
מדיניות פרטיות

חבר/ה יקר/ה,

",החברה"(להלן:בע"מאריבןחנןאנו,שבוהאופןעלחלה")הפרטיותמדיניות("זופרטיותמדיניות
חנןשלוהחבריםהחברותברשימתהחבריםעלאישיבמידעמשתמשים"),אנחנו"או"שלנו"",אנו"

").המועדון("בן-ארי

אוהורהעםיחדזאתקראבבקשהלכן,מורכב.מעטלהיותיכולמטההאמור?18לגילמתחת
מבוגר אחראי אחר והירשם למועדון רק באישורם.

בחנן,והמתענייניםהמעריציםקהללביןהמועדוןביןקשרליצירתכפלטפורמהמשמשהמועדון.מבוא.1
והפתעותהופעותחדשים,שיריםבכורות,עלמידעלקבלבולחבריםיאפשרהמועדוןובהופעותיו.בשיריו

נוספות מסוגים שונים.
בנוגעלעשותשתוכלהבחירותאתומציגהאישיבמידעמשתמשיםאנחנואיךמסבירההפרטיותמדיניות

לזהותשעשוימידעכלהואאישי""מידעהמועדון.במסגרתוישמשייאסףשלךהאישיהמידעשבולאופן
דוא״ל.או מתייחס אליו. למשל, שם פרטי ושם משפחה, כתובתאדם

בהםלעייןשי).hananbenari.com(המועדוןמתנאיחלקהנהזופרטיותמדיניות.המועדוןתנאי.2
ולמדיניותהמועדוןלתנאיהסכמהמשמעותהלמועדוןוהרשמהלמועדוןהצטרפותךטרם

הפרטיות. אנו שומרים על הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת.

.סוגי המידע האישי שאנחנו אוספים.3
כתובתשמך,אתלמסורתתבקשלמועדון,להירשםמנתעל.במועדוןוהשתתפותהרשמה.3.1

בנוסף,עדכונים.מאתנולקבלתרצהמהעללבחורוכןטלפוןמספרמגורים,עירדוא״ל,
ככל שתהיה מעוניין בכך, תוכל למסור לנו את תאריך יום ההולדת שלך ועיר המגורים.

המתקבלבמידעמשתמשיםאנומהאמור,לגרועמבלי.ורשתותבאתריםאישיפרסום.3.2
מנתעלשלךההעדפותעלללמודכדילךשנשלחהעדכוניםבעקבותשתבצעמהפעולות

אומסויםבאלבוםהתעניינתאםלמשל,לכך.בהתאמהופרסומיםהצעותלךלהציע
פעולותלבצעעשוייםאנולך.שיתאימותכניםלךלהציגנוכלמגוריך,באיזורבהופעות

והצעותפרסומיםעבורךולהתאיםאחריםבאתריםשלךביקוריםעלבהסתמךגםדומות
חברתיותורשתותשונותפלטפורמותבמסגרתלרבותשלךהגלישהבמהלךשיופיעו

כדוגמת פייסבוק, אינסטגרם, טיק-טוק ועוד.
לנולמסורשתתבקשייתכןאחר,אמצעיבכלאובדוא״לאלינו,תפנהאם.קשריצירתפרטי.3.3

מידע מסוים כגון שמך, כתובת דוא״ל ותוכן הפניה, על מנת שנוכל לטפל בפנייתך ולזהותך.

בעמודשימושנעשהאיךמראההלוגבקבציהמופיעהמידעלוג.בקבצילהשתמשעשוייםאנו.לוגקבצי.3.4
מהדפדפןלנולהימסרהעשויאחרמידעוכלמסוים,בעמודשהיהומשךהקלקותעלנתוניםלמשלמסוים,

הגולשיםתעבורתאחרמעקבהמועדון,ניהולמגמות,ניתוחלצורךכאמורבמידעלהשתמשעשוייםאנושלך.
וכדומה.

