגה ,פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם ,לרבות כל פרסום המופיע
באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר) ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש
ובכתב .
מובהר בזאת ,כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין
הרוחני בקשר עם פרסום כאמור ,לרבות בתוכן הפרסום ובתמונות הכלולות בו ,לרבות זכויות יוצרים וזכויות
התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור .
מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות
המפרסם בלבד .
החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה
מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת.
החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה .
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ביטול עסקאות
בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בינך ובין החברה ,יחולו הוראות הביטול המוגדרות בחוזה הספציפי .
בכל מקרה אחר ,יחולו הוראות הדין על ביטול העסקה .בהקשר זה יצוין ,כי ,בכל מקרה של ביטול פרסומים
באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית ,לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא
תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו .האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר
בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

הפעלתו השוטפת של האתר
החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע .החברה שומרת
לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר ,לבטל ,להוסיף ,לשנות ולעדכן את כל
הפונקציות הקיימות בו ,בכל עת .הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר ,אגב ביצוע תיקונים ,שינויים
ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה ,טענה או דרישה מצדך .החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב
המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו
שיבושים ,תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

הודעה והסרה
במקרים בהם מצאת ,כי פרסום כלשהו אשר הועלה על ידי צד שלישי כלשהו פוגע ו/או מפר את זכויות הקניין
הרוחני שלך ,באפשרותך לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות "צור קשר" באתר ,ולדווח
אודות הפרה זו .החברה מתחייבת לבחון פניה זו ,בין היתר אל מול מפרסם המודעה ,ובמידת הצורך להסירה
מהאתר.

לקוחות עסקיים
בפרק זה ,למונחים הבאים תהיה המשמעות הצמודה אליהם :
"אמצעי פרסום"  -פרסום מודעות ,קידום למודעות ו/או מיני סייט בלבד .
"לקוח עסקי"  -לקוח עסקי הוא אחד מאלה:
 .1לקוח פרטי אשר כמות המוצרים  /הנכסים שהינו מפרסם בפרק זמן נתון עולה על נהלי החברה
בקשר לכל מדור באתר בנפרד.
 .2כל יחיד ,שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא (א) שעיסוקם (הן במישרין ו/או בעקיפין) במסחר
קמעונאי ,סיטונאי או זעיר ,ישיר או עקיף של מוצרים ו/או שירותים; ו/או (ב) כל תאגיד
(לרבות שותפות ו/או חברה ו/או כל סוג אחר של תאגיד שאינו אדם פרטי) המפרסם מודעות
למכירה ו/או השכרה של מוצרים ו/או שירותים.
"לקוח פרטי"  -מי שאינו לקוח עסקי .

מדיניות ניהול אמצעי פרסום עבור לקוחות עסקיים ,וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש ,ככל
שאלה חלות ,בשינויים המתחייבים ,הינה כדלקמן:
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.1

למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש ,כל שימוש באתר במסגרת של ו/או
בקשר ישיר או עקיף לעסק כפוף לחתימה על הסכם עם החברה ולתשלום ואין לבצעו ללא
קבלת אישור מפורש מצד החברה ומתן הסכמת הלקוח העסקי לתנאי ההתקשרות של החברה;
וזאת ,בין אם במסגרת הליכי הרישום לשירות הרלוונטי באתר ובין אם במסגרת המוקד
הטלפוני של האתר שפרטיו מופיעים לעיל.

 .2פרסום מודעות במדורים השונים של האתר על ידי לקוחות עסקיים ,הינו בתשלום בלבד ,וכל
פרסום כאמור שייעשה לא בתשלום יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע
בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך .התשלום בגין פרסום המודעות באתר היא בהתאם
למדיניותה הבלעדית של החברה ,אשר מדיניות זאת עשויה להשתנות מעת לעת.

 .3בעת רכישת אמצעי פרסום  -בין אם באתר ובין אם באמצעות המוקד הטלפוני של האתר -
תדרש לחתום על חוזה רכישת אמצעי פרסום אל מול החברה.

.4

לקוח עסקי יהא רשאי לבטל חוזה לרכישת אמצעי פרסום באמצעות משלוח לחברה של הודעת
ביטול הזמנה בכתב ,חתומה כדין על ידי הלקוח ,בכפוף לתנאים המפורטים בהזמנת הפרסום
עליו נדרש לחתום בעת רכישת אמצעי הפרסום.

