מדיניות הפרטיות
חברת אלמוג (כ.ד.א.י) בע"מ (להלן" :החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה ,פרטיות המתעניינים בשירותי
החברה ,והמשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת https://almog-ltd.com :ו/או
באתרי משנה (לרבות  )Minisitesמטעמה (להלן בהתאמה" :המשתמשים" ו"-האתר" בהתאמה).
מדיניות פרטיות זו נועדה לספק לך מידע על נוהגי החברה והחברות הנוספות בקבוצת אלמוג ביחס לשימוש
באתר ולפרטיות המשתמשים ,לרבות בקשר עם מידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר ,אופן
שמירתו ,השימוש בו ועוד (להלן" :מדיניות הפרטיות").
מדיניות זו מתווספת לתנאי השימוש הכלליים של החברה המופיעים בכתובתhttps://almog- :
( ltd.com/wp-content/uploads/2022/11/terms.pdfלהלן" :תנאי השימוש") ,ואין במדיניות זו כדי לגרוע
מהם .כל פעולה שהינך מבצע במסגרת האתר תהא כפופה הן לתנאי השימוש והן למדיניות פרטיות זו.
דע כי עצם השימוש באתר מעיד כי קראת והבנת את מדיניות פרטיות זו ,וכן מעיד על הסכמתך ללא כל
הגבלה או הסתייגות לתנאי מדיניות הפרטיות ,לרבות שמירת המידע אודותייך במאגרי המידע של החברה.
ככל שאינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לאיזה מתנאיה ,הנך מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר
זה או בכל אתר אחר מטעם החברה.

כללי
 .1אינך נדרש למסור לחברה מידע אישי אודותייך .כל המידע אשר תמסור לחברה תלוי בהסכמתך וברצונך
בלבד.
 .2כל האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ,ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
 .3קריאת מסמך זה מונגשת באמצעות כותרות לצורך ניווט ומציאת הנדרש ,והן לא ישמשו לצורך פרשנות
מדיניות.
 .4המידע והשירותים המוצעים באתר מיועדים למי שמלאו לו  18שנים .ככל שהינך מתחת לגיל זה ,הינך
מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
 .5החברה רשאית בכל עת לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות ,כולה או חלקה ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,הכל כמפורט בהרחבה בסעיף  21להלן.

מסירת המידע ואופן השימוש בו
 .6במסגרת השימוש באתר או בעת שיחה או פגישה עם החברה ,יתכן שהחברה תאסוף מידע שתבחר לשתף
עמה ,או מידע אשר יתקבל מעצם שימושך באתר ,לרבות (אך לא רק) ,שם פרטי ,שם משפחה ,מספר
זהות ,כתובת מגורים ,התעניינותך בפרויקט מסוים ,כתובת דואר אלקטרוני ,מספר טלפון ,כתובת IP
ו/או כל מידע נוסף שיוזן על ידך במסגרת השימוש באתר (להלן" :המידע") .המידע עשוי לכלול אף פרטים
אודות שימושך באתר וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לזהות אותך באופן אישי (למשל ,מידע סטטיסטי
מצטבר).
 .7מובהר בזאת כי אינך נדרש על פי דין למסור כל מידע לחברה ,ומסירת מידע כאמור תלויה אך ורק ברצונך
החופשי ובהסכמתך .אולם ,ככל שתמסור לחברה פרטים שגויים ו/או פרטים שאינם מלאים ,הדבר עלול
למנוע ממך את האפשרות לעשות שימוש באתר ו/או קבלת אילו מבין שירותי החברה .בהתאם ,הנך

