
 

  
  חברת אשמדון בע"מ –מדיניות פרטיות 

  
 ודפי הנחיתה באתרי האינטרנט הגולשים פרטיותמכבדת את (להלן "החברה")  אשמדון בע"מחברת 

 כלפי הגולש החברה ה שלאת התחייבות מסביר. מסמך זה ")אתרי האינטרנט" (להלןברשותה ש

או נאסף על ידי הגולש  האינטרנט שימוש במידע הנמסר באתרי –ום מדיניות זו לקי באתרי האינטרנט

  .י החברהעל יד

ן . חלק מהמשתמש מתוך גלישת, החברה אוספת פרטים באתרי האינטרנט םת שימוש בשירותיבע

זיהוי שמו וכתובתו, פרטי רכישה, אמצעי תשלום באופן אישי, כלומר  הגולשאת המידע מזהה 

מילוי טפסים  באמצעותביודעין,  ע"י הגולשהמידע נמסר . וכיו"ב בהם נדרש להזין פרטים אלובמקרים 

זהו מידע  - ואינו נשמר יחד עם פרטיו אישי את הגולש באופןהמידע אינו מזהה ן . חלק מבאתר

  .כו'ו IP, כתובות ההעמודים שבהם צפ, מידע על למשלסטטיסטי ומצטבר. 

  השימוש במידע

עם החברה, רישום לרשימת  (בקשה להצעת מחיר, יצירת קשר יםהמוצע יםבעת רישום לשירות

הנתונים  .המבוקש אספקת השירות לשםרק את המידע הנחוץ  מהגולשתבקש ) החברה תפוצה ועוד

 הוא את החברהשמש ר משאמידע ה החברה ובאחריותה.מידע של במאגר  יםשמרנ ר נאספיםשא

גלישה באתרי לגלות הרגלי היא שמטרתו וזיהוי אישי אשר אינו כולל בעיקרו מידע סטטיסטי, 

  .האינטרנט

  : , על מנתהחוקאו על פי בלבד על פי מדיניות פרטיות זו ייעשה  נאסףר שאבמידע השימוש 

  בהתאם  וכן לשנותם או לבטלם באתרי האינטרנטבשירותים  שימושלאפשר

  .לצורך

  באתרי האינטרנט השונים את התכניםלשפר ולהעשיר. 

 מידע ותכנים שיווקלרבות  -שת מוצרים ושירותים רכי שםל. 

 לתחומי  באתרי האינטרנטהגולש ביקור שיוצגו בעת  באנריםו מודעות התאיםל

  ותעניינותה

 תלוי בהסכמתו המפורשת של הגולש  –שליחת דיוור ישיר אלקטרוני צורך ל

לתת , כל עוד יכול המשתמש לבטל את הסכמתו וובהתאם להוראות החוק

 הדואר האלקטרוני. הוראה להפסקת 

  

  

  



 

  

  מסירת מידע לצד שלישי 

אשר אלא במקרים  המשתמש, ד שלישי כלשהו מידע אישי אודותביר לצלהעלא מתחייבת  החברה

יבצע פעילויות המנוגדות גולש לחברה; אם ה בין הגולשמחלוקת משפטית  עתמפורטים להלן: ב

  . בלבד הוראה מפורשת של בית המשפטהתאם ללחוק; ב

תהיה עם זאת, החברה יחד . אחרים למפרסמים של הגולש האישיים פרטיולא תמסור את החברה 

 י האתר.ואנונימי על הרגלי הגלישה של גולשרשאית להעביר מידע סטטיסטי 

   Cookiesמדיניות הנוגעת לשתילת 

 )עוגיותאלו ( םקבצי. )Cookiesב"עוגיות" ( שימוש קיים באתרי האינטרנט של החברהיש לציין כי 

התאמת האתר צורך ל ,רי האינטרנטבאת גלישהסטטיסטיים אודות ההנתונים האת לאסוף נועדו 

נוגעים אשר צרכים נוספים כמו כן לצורכי אבטחת מידע ולהאישיות של המשתמש,  יולהעדפות

ההגדרות הנמצאות  ימנע מקבלת קבצי "עוגיות" על ידילההגולש יכול לתפעול אתרי האינטרנט. 

  בדפדפנים המובילים.

  מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון -ש שיווק מחד

לטובת פרסום באינטרנט.  )Remarketing( משתמשים ברשימות "שיווק מחדש"אתרי האינטרנט 

, ספקים של צד שלישי ר ביקרו באתרי האינטרנט של החברהשארשימות מורכבות ממשתמשים ה

ברה באתרים שונים באינטרנט. ספקי צד שלישי, אשר החשל מודעות מציגים  Google ים אתכוללה

של ם הצגת מודעות על סמך ביקורישם בקבצי "עוגיות" ל עושים שימוש Googleכוללים את 

  .באתרי האינטרנט של החברה המשתמש

ביקור  אלו (צד שלישי) על ידי םעוגיות" של ספקי"את השימוש בקבצי  ביכולתו של המשתמש לבטל

על ידי ביקור  ם אלובקבצי Googleניתן לבטל את ההסכמה לשימוש של (אנגלית).  באתר זה

  . Googleבהגדרת המודעות של 

   באתרי האינטרנט אבטחת מידע

אבטחת מידע. צורך מערכות ונהלים עדכניים ל ינטרנט של החברה מאובטחים על ידיאתרי הא

 אך הם אינם מסוגלים ,למאגרי המידע של החברה לחדירה ןמצמצמים את הסיכומערכות ונהלים 

באופן מוחלט  מוגניםיהיו יה מתחייבת ששירות אינההחברה  לכן להעניק אבטחה מלאה ומוחלטת.

  מורשית למידע המאוחסן בהם. שאינה מפני גישה 

  



 

  

  1981 -הפרטיות התשמ"א  חוק הגנת

מוחזק במאגר מידע. אשר אדם זכאי לעיין במידע שעליו  :1981 –חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

לפנות לבעל מאגר  יכולנכון, שלם, ברור או מעודכן,  אינוהוא עיין במידע שעליו ומצא כי אשר אדם 

  לתקן את המידע או למוחקו. בכדיהמידע 

פקס  על ידיאו   ashmadon@walla.co.il -כתובת הדואר האלקטרוני  פנייה יש להפנות אלאת ה

רמות , עיר:  3הפקאן , רחוב אשמדון בע"מחברת דואר רגיל אל: באמצעות או  09-7437056מס' 

  .4593000, מיקוד: השבים

פי -זכאי על הוא, המשתמש פניה אישית אל שםמשמש ל החברההמידע שבמאגרי במידה ו, כמו כן

יימחק ממאגר  ובכתב שהמידע המתייחס אלי דרישה לשלוח 1981 -חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

  .המידע

  שינויים במדיניות הפרטיות 

נמסר ע"י אשר נוגעים למידע אישי אשר מדיניות הפרטיות ביוחלט על שינוי מהותי מקרה בו ב

ם הודעה נפרדת ובולטת באתרי ופרסהודיע על כך באמצעות המשתמש, החברה מתחייבת ל

  .שברשותההאינטרנט 


