
 מדיק בע"מ-אודיומדיניות פרטיות של 

 .בלבדמסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות 

ידך -דע שיימסר עלבנוגע למי "(החברהמדיק בע"מ )"-אודיואת מדיניות הפרטיות של  מסכםמסמך זה 

או פעילות אפליקציה אחר של החברה, וירטואלי או פיזי או כל אתר  אתר האינטרנט של החברהבמסגרת 

-. מסירת מידע על, לרבות בפלטפורמות רשת כגון פייסבוק, טוויטר ועודלגביה תגלה מעורבותשל החברה 

 ידך אינה מהווה חובה וכפופה למדיניות זו.

, , טוויטר ואחרותשימוש בפלטפורמות נוספות כגון פייסבוק שתעשהכל כ תשומת ליבך מופנית לעובדה, כי

 הנך כפוף בהתאם להסכמות שתיתן למדיניות הנהוגה בפלטפורמות אלה.

 .ל”ידי כל גורם, אנא פנה אלינו באחת הדרכים הנ-אם הינך סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על

דע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך לאתר משמעו כל מי ”מידע אישי“ או סמך זה "מידע"במ

 במסגרת פעילות של החברה.וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודותייך 

 הסכמתך למדיניות הפרטיות .1

 .עצם השימוש באתר מהווה הסכמה שלך לתנאיו, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות

, שבין אודותייך במסגרת הרשמתך, יישמר במאגרי המידע הרשומים המשרתים את החברההמידע 

פים הקשורים עימה עסקית, לצרכים וגו החברהעול השירות והקשר עם לקוחות יניהול וי –מטרותיהם 

, דיוור ישיר ושירותי החברהתפעוליים, שיווקיים, ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע והעברתו בתוך 

 .דיוור ישיר, ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין

לדרוש שימוש במערכת שליחת ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של החברה או מי מטעמה עשויה 

לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של לצורך  ,(SMS) הודעות באמצעות דואר אלקטרוני )מייל( או מסרונים

 .םאחריאו גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים החברה 

ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי דרך האתר, לצורך רישום, אימות או גישה לכל שירות שהוא, הינך 

דויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן, הנו נכון אמין ומ

עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע 

 .זה

 פרטיות .2

 – ךמידע שייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתר עשוי לכלול, בין היתר ובהתאם לצור

מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי מי: מידע אנוני

לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר ושירותים המוצעים דרכו, שיפור השירות, 

ו שירותים קיימים, ומטרות נוספות חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן א

פנימיות, מסחריות וסטטיטסטיות. בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, 

ושם המתחם לצורך גישה והרשמה לעמוד הקמפיין, מיקום  (IP כתובת) כתובתך בפרוטוקול האינטרנט

נונימיים נוספים המעידים על אופן הגישה המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים א

 .לעמוד/אתר

Cookies :עוגיות/קוקי“-האתר עושה שימוש ב( "סcookies )לצורך  אנונימי קבצים באמצעותם נאסף מידע

באינטרנט, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את  החברההתפעול השוטף של אתרי 

ם בו להעדפותיך האישיות ובכך להקל על הגלישה והשימוש. נוסף על השימוש באתר או שירותים הניתני

כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים 

או של חברות הקשורות עימה. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם  החברהשונים של החברה, של 



גדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו השימוש באתר, בהנחה שה

כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר 

שבשימושך. קבצי הקוקיס מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך 

 .שיפה, עמודים ושירותים מקושריםהשימוש או הח

בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס מהמכשיר/מחשב שברשותך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע 

שאינך רוצה שהאתר או השירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך. מאחר שהקוקיס נועדו להקל עלייך 

גלישה או שימוש, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן,  את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה,

 .אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח

בסמוך למסירת  החברהנתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי המידע של  :מידע אישי מזוהה

טרפותך, או בפניה אחרת אל החברה המידע, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך בנסיבות הצ

 .או מי מטעמה בה מסרת את פרטייך לצורך קבלת שירות או השתתפות בפעילות כלשהי

תבצע רכישה באתר, מידע שאתה עושה בו שימוש על מנת לבצע שרכישות, ביצוע הזמנות, תשלומים: ככל 

פרטי את הרכישה, כגון פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, פרטי הקשר של מבצע הרכישה, 

, החברההזמנותייך ו/או כל מידע אחר שעשוי להיות קשור לרכישותייך, עשויים להישמר במאגר המידע של 

על מנת לעבד מידע זה, לאפשר שליחה יעילה של המוצרים אותם הזמנת ועל מנת להקל עליך את תהליך 

יופקד בידי צד שלישי, אנו סיום הקניה ברכישות עתידיות. אם תפעול או עיבוד הזמנתך, או חלק ממנה, 

נשתף בפרטים כאמור את הצד השלישי למטרות ביצוע והשלמת ההזמנה בלבד. כתוצאה מכך, אתה עשוי 

ל, מסרונים או בכל שיטת התקשרות אחרת( בנוגע לביצוע ”לקבל הודעות מאותו צד שלישי )בין אם בדוא

 .הזמנתך בלבד

יפורים טכנולוגיים, מחקרי שיווק ולמטרות עסקיות מידע שייאסף יכול שישמש גם לשיפור השירות, ש

 .כלליות

 יםהעברת מידע לצדדים שלישי .3

, אלא ככל שהדבר החברהמהחברה לא תעביר את המידע האישי אודותייך לצדדים שלישיים שאינם חלק 

 :או במקרים הבאיםפי חובה שבדין, לפי בקשתך, -הותר: במסגרת מסמך זה, על

אם תבקש להפעיל או לרכוש מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים דרך האתר/החברה, יועבר לצדדים 

 .אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות עבורך

ם לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלך במסגרת האתר או השתתפותך בפעילות או קמפיין, המחייבי

 .שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים

לצורך תפעול האתר ופעילויות נלוות אליו, לרבות ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, המחייבים שיתוף פעולה עם 

 .נותני שירותים קשורים, תוך שמירה על סודיות המידע ואיסור העברתו הלאה

 .החברהין במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לב

 .פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה-על

 החברה.במטרה למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או ברכושו של צד שלישי או 

שלישי או מיזוג של מאגרי מידע  עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צדבמקרה של מיזוג 

 ., ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מסמך זה, על כל מגבלותיו ותנאיוהחברהשל 

 .ידך הסכמה מפורשת לכך-בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן על

  



 ת מידעאבטח .4

ה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטח

המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים 

 .וגופים בלתי מוסמכים או מורשים

על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו 

פן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור באו

בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא 

 .שעלול להיגרם שלא בשליטתה

של צדדים שלישיים או פלטפורמות ם לאתרים בנוסף, האתרים והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורי

שלנו לשלוט באתרים אלה ובמדיניות  בהיעדר יכולתאחריותך ב הינוקישור של צד שלישי  מעבר. אחרות

 הנהוגה בהם.

 עיון במידע .5

 ה ולנקוט פעולות בהתאם.במאגרי החבר ככל שהוא נמצארשאי לעיין במידע אודותיך אתה , חוקהפי -על

 דיוור .6

הדיוור . , אשר יכול וייחשבו כדבר פרסומתהחברהשירותים ומוצרים של אנו נוהגים לשלוח דיוור בנוגע ל

תוכל לשלוח  .ידך באתר החברה או בכל פלטפורמה אחרת-יישלח אליך בהמשך להסכמה שניתנה על

 . בקשה לביטול הסכמתך לדיוור
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