מסכים בזאת כי כל המידע אודותייך אשר נמסר על ידך לחברה נמסר בהסכמתך המלאה ומרצונך
החופשי.
 .8ככל שהמידע שתספק לחברה יכלול מידע אודות צדדים שלישיים ,הינך מתבקש לעשות זאת בכפוף
לקבלת הסכמת אותו צד למסירת הפרטים אודותיו לחברה ,ולאחר שאותו צד אישור את מדיניות
הפרטיות האמורה.
 .9השימוש במידע ייעשה אך ורק על פי הוראות מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין ,וזאת ,בין
היתר ,על מנת ליצור קשר עמך ,לספק לך מידע אודות הפרויקטים ו/או השירותים שהחברה מציעה או
מספקת לך ו/או לגבי פרויקטים באזור מגוריך ו/או פרויקטים שהבעת בהם התעניינות ,לצורך התקשרות
עם משתמשים ,תפעול ופיתוח האתר ,וכן לצורך הצעת מוצרים שיווקיים למשתמשים.
 .10בכפוף להוראות הדין ,החברה תהיה רשאית לשלוח לך דואר שיווקי כמפורט בהרחבה בסעיף  17להלן.

מסירת המידע לצדדים שלישיים
 .11החברה רשאית להשתמש במידע ו/או בנתונים אודות פעילות המשתמשים באתר ,וזאת במסגרת ניתוחים
סטטיסטיים פנימיים שמבצעת החברה ,לרבות באמצעות  .Google Analyticsלצורך כך ,תהיה החברה
רשאית להעביר את המידע הנ"ל לצדדים שלישיים ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחשוף פרטים מזהים
אודותייך.
 .12המידע שישמר יהיה מצוי במחשבי/שרתי החברה ו/או במחשבי/שרתי צדדים שלישיים אשר מסייעים
לחברה לצורך שמירת מידע ו/או הפעלת האתר (כגון ספקי אירוח שרתים ,גיבוי מידע ,חברות תכנות
אתרים וכדומה).
 .13בנוסף לאמור ,החברה תהיה רשאית להעביר את המידע (במלואו או בחלקו) לצדדים שלישיים בכל אחד
מהמקרים הבאים:
.a

לספקי שירותים אשר מעמידים עבור החברה שירותים בקשר עם פעילותה השוטפת של החברה ו/או
פעילות האתר.

.b

במקרה של שינוי המבנה המשפטי של החברה (לרבות במקרה של מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה
של החברה ו/או נכסיה) ,תהיה רשאית החברה להעביר את המידע לתאגיד לו יועברו הזכויות בחברה
ו/או לבעלי השליטה בו.

.c

לצורך מימוש זכויות החברה על פי דין.

.d

בהתאם להוראות צו שיפוטי ו/או הוראת רשות מוסמכת כלשהי המורה לחברה למסור את המידע.

.e

לשם הגנה על זכויות החברה במסגרת כל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או הליך משפטי בקשר עם השימוש
באתר ו/או במידע ו/או השירותים המוצעים.

.f

ככל שמסירת המידע נדרשת לצורך מניעת נזקים לחברה ו/או לצדדים שלישיים.