.5

במידה וכרטיס האשראי של הלקוח העסקי ו/או כל אמצעי תשלום אחר יידחה ולא ייפרע
תשלום במועדו ,הלקוח העסקי נותן בזאת את הסכמתו מראש ,כי הדבר יגרור חיוב בריבית
פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי
לישראל ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לחברה לפי כל דין.

 .6החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים ,המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם
לקוחותיה העסקיים .אין בשינוי כאמור כדי לשנות תנאים של אמצעי פרסום שנמכרו זה
מכבר.

.7

תוכן אמצעי הפרסום יכלול את פרטי הנכס  /המוצר  /השירות בלבד וכן את פרטי בית העסק
ככל שאלה נדרשים לצורך ביצוע הרכישה הרלבנטית בלבד ,והלקוח העסקי מאשר ומצהיר ,כי
תוכן אמצעי הפרסום שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות
זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.

7

.8

הלקוח העסקי מאשר ,כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית ,בכל עת ,שלא לאשר פרסום או אמצעי
פרסום שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסום בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן
לפרסום ,במידה ותמצא ,כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון
השימוש ו/או לתנאי הזמנה ,ככל וקיימת כזו ,ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי
טענת צד שלישי כלשהו ,כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר ,והוא מאשר
ומצהיר ,כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ללקוח
העסקי במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.

.9

ידוע ומוסכם על הלקוח העסקי ,כי החברה תהא רשאית להסיר זמנית את תוכן הפרסום או
אמצעי הפרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין
במצב כאמור .כמו כן ,החברה תהא רשאית להסיר לאלתר את תוכן הפרסום או אמצעי
הפרסום ,במידה ותמצא ,כי התוכן הנ"ל לא מפורסם /או מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון
השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו ,כי התוכן
הנ"ל מפר את זכויותיו .ללקוח העסקי לא תהיה כל טענה כנגד החברה בגין האמור.

 .10ממועד אישורה של הצעה זו ע"י הלקוח העסקי יחול ההסכם בין הצדדים ובכפוף לתנאי תקנון
השימוש ,וכל שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב ע"י הצדדים לא יהיו תקפים.

 .11פרסום של לקוח עסקי שיפורסם כנחזה לפרסום מטעם לקוח פרטי (לרבות פרסומים של
לקוחות פרטיים מתוך מטרה להפנות את הפונים לפרסום ללקוח עסקי) ולא יועבר בגינה
תשלום כאמור לעיל  -תורד מהאתר ללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים
לחברה בקשר עם כך.

 .12פרסום אמצעי פרסום או שימוש אחר של לקוח עסקי באתר (לרבות פרסום מטעם ו/או בשמו
של לקוח עסקי ,וכן פרסום של לקוח פרטי מתוך מטרה להפנות את המשתמשים שיענו לפרסום
ללקוח העסקי) שנחזה לפרסום  /שימוש פרטי  /אישי יוסר  /יופסק לאלתר וללא התראה
כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך .מבלי לגרוע מן האמור לעיל,
החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להסיר אמצעי פרסום שהינו בגדר הודעה כפולה מטעם
אותו לקוח עסקי.

 .13החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל אמצעי פרסום שתוכנם יכלול פרסום עצמי מכל סוג שהוא
ללא התראה .יובהר ,כי היה ויוסר אמצעי פרסום כאמור הרי שהתשלום בגינו לא יוחזר ללקוח
העסקי .יחד עם זאת ,תעמוד ללקוח העסקי האפשרות לפרסם את אמצעי הפרסום פעם נוספת
עד למיצוי פרק זמן פרסום אמצעי הפרסום בגינו בוצע התשלום ,וזאת לאחר הסרת כל אותם
פרטים שהינם בגדר פרסום עצמי וקבלת אישור המוקד הטלפוני.
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 .14מובהר בזאת ,כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרם
ללקוח העסקי בקשר עם שימוש באתר .הלקוח העסקי מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק,
הפסד ,חבות ,הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו
של צד שלישי כלשהוא ,ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום אמצעי הפרסום
שהוזמנו ע"י הלקוח העסקי ,לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית ,שמו הטוב ,פרטיותו של כל צד
ג' ו/או הפרת כל דין .מבלי לגרוע מהאמור ,החברה תיידע את הלקוח העסקי לגבי כל תביעה
כאמור ,ותאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה.

