
מדיניות פרטיות.1
היאאותהבאפליקציההמשתמשיםואתלקוחותיהפרטיותאתמכבדת"),החברה("בע"מלייבלאב.2

עםבקשרהחברהפועלתבוהאופןאתכללייםבקוויםלתארהיאהפרטיותמדיניותמטרתמפעילה.
אואודותיךהנאסף"),הפרטיותהגנתחוק("1981התשמ"א-הפרטיותהגנתבחוקכהגדרתומידע,

אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידך.
"השימושתנאי("באפליקציההזמיניםהשימושמתנאיחלקהינהזופרטיותמדיניות.3

המשמעותתהיינההפרטיותבמדיניותמוגדריםשאינםלמונחיםבהתאמה).",האפליקציהו-"
בתנאיכמפורטהיאזופרטיותמדיניותעלהחלוהדיןהשיפוטסמכותהשימוש.בתנאילהםשיוחסה

השימוש.
לעיתיםלבדוקממליציםאנוכןועלהפרטיותמדיניותאתלפעםמפעםלעדכןרשאיתהחברה.4

לתוקפםייכנסוזובמדיניותשינוייםאועדכוניםאחרת,צויןאםאלאשינויים.בהנעשואםתכופות
באופן מידי והודעה לגביהם תשלח בדואר אלקטרוני או שתוצב הודעה מתאימה באפליקציה.

כללי.1
לקבלובכדיבאפליקציההמוצעיםהשירותיםמןבחלקאובאפליקציהלהשתמשבכדי.1.1

אודותיך.פרטיםמספרלחברהלספקותידרשייתכןבאפליקציה,האישילאזורגישה
לנציגיישירבאופןאוהאפליקציהבאמצעותלחברהידךעלשיסופקויכולאלופרטים

החברה. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר:
משפחתי;סטטוסמגדר;גיל;המלא;שמךאישיים:ופרטיםזיהויפרטי.4.1.1

מדיותעלמידעילדים;עלמידעשלך;תמונהלידה;תאריךמינית;נטייה
חברתיות בהן אתה משתמש; דת; מיקום.

פרטי קשר: כתובת דואר אלקטרוני שלך; מספר טלפון נייד שלך..4.1.2
האנשיםסוגכגון:שלךבפרופילאודותיךלחלוקשתבחרשוניםפרטים.4.1.3

כלבנוסף,אחרים.ופרטיםהשכלה,עניין,תחומילפגוש,רוצהשהיית
להישמרעשויאחריםמשתמשיםעםלשתףשתבחרמידעאונתוןפרט,

במערכותיה של החברה.
התשלומיםשירותספקאוהחברההחברה,לשירותימנוירכישתבעת.4.1.4

מידעאושלךהאשראיכרטיסמספרכמופרטיםממךלקבלעשוייםשלה
פיננסי אחר.

באמצעותלחברהידךעליימסראשראחרומידעקובץמסמך,כל.4.1.5
קשריצירתאזוריאוהאישיהאזורבאמצעותלרבותהאפליקציה,

באפליקציה, ובכלל זה תוכן המשתמש כהגדרתו בתנאי השימוש.
הנוגעמידעלקבלעשויההחברהידך,עלישירבאופןלחברהשנמסרלמידעבנוסף.1.2

אליך מאחרים, לרבות:
למשלשלנו,בשירותיםשלהםהשימושבמהלךאחריםממשתמשיםמידע.4.1.6

התנהגותךעלמדווחיםהםאםאואינטראקציהאיתךמקיימיםהםאם
באפליקציה.

שלבאפליקציהשלךלחשבוןהתחברתאםחברתיותמרשתותמידע.4.1.7
החברה דרך החשבון שלך ברשת חברתית כלשהי, החברה.

במהלךאוטומטיבאופןשנאסףבאפליקציה,שלךהשימושאודותמידע.4.1.8
השימוש שלך באפליקציה.

)."המידע"(הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו:.4.1.9
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מסירתוכיפרטיואתלמסורחוקיתחובהעליוחלהשלאלוידועכימצהירהמשתמש.4.2
מפורשבאופןבזאתמסכיםהמשתמשובהסכמתו.החופשימרצונונעשיתהנ"להמידע

ולשימושדין,פיעלנדרששזהככלהחברה,שלהמידעבמאגריהמידעלשמירת
אותויזכהולאבפרטיותכפגיעהייחשבלאבוהשימושכיומאשרבמידעלעילהאמור

בכל סעד או פיצוי כלשהו.
החברה,ברשותכברשישאודותיךמידעכנגדויאומתיכוללחברה,יסופקאשרהמידע.1.3

שלבחזקתומצויאשרדומהמידעכלכנגדאולחברה,שסופקדומהמידעידיעלאו
צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לחברה כדין.

מאמציםלכןועושהפרטיותך,עלבשמירהרבהחשיבותרואההחברהכילהדגישיש.1.4
רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.

שנאסףמידעעלוכןידיךעלשנמסרהמזההאישימידעעלגםחלההפרטיותמדיניות.1.5
אודותיך בזמן שאתה משתמש באפליקציה, ככל שמידע כזה נאסף.