.g

לצורך הגשת תלונה במשטרה במקרה בו תחשוד החברה כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או
סייע למעשה כאמור.
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"( Cookiesעוגיות")
 .14באתר נעשה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה המאוחסנים בדפדפן של המשתמש ואשר מכונים "עוגיות"
(( )Cookiesלהלן" :העוגיות") .עוגיות אלו מכילות מידע אודות אופן הגלישה שלך ברשת (ובכלל זה ,מידע
אודות הדפים בהם ביקרת ,הרגלי הגלישה שלך ,כתובת  IPועוד) .השימוש בעוגיות נעשה ,בין היתר,
לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר ,ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,
אימות פרטים ,והתאמת האתר להעדפותיך האישיות.
 .15הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך וכי הנך מסכים לכך שבעת ביצוע פעולות כלשהן באתר החברה ,תהיה
החברה רשאית "לשתול" עוגיות במחשבך או בטלפון החכם שלך ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו תבצע
את כניסתך לאתר.
 .16הינך רשאי בכל עת למחוק או להפסיק את השימוש בעוגיות באמצעות עדכון הגדרות דפדפן האינטרנט
שלך בו הינך עושה שימוש .יחד עם זאת ,דע כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש באתר
ו/או בחלק מהשירותים המוצעים בו.
דיוור ישיר ותוכן פרסומי
 .17ככל שנתת את הסכמתך לקבלת דואר שיווקי ,החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת בדואר
האלקטרוני ,במסרונים לטלפון הנייד ,באמצעות אפליקציית  ,WhatsAppמערכות חיוג אוטומטיות
לקווי הטלפון וכיו"ב ,והכל בהתאם לחוק התקשרות (בזק ושידורים) ,התשמ"ב .1982-דיוור כאמור עשוי
לכלול דיוור כללי ו/או פרסומי ישירות למשתמש בשירותי החברה .הדיוור יכול שיתבצע על ידי החברה
או באמצעות שירותי דיוור אשר יסופקו על ידי צדדים שלישיים.
 .18ככל שאינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי ,הינך רשאי לפנות אלינו ולבקש להסיר את פרטייך מרשימת
תפוצה כאמור ,זאת באמצעות קישור "הסרה" אשר יופיע בכל דיוור אשר יישלח אלייך ,ו/או באמצעות
פנייה לחברה בדוא"ל בכתובת office@almog-ltd.com :ו/או באמצעות פנייה לכתובת :חבצלת החוף ,3
א,ת גן רווה יבנה (.)8122452
אבטחת מידע
 .19החברה נוקטת באמצעים המקובלים על מנת להגן על שלמות המידע אודותייך ,אבטחתו ,וצמצום
החשיפה לחדירה של גורמים בלתי מורשים לאתר ו/או לשרתי החברה (לרבות למאגרי המידע של
החברה) .על אף האמור ,אין ביכולתה של החברה להבטיח כי השימוש באתר יהיה חסין לחלוטין מתקלות
טכניות ,פריצות אבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית לשרתי החברה (לרבות מאגרי המידע של החברה) .על
כן ,בעצם שימושך באתר הינך מאשר כי השימוש באתר הינו על אחריותך הבלעדית ,וכי הינך מוותר בזאת
באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה אשר נובעת במישרין ו/או בעקיפין
משימושך באתר .כמו כן ,הינך מצהיר ומאשר כי החברה לא תהא אחראית לכל הוצאה ו/או הפסד ו/או
נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש כתוצאה משימושך באתר ו/או חשיפת מידע אודותייך בשל חדירה
שאינה מורשית.
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זכות עיון ותיקון מידע אודות משתמשים
 .20הינך רשאי לעיין במידע האישי שנאסף ונשמר אודותייך במאגרי המידע של החברה וזאת בהתאם
להוראות הדין .ככל שברצונך לעיין ו/או לתקן ו/או לעדכן את המידע המצוי במאגרי המידע של החברה,
הינך מוזמן לפנות אלינו ,בעצמך או באמצעות ב"כ בעל הרשאה בכתב ,באמצעות בקשה כתובה לכתובת
הדואר האלקטרוני office@almog-ltd.com :או באמצעות יצירת קשר למספר הטלפון08-9428282 :
או *.5504

עדכון מדיניות הפרטיות
 .21מדיניות הפרטיות עשויה להתעדכן ,כולה או חלקה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,וזאת
מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מראש ו/או בכתב .בהתאם לכך ,אנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת
בשינויים שייתכן ויחולו במדיניות הפרטיות .כל שינוי שייעשה במדיניות הפרטיות ייכנס לתוקפו באופן
מיידי וכל כניסה ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או באיזה מתכניו ,יהווה את הסכמתך לשינויים
שנעשו במסמך זה ,ללא כל תנאי או הסתייגות.

שונות
 .22החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 .23הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר ,לרבות תוקפה ופרשנותה של מדיניות
הפרטיות יוכפפו לדין הישראלי בלבד ,וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו
תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
 .24לשאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות לחברה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת:
.office@almog-ltd.com
 .25ככל שייקבע שתנאי כלשהו ממדיניות הפרטיות אינו תקף ו/או בלתי ניתן לאכיפה ,אזי לא יהיה בכך כדי
לשלול את יתר התנאים הקובעים במסמך זה.
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