 .15החברה שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם אמצעי
הפרסום המתפרסמים באתר על ידי מי המגורמים הנזכרים בפרק זה עומדים בכל הוראות
תקנון השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי
תקנון השימוש בכללותו.

 .16במקרה של הפרה של אחד מסעיפים  13 ,12 ,11 ,7לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות
לבטל את חבילת אמצעי הפרסום שרכש הלקוח לאלתר מבלי להשיב כסף ללקוח .עוד שומרת
לעצמה החברה את הזכות לפנות להליכים משפטיים ו/או לא לחדש את ההתקשרות עם
הלקוח.

פרסום במדור העוסק במכירת גורי כלבים/חתולים גזעיים
לשם שיפור השירות השירות הניתן במסגרת המדור העוסק במכירת גורי כלבים גזעיים מסתייעת החברה
בשירותיה של "ההתאחדות הישראלית לכלבנות" (להלן" :ההתאחדות")
במידה ותבקש לפרסם מודעה למכירת כלב ייתכן ותדרש להזין פרטי זיהוי של הכלב ובכלל זה שמות הוריו
והמספרים הסגירים שניתנו להם .פרטים אלו יועברו ,בהסכמתך ,להתאחדות לצורך אימות ואישור המודעה .
ויובהר ,הקריטריונים לאישור המודעה בכל הקשור לפרטיו המזהים של הכלב הינם של ההתאחדות בלבד.
החברה לא תהיה אחראית ,בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית ,חוזית ,עשיית עושר
וכדומה) ,כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר ,במישרין ובעקיפין ,לכל נזק ישיר או עקיף ,הנובעים מהסכמתך
להעביר את הפרטים להתאחדות ומהחלטת ההתאחדות לגבי בקשתך זו ,והקשורים לשימוש באתר ו/או
בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או
בשירותי הצד השלישי ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי ,והנך מצהיר בזאת ,כי אתה
אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי .אין באמור
לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ,בין היתר לעניין העדר או הגבלת אחריות.

חקיקה
על מדורים שונים באתר חלים ,לצד תקנון השימוש באתר ,דברי חוק ספציפיים .בחלק מהמקרים מדובר
בהנחיות כיצד לנהוג ומתי מותר לרכוש מוצרים מהסוג המתפרסם בקטגוריה זו ,ובחלק האחר חל איסור על
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פרסומים בנושאים אלו והמכירה אסורה אף היא על פי דין .עליך כמשתמש באתר ,לבחון את החוקים
הרלבנטיים ולנהוג על פי הדין .
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם פרסומים בקטגוריות מסוימות או להסירן כמפורט לעיל .
באם נתקלת בפרסום המפר חוק כלשהו – דווח לנו באמצעות האמצעי ליצירת קשר באתר.
לנוחיותך מצורפת בזאת רשימת חוקים עיקריים הרלבנטיים למדורים שונים באתר והפניות אליהם .ויובהר,
רשימה זו אינה ממצה ומוטלת עליך האחריות לבחון את החוקים ולנהוג על פי הדין:
•

חוק העונשין תשל"ז1977-

•

חוק להגנת חיית הבר תשט"ו1955-

•

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים תשס"ג2002-

•

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,תשס"ה2005-

•

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד1994-

•

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט2009-

•

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים)  ,תשס"ה2004-

•

פקודת הכלבת

•

תקנות הכלבת (חיסון) ,תשס"ה2005-

•

פקודת הנזיקין סעיף ( 41א)

