מדיניות פרטיות
חבר/ה יקר/ה,
מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו ,חנן בן ארי בע"מ (להלן" :החברה",
"אנו"" ,שלנו" או "אנחנו") ,משתמשים במידע אישי על החברים ברשימת החברות והחברים של חנן
בן-ארי ("המועדון").
מתחת לגיל  ?18האמור מטה יכול להיות מעט מורכב .לכן ,בבקשה קרא זאת יחד עם הורה או
מבוגר אחראי אחר והירשם למועדון רק באישורם.
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מבוא .המועדון משמש כפלטפורמה ליצירת קשר בין המועדון לבין קהל המעריצים והמתעניינים בחנן,
בשיריו ובהופעותיו .המועדון יאפשר לחברים בו לקבל מידע על בכורות ,שירים חדשים ,הופעות והפתעות
נוספות מסוגים שונים.
מדיניות הפרטיות מסבירה איך אנחנו משתמשים במידע אישי ומציגה את הבחירות שתוכל לעשות בנוגע
לאופן שבו המידע האישי שלך ייאסף וישמש במסגרת המועדון" .מידע אישי" הוא כל מידע שעשוי לזהות
אדם או מתייחס אליו .למשל ,שם פרטי ושם משפחה ,כתובת דוא״ל.
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תנאי המועדון .מדיניות פרטיות זו הנה חלק מתנאי המועדון ( .)hananbenari.comיש לעיין בהם
טרם הצטרפותך למועדון והרשמה למועדון משמעותה הסכמה לתנאי המועדון ולמדיניות
הפרטיות .אנו שומרים על הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת.

.3

סוגי המידע האישי שאנחנו אוספים.
 .3.1הרשמה והשתתפות במועדון .על מנת להירשם למועדון ,תתבקש למסור את שמך ,כתובת
דוא״ל ,עיר מגורים ,מספר טלפון וכן לבחור על מה תרצה לקבל מאתנו עדכונים .בנוסף,
ככל שתהיה מעוניין בכך ,תוכל למסור לנו את תאריך יום ההולדת שלך ועיר המגורים.
 .3.2פרסום אישי באתרים ורשתות .מבלי לגרוע מהאמור ,אנו משתמשים במידע המתקבל
מהפעולות שתבצע בעקבות העדכונים שנשלח לך כדי ללמוד על ההעדפות שלך על מנת
להציע לך הצעות ופרסומים בהתאמה לכך .למשל ,אם התעניינת באלבום מסוים או
בהופעות באיזור מגוריך ,נוכל להציג לך תכנים שיתאימו לך .אנו עשויים לבצע פעולות
דומות גם בהסתמך על ביקורים שלך באתרים אחרים ולהתאים עבורך פרסומים והצעות
שיופיעו במהלך הגלישה שלך לרבות במסגרת פלטפורמות שונות ורשתות חברתיות
כדוגמת פייסבוק ,אינסטגרם ,טיק-טוק ועוד.
 .3.3פרטי יצירת קשר .אם תפנה אלינו ,בדוא״ל או בכל אמצעי אחר ,ייתכן שתתבקש למסור לנו
מידע מסוים כגון שמך ,כתובת דוא״ל ותוכן הפניה ,על מנת שנוכל לטפל בפנייתך ולזהותך.
.3.4

קבצי לוג .אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג .המידע המופיע בקבצי הלוג מראה איך נעשה שימוש בעמוד
מסוים ,למשל נתונים על הקלקות ומשך שהיה בעמוד מסוים ,וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן
שלך .אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות ,ניהול המועדון ,מעקב אחר תעבורת הגולשים
וכדומה.

 .3.5עוגיות .במסגרת שירותינו ,אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות" ,קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות דומות
אחרות ,לצורכי אבטחת מידע ,וכן על מנת שנוכל לספק את שירותינו ,להציג בפניך מידע מותאם אישית
ולשפר את חוויית המשתמש שלך" .עוגייה" עוזרת לאסוף מידע אודות פעילות באתר ,שמירת העדפות
משתמש ואימות .עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי ,כגון כתובת
 .IPרוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות ,לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן .ניתן להגדיר
את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגייה ,או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.
 .3.6נתוני מכשירים ניידים .אנו עשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר לצורך תפעול המועדון
והצעת השירותים דרכו .מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר ,זיהוי המכשיר ( ,)IDחותמות
תאריך וזמן של שימוש באתר ,נתונים על אירועים שהתרחשו במכשיר כגון קריסות ,פעילות
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מערכת ,הגדרות חומרה ,סוג דפדפן ,שפת דפדפן ,ועוד .כמו כן ,אנו עשויים להשתמש
בטכנולוגיית מבוססת מיקום ,על מנת לסייע לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים ,אולם לא
נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו.
אנו עושים את מיטב המאמצים להתקשר עם ספקים ראויים אשר ישמרו על המידע שלך
בהתאם לדרישותינו ולדרישות הדין ,אך איננו יכולים להבטיח הגנה מוחלטת על התנהלות של
צדדים שלישיים .בעת ביצוע פעולה ,הכוללת הסתייעות בגורם חיצוני וככל שזהותו ופרטיו מוצגים
(למשל ,באמצעות לוגו בעמוד ביצוע תשלום המתופעל על ידי ספק חיצוני) ,תהיה כפוף למדיניות
הפרטיות של גורם זה ועל אחריותך להתעדכן בה ולוודא כי הנך מסכים לתנאים המנויים בה.
המועדון לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם ,אם ייגרם ,כתוצאה ממסירת מידע לגורם שלישי והנך
האחראי הבלעדי לכך.
 Google Analytics .3.7וכלים אנליטיים נוספים .במסגרת השירותים שלנו אנו עשויים להשתמש בכלי
הנקרא " "Google Analyticsעל מנת לאסוף מידע אודות השימוש בשירות שלנוGoogle .

 Analyticsאוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים ,העמודים בהם הם מבקרים
ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לשירות .אנו משתמשים במידע המתקבל
מ -Google Analyticsעל מנת לתחזק ולשפר את השירותים שלנו .איננו משלבים בין
המידע שנאסף במסגרת השימוש  Google Analyticsובין מידע אישי מזהה .יכולתה
של  Googleלהשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות  Google Analyticsאודות
ביקוריך ושימושן באתר ,מוגבלת על פי הסכם השירות של, Google Analytics
המפורסם בכתובת  http://www.google.com/analytics/terms/us.htmlומדיניות
בכתובת
המפורסמת
,Google
של
הפרטיות
 ./http://www.google.com/policies/privacyתוכל לקרוא אודות האופן בו Google
בכתובת
Google
Analytics
במסגרת
נתונים
ומעבדת
אוספת
 ./http://www.google.com/policies/privacy/partnersבאפשרותך למנוע את
השימוש בנתוניך על ידי  Google Analyticsבאמצעות הורדה והתקנה של Google
 ,Analytics Opt-out Browser Add-onהנמצא בכתובת
.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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לאילו מטרות אנו אוספים את המידע:
.4.1

.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.5

הכי חשוב  -כדי ליצור איתך קשר ולשלוח לך (באימייל או סמס על פי הנתונים שמסרת בעת הרישום
למועדון) תכנים בנושאים לגביהם ביקשת לקבל עדכונים ,פעילויות של המועדון ,הטבות ,הצעות שונות
מטעמנו ,או כאשר אתה פונה אלינו.
לשם הצעת והתאמת תכנים שיווקיים כמפורט לעיל.
על מנת לשפר את המועדון והפעילות אשר מתבצעת במסגרתו.
לצורך טיפול בבקשותיך מכל סוג ומתן מענה לפניות ולתלונות.
לצורך אבטחת המידע באתר ולצרכים משפטיים.

אופן שיתוף המידע האישי על ידינו
אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים ,אלא במקרים הבאים:
 .5.1לנותני שירותים המסייעים לנו בתפעולו השוטף של המועדון ,ואחרים שיסייעו לנו
בפעולותינו העסקיות ועל מנת שנוכל לספק את שירותינו לך ולחברים אחרים .מידע כאמור עשוי
להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות ,לרבות בארה"ב.
 .5.2אם אנו סבורים בתום לב כי גישה ,שימוש ,שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על
מנת )1( :לקיים את הדין החל; ( )2לאכוף את תנאי המועדון; ( )3לזהות ,למנוע או לטפל באופן
אחר במקרי הונאה ,אבטחה או בבעיות טכניות; ( )4להתגונן מפני פגיעה בזכויות ,בקניין או
בבטיחות של משתמשים או הציבור.
 .5.3מיזוג או מכירה – ככל שחברתנו תירכש (או בבדיקת לקראת רכישה) על ידי צד ג' או תתמזג עם חברת
צד ג' או במקרה של עסקה למכירת נכס שבבעלות החברה ,אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות את
המידע אישי.
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שימוש במידע אנונימי .אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג',
על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך .כמו כן ,אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא

תמורה) לצדדים שלישיים ,לרבות למפרסמים ושותפים" .מידע אנונימי" משמע מידע שאינו
מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי ,כגון מידע מצטבר אודות השימוש באתר.
.7

אבטחת מידע .אנו מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים על מנת להגן
על המידע האישי המצוי במערכותינו .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית,
אין ביכולתם להעניק בטחון מוחלט .לכן ,אנו לא מתחייבים שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה
בלתי-מורשית.
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הסרה .תוכל לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות דוא״ל פרסומיות או הודעות דוא״ל אחרות בנוגע לשירותים ,או
לצאת מהמועדון ,באמצעות לחיצה על קישור הסרה או באמצעי אחר ,בהתאם לדרישות הדין .לתשומת לבך ,אף אם
תבחר שלא לקבל מאתנו את הודעות פרסומיות ,נוכל לשלוח לך הודעות שירותיות כדוגמת תגובה לבקשת "צרו
קשר".
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הזכויות שלך והגנה על פרטיותך .אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש,
עדכני ומדויק .חשוב לנו שתדע ,שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו ,וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון,
שלם ,ברור או מעודכן ,אתה מוזמן לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור ,בהתאם
להוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  1981ותקנותיו .אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל
שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת .info@hananbenari.com
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קישורים למוצרי צד שלישי .במסגרת השירותים והעדכונים אשר יישלחו אליך עשויים להיכלל קישורים
לאתרים או תוכנות של צד שלישי שלך .אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של צדדים שלישיים .בהתאם לכך,
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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