שלישייםצדדיםידיעלאודותיךבמידעשימושבגיןאחריותכלנושאתאינההחברה.1.6
החברהשלבשליטתהואינםבאפליקציהמופיעיםאשרחיצוניים,אתריםלרבות

הפרטיות,מדיניותאתלבדוקעליךספקשלמקרהבכלשלישי).צדשירותי(לרבות
ותנאי השימוש של אותו צד שלישי חיצוני.

אושיווקיחומרשליחתלשםלרבות:שיווקייםלצרכיםבמידעלהשתמשתוכלהחברה.4.3
הדוארהדואר,ולרבותחוק,פיעלהמותריםהתקשורתאמצעיבכלאליךפרסומי

שלךהעדפותלפיאונתוניםפילוחלפיהיתר,ביןזאת,.SMSהודעותאוהאלקטרוני
דין.כללהוראותבהתאםבאפליקציה,שימושםבעתשנקלטואחריםמשתמשיםושל

ביכולתך לפנות לחברה בכל עת ולבקש את הסרתך מרשימת הדיוור.
מטרות איסוף המידע.2
ניתוחסמךעלשיופקנתוןוכלפרטיךשהמידע,לכךמצדךהסכמהמהווההפרטיםמסירת.5

כזהשמידעככלבאפליקציה,משתמששאתהבזמןאודותיךשנאסףמידעוכלאלהפרטים
מטעמה,מיאוהחברהשליותראואחדמידעבמאגריוחזקוחברה,לידייגיעאושהגיענאסף,

ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
לצורך מתן שירותים עבורך;.2.1
שלבדרךלרבותהמשתמש,עםקשרושמירתמכירותקידוםפרסום,שיווק,למטרות.2.2

דיוור ישיר, בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון;
המתאימיםחדשיםותכניםשירותיםוליצורהשירותיםאתולהעשירלשפרמנתעל.2.3

לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;
לצרכי ניתוח סטטיסטי אנונימי של המידע ומסירתו לצדדים שלישיים;.2.4
לצרכי מניעה וטיפול בהפרות תנאי השימוש באפליקציה;.2.5

גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים.3
שלישילצדחלקו,אוכולואודותיך,המידעאתתעביראותשכיראותמכורלאהחברה.3.1

3.2 סעיףלהוראותבהתאםאלאלכך,המפורשתהסכמתךאתלקבלמבליכלשהו,
להלן.

שלישייםלצדדיםחלקו,אוכולואודותיך,המידעאתלחשוףרשאיתתהיההחברה.3.2
בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

המעורביםאוהשותפיםשלישייםלצדדיםחלקואוהמידעחשיפת.3.2.1
אספקתלשםנדרשתללקוחותיההחברהמספקתאותםבשירותים
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זכותאיןאלולגורמיםאחרת,נאמרכןאםאלאכילהדגיש,ישהשירותים.
להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.

שלישי,צדשירותיאתקבלתךלצורךשירותיםלנותניהמידעמסירת.3.2.2
בהתאם לתנאי השימוש.

כחלקבמערכת,אחריםלמשתמשיםהמידעשלוהצגתוהעברתו.3.2.3
מהשימוש שלך באפליקציה ובשירותי המוצעים בה.

אוחוקפיעלכנדרשאוהצורךבמידתהמידעאתתמסורהחברה.3.2.4
בהליכים משפטיים.

תנאיאתמפרותבשירותיםפעולותיךכיתמצאהחברהבומקרהבכל.3.2.5
השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

גוףעםמיזוגלרבותאחר,גוףבמסגרתפעילותהאתהחברהתארגןאם.3.2.6
השלישיהצדכיתוודאהחברהכאמור,במקרהפעילות.מיזוגאואחר

אליו מוזגה החברה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
כאמורפרטיהםלמסירתבקשרהחברהכלפידרישהאוטענהתהיהלאלמשתמשים.3.3

והם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
6.

מידע סטטיסטי.4
בשירותישלךהשימושבזמןכילהבהירנבקשידך,עלשיועברלמידעפרט.4.1

ואינואישיתאותךמזההשאינוומצטברסטטיסטימידעאודותיךנאסףהאפליקציה
ועוד.צפיתבהםהעמודיםהתעניינת,בהםשירותיםכגוןפרטיך,עםביחדנשמר

לאמורבהתאםייעשהבווהשימושהחברהשלהמידעבמאגרייישמרשנאסףהמידע
במדיניות פרטיות זו, בהתאם לתנאי השימוש, ובהתאם לכל דין.

וזאתבשרתיה,אוטומטיבאופןהחברהידיעלמתועדממכשירךשנקלטהמידעכל.4.2
למדיניותבהסכמתךגלשת.בהםהדפיםכלשלתיעודוכןשלךIPה-כתובתלרבות

הפרטיות כמפורט במסמך זה, אתה מסכים לביצוע התיעוד כאמור.
מאגר מידע.5

החברהשלהמידעבמאגריישמרואודותיךשנאספוהנתוניםדין,פיעלשנדרשככל.5.1
והתקנות שהותקנו מכוחו.") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות,המידעמאגר("

ומצאשעליובמידעשעייןאדםמידע.במאגרהמוחזקלגביובמידעלעייןזכאיאדםכל.5.2
אתלתקןבבקשההמידעמאגרלבעללפנותרשאימעודכן,אוברורשלם,נכון,אינוכי

הייעודיהמקוםבאמצעותהחברהאללהפנותישכזאתפנייהלמחקו.אוהמידע
שהוקצה לכך באפליקציה.