שירותים ומוצרים
החברה מספקת ,במסגרת האתר ,שירותים שונים אשר יפורטו להלן .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק
שירותים אלו ו/או לשנותם בכל עת ,בהתאם לצורך וללא מתן הודעה מוקדמת .
אין ברישום לשירותים המפורטים להלן כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ובכל מקרה בו יוסר פרסום
בגין חריגה מתקנון השימוש לא יהיה זכאי המפרסם להחזר כלשהו .
כל שימוש באחד השירותים המפורטים להלן בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין ,יזכה את
החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך
בשירות הנ"ל ,העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד
לזכות החברה על פי כל דין .
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים המפורטים להלן ,כולם או חלקם ,בכל עת ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת .ככל ושירות שהופסק הינו שירות בתשלום ,יחויב המשתמש
רק עבור השירותים שסופקו לו בפועל .
החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לספק את השירותים המפורטים להלן בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן
ובהתאם למבוקש על ידי הגולש ,מקום בו יש בחירה של הגולש .ואולם אין החברה אחראית כי השירותים אכן
יסופקו כמבוקש .אין אפשרות למנוע שגיאות ,ליקויים וטעויות בשירותים להלן .החברה תעשה כל שביכולתה
על מנת לאפשר את הפעלת כל אחד מהשירותים באופן תקין .יחד עם זאת ,החברה לא תישא באחריות בגין כל
נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות כלשהו ו/או כתוצאה
משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות כלשהו .בהתאם ,לא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי
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החברה בגין תקלות באספקת השירותים .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ,בין היתר
לעניין היעדר או הגבלת אחריות .
לנוחיותך מצ"ב פירוט אודות חלק מהשירותים השונים הקיימים באתר החברה:

הגדלה והדגשת מודעות
הגדלה ו/או הדגשת פרסום הינה רכישה של פרסום מודגש ו/או מוגדל המאפשר קידום הפרסום בלוח
והבלטתה .ההדגשה ו/או ההגדלה יוצרים בולטות לפרסום על פני הפרסומים החינמיים באתר .קיימות חבילות
שונות המשקפות תקופות פרסום שונות.

שירותי דיוור

החברה רשאית להפעיל האתר שירותי דיוור שונים .ברישומך לשירות הדיוור הינך מביע את רצונך ונותן
הסכמתך כי החברה ו/או מי מטעמה ,יעשו שימוש במידע ,כפוף לכל דין ,לרבות שליחת מידע כללי מהחברה,
לרבות ,עדכונים ,כתבות ,מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים ,באמצעות
דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי .בשימושך בשירות הדיוור הינך נותן את הסכמתך
לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון  40לחוק התקשורת (בזק ושידורים)
התשמ"ב  ,1982 -וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  .1981 -באפשרותך להסיר עצמך משירות
הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני ,מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר
הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר .יודגש ,כי כלל הוראות תקנון השימוש לעניין
אופן השימוש של החברה במידע הגולשים והעברת מידע אודות הגולשים למפרסמים ולצדדים שלישיים אחרים
יחולו אף על מידע הנאסף במסגרת שירות הדיוור .
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות הדיוור באופן תקין .יחד עם זאת ,החברה לא
מבטיחה את זמינות שירות הדיוור ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף( לרבות כל נזק כלכלי ,גופני,
רגשי או אחר) שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים
ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות אי זמינות שירות הדיוור ו/או מתן נתונים לא מדויקים במסגרת שירות
הדיוור) .בהתאם ,לא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות הדיוור .אין באמור לעיל
כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ,בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שיתוף מודעה בfacebook
שירות  facebookבאתר הינו שירות חינמי המאפשר למפרסם באתר המעוניין בכך לשתף את פרסומו עם חבריו
ב  facebookולפרסמו facebook.
לצורך שיתוף הפרסום המודעה בקיר ה  facebookתבקש החברה את אישורו של המפרסם באמצעות "בקשת
גישה" .עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפרסם המופיעים בפרופיל ה facebook
שלו .תהליך "בקשת גישה" הינו חד פעמי .אישור הבקשה יאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים בבקשות
ה"שתף" הבאות של המפרסם .
הפרסום הרלוונטי יפורסם בקיר ה  facebookשל המפרסם רק לאחר בדיקתו ואישורו של הפרסום על ידי צוות
שירות הלקוחות של החברה.
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שיתופי פעולה מסחריים
החברה לא תהיה אחראית למוצרים ,שירותים ,מידע או הצעות המוצעות באתרה ואינה נוטלת אחריות לאופן
השימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או מידע ו/או הצעות אלו או התאמתם לצרכיך .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מיתר הוראות תקנון השימוש ,בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות .

מדור אימוץ בעלי חיים

למען הסר ספק ,כל הפריטים המפורסמים במדור מועלים על ידי הגולשים המשתמשים באתר ו/או עמותות
שונות שמטרתן מסירת בעלי חיים לאימוץ ו/או כל גוף אחר (להלן" :מציעי האימוץ") ,ואין לחברה ו/או למי
מטעמה כל נגיעה בדבר .בהתאם ,החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו צד לכל התקשרות בין הגולשים באתר לבין
מציעי האימוץ באשר הם ,ואין לראות בהן כמי שמספקות בעלי החיים המפורסמים או חבות אחריות כלשהי
בגינם .מובהר כי למציעי האימוץ תהיה שמורה הזכות שלא לספק את בעלי החיים המפורסמים במיזם לגולשים
באתר ,או לקבוע תנאים מיוחדים לקבלתם ,והכל על פי שיקול דעתם המוחלט .
כל שימוש באתר המיזם בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ,יזכה את החברה ו/או את מציעי
האימוץ (על פי הנסיבות) בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של
השימוש שלך באתר ,העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
העומד לזכות החברה ו/או לרשות מציעי האימוץ על פי כל דין .
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המיזם עם מציעי האימוץ או לשנות את תנאיו בכל עת על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת .
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת המיזם באופן תקין .יחד עם זאת ,החברה לא מבטיחה
את זמינות אתר המיזם ולא תהיה אחראית למוצרים ,שירותים ,מידע או הצעות המוצעות באתרה ואינה נוטלת
אחריות לאופן השימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או מידע ו/או הצעות אלו ,בכל הקשור להפעלת ו/או הפסקת
המיזם ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם המיזם ו/או כתוצאה מפעולות מציעי האימוץ .אין
באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ,בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