דומותוטכנולוגיותאנונימייםזיהויקבציב-״עוגיות",להשתמשעשוייםאנושירותינו,במסגרת.עוגיות.3.5
אישיתמותאםמידעבפניךלהציגשירותינו,אתלספקשנוכלמנתעלוכןמידע,אבטחתלצורכיאחרות,
העדפותשמירתבאתר,פעילותאודותמידעלאסוףעוזרת"עוגייה"שלך.המשתמשחווייתאתולשפר

כתובתכגוןאישי,מידעאחזורלצורךלשמשעשויותאחרותוטכנולוגיותמסוימותעוגיותואימות.משתמש
IP.להגדירניתןהסרתן.ואופןלאשרןלאאולאשרןאםלרבותבעוגיות,לשלוטמאפשריםהדפדפניםרוב

או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגייה,
המועדוןתפעוללצורךמהמכשירמוגבלמידעלאסוףעשוייםאנוניידים.מכשיריםנתוני.3.6

חותמות),ID(המכשירזיהויהמכשיר,סוגאתלכלולעשויכאמורמידעדרכו.השירותיםוהצעת
פעילותקריסות,כגוןבמכשירשהתרחשואירועיםעלנתוניםבאתר,שימוששלוזמןתאריך
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להשתמשעשוייםאנוכן,כמוועוד.דפדפן,שפתדפדפן,סוגחומרה,הגדרותמערכת,
לאאולםמצטברים,סטטיסטייםנתוניםלאסוףלנולסייעמנתעלמיקום,מבוססתבטכנולוגיית

נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו.

שלךהמידעעלישמרואשרראוייםספקיםעםלהתקשרהמאמציםמיטבאתעושיםאנו
שלהתנהלותעלמוחלטתהגנהלהבטיחיכוליםאיננואךהדין,ולדרישותלדרישותינובהתאם

מוצגיםופרטיושזהותווככלחיצוניבגורםהסתייעותהכוללתפעולה,ביצועבעתשלישיים.צדדים
למדיניותכפוףתהיהחיצוני),ספקידיעלהמתופעלתשלוםביצועבעמודלוגובאמצעות(למשל,

בה.המנוייםלתנאיםמסכיםהנךכיולוודאבהלהתעדכןאחריותךועלזהגורםשלהפרטיות
והנךשלישילגורםמידעממסירתכתוצאהייגרם,אםשייגרם,נזקלכלאחראייהיהלאהמועדון

האחראי הבלעדי לכך.

3.7.Google Analyticsבכלילהשתמשעשוייםאנושלנוהשירותיםבמסגרת.נוספיםאנליטייםוכלים
Google"הנקרא Analytics"שלנו.בשירותהשימושאודותמידעלאסוףמנתעלGoogle

Analyticsמבקריםהםבהםהעמודיםהמשתמשים,ביקוריתדירותכגוןמידעאוסף
המתקבלבמידעמשתמשיםאנולשירות.הכניסהלפנימשתמשיםהםאתריםובאלו

Googleמ Analytics-ביןמשלביםאיננושלנו.השירותיםאתולשפרלתחזקמנתעל
Googleהשימושבמסגרתשנאסףהמידע Analyticsיכולתהמזהה.אישימידעובין

GoogleבאמצעותשנאסףמידעולשתףלהשתמשGoogleשל Analyticsאודות
Googleשלהשירותהסכםפיעלמוגבלתבאתר,ושימושןביקוריך Analytics,

ומדיניותhttp://www.google.com/analytics/terms/us.htmlבכתובתהמפורסם
בכתובתהמפורסמת,Googleשלהפרטיות

http://www.google.com/policies/privacy/.בוהאופןאודותלקרואתוכלGoogle
Googleבמסגרתנתוניםומעבדתאוספת Analyticsבכתובת

http://www.google.com/policies/privacy/partners/.אתלמנועבאפשרותך
Googleידיעלבנתוניךהשימוש AnalyticsשלוהתקנההורדהבאמצעותGoogle

Analytics Opt-out Browser Add-on,בכתובתהנמצא
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

:לאילו מטרות אנו אוספים את המידע.4

הרישוםבעתשמסרתהנתוניםפיעלסמסאו(באימייללךולשלוחקשראיתךליצורכדי-חשובהכי.4.1
שונותהצעותהטבות,המועדון,שלפעילויותעדכונים,לקבלביקשתלגביהםבנושאיםתכניםלמועדון)