מדיניות הגנת הפרטיות
מטרת מדיניות הפרטיות
החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך .מטרת מדיניות
הפרטיות הינה ,בין היתר ,להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה ,וכיצד היא משתמשת במידע
הנמסר לה מלקוחות האתר או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים ו/או המוצרים.
מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה ,לפיכך ,הנך
מתבקש/ת לקרוא את מדיניות הפרטיות בקפידה רבה.
השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסויגת לכל האמור במדיניות פרטיות זו ,לרבות הסכמה
לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי (כהגדרתם להלן) המתקבל ונאסף אצלה והסכמה
להעברת המידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ,לצדדים שלישיים .אם אינך
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מסכימ/ה עם האופן שבו החברה מתנהלת ,נבקשך שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים ו/או המוצרים
המוצעים בו.
קטינים
האתר ,השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו מיועדים לבגירים ,מעל גיל  .18אין להעביר מידע לחברה לגבי
קטינ/ה שגילו/ה קטן מ 18 -שנים ,מבלי לקבל את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה .כמו-כן ,אין
לבצע כל פעולה משפטית באתר ,לרבות פרסום ו/או הזמנת מוצרים באתר ,ע"י קטינ/ה מתחת לגיל  18מבלי
לקבל קודם לכן את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה לביצוע פעולה כאמור.
סוגי מידע
מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה" .מידע אישי" הוא מכלול הנתונים העשויים
כשלעצמם ,או כאשר הם מצויים זה לצד זה ,לשמש לזיהויו של אדם ,ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה ,כתובת
מגורים/כתובת למשלוח דואר ,כתובת דואר אלקטרוני ,תאריך לידה ,מין ,גיל וכל פרט אישי אחר ,ולמעט
פרטים כלשהם של כרטיס האשראי באשר הוא ,שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים באמצעות
האתר ו/או הטלפון.
בניגוד למידע האישי" ,מידע סטטיסטי" הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא
לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים .המידע הסטטיסטי הנאסף עשוי להכיל מידע על נוהגי הגלישה שלך
באתר ,העמודים בהם ביקרת ,המוצרים שבהם צפית ו/או הזמנת ,פרסומות עליהן הקלקת ,מיקומו הגיאוגרפי
של המחשב שממנו התחברת לאתר ,כתובת ה -IPששימשה אותך לצורך החיבור לאתר וכד' .המידע הסטטיסטי
שנאסף על ידי האתר נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה
החברה במידע האישי ,והכול כפי שיפורט להלן.
מסירת מידע ואיסוף המידע
כל המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך ,בשלב הרישום לאתר ו/או בעת פרסום מודעה כלשהי ו/או ביצוע
הזמנת מוצר כלשהו באמצעות האתר ו/או הטלפון ,ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה (להלן" :מאגר
המידע").
בעת מסירת המידע האישי לחברה ,עליך להקפיד למסור פרטים נכונים ,מלאים ולא שגויים או מסולפים .שימ/י
לב ,אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור ,אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי ,החברה והאתר לא
יוכלו לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים ,לרבות ליצור עימך קשר לצורך אספקתם .ככל
שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאתר ,תוכל/י לעדכן את הנתונים.
המידע הסטטיסטי הנאסף ע"י החברה מכיל רק את המידע הנחוץ לחברה לצורך מתן השירותים ו/או המוצרים
באתר ושיפור השירותים .החברה תעשה במידע זה שימוש בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ובהתאם
להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-
שימוש במידע
החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים ו/או
המוצרים השונים באתר ,ולצורך שינוי ושיפור התכנים ,השירותים ו/או המוצרים באתר כך שיתאימו לאופי
המשתמשים באתר ,לרבות להעדפותיך ממש ,כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי
הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.
החברה תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך ,ו/או  ,במידה ונתת את הסכמתך
לכך ע"י סימון  Vבתיבה המיועדת לכך ,לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות באמצעות דואר
אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום ,ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר ,חידושים
בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים ,שוברי הנחה ,הודעות ו/או פרסומות שונות ,בין מטעם החברה ובין
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מטעם צדדים שלישיים ("דברי פרסומת") .סימון ה V-בתיבה המיועדת לכך ,כמו גם המשך השימוש שלך באתר
והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק
התקשורת (בזק ושירותים) ,התשמ"ב .1982-שים לב כי ,בכפוף להוראות הדין ,בכל עת תוכל לבחור לחדול
מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר .זאת באמצעות משלוח
בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאתר בכתובת המופיעה באתר
.petfinderisrael@gmail.com
החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים ,לרבות על מנת לדאוג לתפעול
האתר ופיתוחו ,לשיפור מבנה האתר ,השירותים הניתנים בו והמוצרים המוצעים בו וכד' .לשם כך ,עשויה
החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי
השימוש שלך ושל יתר משתמשי האתר והרגלי הקניה של הלקוחות באתר ,באופן שלא יזהה אותך ו/או את יתר
לקוחות האתר באופן אישי.
החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים ו/או
המוצרים המוצעים באתר ,לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בתקנון.
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

אם החברה ביקשה את רשותך ,ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך ,כמו למשל אישור לשליחת
דבר פרסומת לגבי צדדים שלישיים ,אישור לשליחת המוצרים שהזמנת לכתובת מגוריך באמצעות
חברת שליחויות וכדומה.
אם מסירת המידע האישי הינה לעובדים המוסמכים של החברה ו/או לשלוחים מטעמה ו/או לפועלים
מטעמה ,והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים ותפעול האתר;
אם מסירת המידע האישי היא לתאגידים הקשורים לחברה ,לרבות חברות אם ,חברות בת וחברות
שבשליטתן.
אם יתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת ,המורה לחברה למסור את פרטיך או
המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;
אם תבצע באתר ו/או באמצעותו פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי
התקנון;
אם החברה תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר ,כולו או חלקו ,לצד
שלישי כלשהו ,בתמורה או שלא בתמורה ,בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן
רישיון או רישיון-משנה  -וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם
פעילותו של צד שלישי ,ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי מדיניות פרטיות זו;

החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי ,בתמורה או שלא בתמורה ,לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים
עסקיים או אחרים ,לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים
ו/או המוצרים המוצעים באתר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
זכות עיון במידע
הינך זכאי/ת לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של החברה .אם מצאת כי המידע הינו שגוי או
שאינו מעודכן ,הינך רשאי/ת לפנות לחברה על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע וכן הנך רשאי/ת לפנות לחברה
אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של החברה ,בכתובת הדואר האלקטרוני
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 petfinderisrael@gmail.comלתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מהחברה לספק לך את
השירותים ו/או המוצרים באתר ,כולם או חלקם.
"עוגיות)" (Cookies
החברה עשויה להשתמש ב"עוגיות" (קבצי טקסט קטנים הנשמרים במחשבך) ,לצורך תפעולו השוטף והתקין של
האתר ,ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות הרגלי השימוש באתר ולזהות דפוסי תעבורת משתמשים ,לאימות
פרטים ,להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע .קובץ "עוגייה" יכול לכלול מידע כגון
מספר זיהוי משתמש שהאתר משתמש בו על-מנת לזהותך.
במידה והנך מעדיפ/ה שלא לקבל "עוגיות" במהלך גלישתך באתר ,את/ה יכול/ה להגדיר את הגדרות הדפדפן
באופן המבקש רשותך לקבלת ה"עוגיות" בכל פעם באופן פרטני ,או לחלופין מסרב באופן גורף לקבלת "עוגיות"
באשר הן .אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת ,נא בדוק/בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת
כיצד תוכל/י למנוע את השימוש בעוגיות במחשבך ,עם זאת ,לתשומת לבך כי ככל שתמנע/י את השימוש בעוגיות
במחשבך ,יתכן שחלק מהשירותים ו/או המוצרים לא יהיו זמינים עבורך והנתונים אודות העדפותיך והרגלי
הגלישה שלך באתר יימחקו.
אתרים של צדדים שלישיים ופרסומות באתר
בתוך האתר ייתכן ותמצא/י קישורים לאתרים אחרים שאינם מהווים חלק מהאתר ("אתרי צדדים שלישיים").
אתרים אילו הינם אתרים עצמאיים והחברה אינה נוטלת כל אחריות או חבות לאתרים אלה ולתכנים
והשירותים המצויים בהם .השימוש באתרי צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל
אתר .לפיכך ,מומלץ שתעיינ/י בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אתרי צדדים שלישיים לפני השימוש
בהם.
החברה אף עשויה לאפשר לצדדים שלישיים לפרסם באתר את מוצריהם ו/או שירותיהם או לנהל את שטחי
הפרסום באתר ("מפרסמים") .כך ,הפרסומות שיופיעו באתר יועברו ממערכות המחשוב של המפרסמים עצמם
ולא ממחשבי החברה .החברה אינה אחראית לתכנים המופיעים בפרסומות אלה ולהתאמתן להעדפותיך.
הקלקה על הפרסומות והצפייה בהן יעשו בכפוף למדיניות הפרטיות של המפרסמים ולא בכפוף למדיניות זו.
לפיכך מומלץ שתעיינ/י במדיניות הפרטיות של המפרסמים ,הזמינה באתרי האינטרנט שלהם .כמו-כן ,יתכן
והמפרסמים ו/או חלקם ישמרו במחשבך קבצי עוגיות לצורך לימוד העדפותיך האישיות והרגלי השימוש שלך
באתר ,כדי להציג בפניך פרסומות שיעניינו אותך .לתשומת לבך כי אין מדובר באותם קבצי "עוגיות" שהחברה
שומרת אודותיך ,אלא בקבצי עוגיות של המפרסמים ומטעמם ולפיכך השימוש בהם כפוף גם הוא למדיניות
הפרטיות של המפרסמים ולא למדיניות זו.
אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע .לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה
אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערוכת המחשוב של החברה ולשרתיה ,אולם הם אינם
מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור .לכן ,החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו
חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה .כמו
כן ,עליך לשמור על שם המשתמש וסיסמת הגישה לאתר ,ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר וכדאי
שתתמיד להחליף את הסיסמא שלך מידי כמה חודשים.
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שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו בכל עת ,לשיקול דעתה הבלעדי .במקרה בו יבוצעו במדיניות
הפרטיות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע ,תפורסם על כך הודעה בדף הבית של החברה
בכתובת  petfinderisrael@gmail.comוכן בדפים אחרים באתר .החברה רשאית לבצע שינויים לא מהותיים
במדיניות הפרטיות ,לפי שיקול דעתה ומבלי לקבל את הסכמתך לכך .המשך השימוש שלך באתר ובשירותים
יעידו על הסכמתך לכללי המדיניות החדשים.

על החתום :חברת פטפיינדר בע"מ
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