מטעמנו, או כאשר אתה פונה אלינו.
לשם הצעת והתאמת תכנים שיווקיים כמפורט לעיל..4.2
על מנת לשפר את המועדון והפעילות אשר מתבצעת במסגרתו..4.3
לצורך טיפול בבקשותיך מכל סוג ומתן מענה לפניות ולתלונות..4.4
לצורך אבטחת המידע באתר ולצרכים משפטיים..4.5

אופן שיתוף המידע האישי על ידינו.5

אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:

לנושיסייעוואחריםהמועדון,שלהשוטףבתפעולולנוהמסייעיםשירותיםלנותני.5.1
עשויכאמורמידעאחרים.ולחבריםלךשירותינואתלספקשנוכלמנתועלהעסקיותבפעולותינו

להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב.
עלסבירבאופןנחוציםהמידעשלגילויאושמירהשימוש,גישה,כילבבתוםסבוריםאנואם.5.2

באופןלטפלאולמנועלזהות,)3(המועדון;תנאיאתלאכוף)2(החל;הדיןאתלקיים)1(מנת:
אובקנייןבזכויות,פגיעהמפנילהתגונן)4(טכניות;בבעיותאואבטחההונאה,במקריאחר

בבטיחות של משתמשים או הציבור.
חברתעםתתמזגאוג'צדידיעלרכישה)לקראתבבדיקת(אותירכששחברתנוככל–מכירהאומיזוג.5.3

אתלהמחותאולהעבירהזכותעלשומריםאנוהחברה,שבבעלותנכסלמכירתעסקהשלבמקרהאוג'צד
המידע אישי.

http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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ג',צדשירותלנותנילגלותואולהלן)(כהגדרתואנונימיבמידעלהשתמשעשוייםאנו.אנונימיבמידעשימוש.6
ללאאו(בתמורהאנונימימידעלגלותעשוייםאנוכן,כמושלך.המשתמשחווייתואתשירותינואתלשפרמנתעל

שאינומידעמשמע"אנונימימידע"ושותפים.למפרסמיםלרבותשלישיים,לצדדיםתמורה)
מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש באתר.

להגןמנתעלהמקובליםלסטנדרטיםבהתאםמידעלאבטחתעדכנייםונהליםמערכותמיישמיםאנו.אבטחת מידע.7
בלתי-מורשית,לחדירההסיכוניםאתמצמצמיםאלהונהליםשמערכותבעודבמערכותינו.המצויהאישיהמידעעל
גישהמפנימוחלטבאופןחסיןיהיהשהמידעמתחייביםלאאנולכן,מוחלט.בטחוןלהעניקביכולתםאין

בלתי-מורשית.

אולשירותים,בנוגעאחרותדוא״להודעותאופרסומיותדוא״להודעותמאתנולקבלשלאלבחורתוכל.הסרה.8
אםאףלבך,לתשומתהדין.לדרישותבהתאםאחר,באמצעיאוהסרהקישורעללחיצהבאמצעותמהמועדון,לצאת
"צרולבקשתתגובהכדוגמתשירותיותהודעותלךלשלוחנוכלפרסומיות,הודעותאתמאתנולקבלשלאתבחר

קשר".

נדרש,מידערקלשמורומעונייניםלפרטיותזכותךאתמכבדיםאנחנו.פרטיותךעלוהגנהשלךהזכויות.9
נכון,אינוזהשמידעשתמצאוככלאצלנו,המצויעליךבמידעלעייןרשאישהנךשתדע,לנוחשובומדויק.עדכני
בהתאםכאמור,המידעאתלמחוקאולתקןמפורטתבבקשהאלינולפנותמוזמןאתהמעודכן,אוברורשלם,

ובכלזהבנושאאלינולפנותאותךמזמיניםאנוותקנותיו.1981–תשמ"אהפרטיות,הגנתחוקלהוראות
.info@hananbenari.comלכתובתדוא"למשלוחבאמצעותשלךלפרטיותשנוגעתשאלה

קישוריםלהיכללעשוייםאליךיישלחואשרוהעדכוניםהשירותיםבמסגרת.שלישיצדלמוצריקישורים.10
לכך,בהתאםשלישיים.צדדיםשללתוכןאוהפרטיותלנהליאחראיםלאאנושלך.שלישיצדשלתוכנותאולאתרים

אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסת באופן שווה לכולן ולכולם.
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