
 

 מדיניות פרטיות 
 

 כללי 
בע"מ   .1 קלים  משקאות  לייצור  המרכזית  חברה  (  "החברה")החברה  יש  מקבוצת  היא  בהן  החברות 

לייצור משקאות  אחזקות ל )"קלים  חברה המרכזית  פעילות  את המנהלת  הקבוצה    ."(הקבוצהבע"מ 
)להלן    באתר מדיניות  ("הפעילות"ו"האתר"  ובאפליקציה  קרא  אנא  טרם  בעיון  "(  המדיניות)"  זו. 

הבנת את המדיניות וכי אתה  ו  השימוש בו, אתה מאשר שקראתאו    באתר. בעצם הגישה לאתר  ךשימוש
לגשת  ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מעוניין שהמדיניות תחייב אותך, אזי אינך רשאי  לה  מסכים  

 . לאתר ולהשתתף בפעילות
  , ללא צורך בהודעה מראש  שיקול דעתה   לפי  רשאית לשנות ו/או לעדכן את המדיניות מעת לעתהקבוצה   .2

  הכהסכמ   ויחשבר  או גישה לאת. המשך השתתפותך בפעילות  ועם פרסומ  ף מחייבתוקקבל  י  השינויו
 מדיניות. שינוי הבלתי מעורערת ל

 ו שימוש בהמסירת מידע ו
שם,   .3 כגון  פרטים  לספק  שתתבקש  יתכן  הפעילות,  התקשרות  במסגרת  אישי  פרטי  מידע  נוסף  וכן 

למידע  ה"(.  המידע)" תוצאות ישמש  בדיקת  לרבות  הפעילות,  קשר  בה   יך יניהול  צרכים  ל;  ויצירת 
שיווקיים   ולוסטטיסטייםתפעוליים,  והקשר  ;  השירות  וייעול  לפעילותניהול  מעבר  במסגרת    ,עמך 

ככל  . מוצרים ושירותים שוניםשל  של הקבוצהפרסום ושיווק הפעילות המסחרית של הקבוצה, לרבות 
לידיעתך  גם  רשאית  תהיה  הקבוצה  שנתת הסכמתך לקבלת דברי פרסומת,   דואר  פרסומות בלהביא 

 במסרונים לטלפון הנייד, במערכות חיוג אוטומטיות לקווי הטלפון וכיו"ב.האלקטרוני, 
 . למסור רק פרטים מדויקים ומלאיםהינך מתחייב  .4
בהתאם לחוק    ,ללא מגבלת זמן  ,הקבוצהאתה נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר המידע שמנהלת   .5

 . וככל שהדבר נדרש לפי החוק "(החוק)"  1981  -הגנת הפרטיות, התשמ"א 
הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים  ובאפליקציה  השירותים הניתנים באתר  ן  חלק מ בנוסף לכך,   .6

, לרבות כאשר  בזמן אמתמנת לקבוע את מיקומך  -לע בשירותי המיקום של המכשיר בו אתה משתמש  
נתונים אודות  גישה ללפיכך, ייתכן כי תתבקש לאשר . האפליקציה אינה פועלת או כשהיא פועלת ברקע

,  תכנים או פרסומים התואמיםהטבות,  לך  כדי שנוכל לאתר את מיקומך בזמן אמת ולספק  מיקומך,  
, ואזי נתונים כאלה יכללו גם הם במסגרת המידע שייאסף וישמר בקשר עם הצעת מיקום זה,  ככל הניתן

באפשרותך לסרב לאשר את השימוש בטכנולוגיה זו, אך במקרה זה  .  הטבות, תכנים ופרסומים כאמור
 . לא נוכל להציע לך מותאמים אישית

א. במקרה   לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן: קבוצהה .7
  ים השירות צדדים שלישיים, יועבר לאלה המידע הדרוש לשם  על ידי    עבור הקבוצהשל ביצוע שירותים  

אם    ; ב.לקבוצה  יםולהשתמש בו רק לשם השירותפרטי  תוך קבלת התחייבותם לשמור על סודיות מידע  
תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את הפעילות לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו  או הקבוצה  החברה  

יקבל על עצמו את המדיניות;  , ובלבד שאותו  שמרתאגיד מידע שנ . אם נעשה שימוש באתר  גתאגיד 
  או  ,זאתמעוניינת לבדוק    קבוצהוהלסייע ביצוע מעשה כזה    או  לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר

.  דפוגעת בהם;    זו   למנוע גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילות
ל הוראת  בהתאם  או  שיפוטי  המידע;  צו  את  למסור  לה  המורה  מוסמכת  או  הרשות  מחלוקת  בכל   .

; ו. במקרים  קשר עם השימוש באתר ו/או ההשתתפות בפעילותהליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, ב
 קניינה ו/או על זכויותיה.  עצמה לרבות, אך לא רק, על תמצא לנכון כדי להגן על קבוצההש

 עיון במידע
בעצמו או על ידי ב"כ שקיבל הרשאה בכתב, במידע שנשמר לגביו    ,זכאי לעייןחוק, כל אדם  העל פי   .8

או    , ברור, ומעודכןאינו נכון, שלםהשמור במאגר  במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי המידע  
  בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.  קבוצהלכי הוא מעוניין להיגרע ממאגר המידע, מוזמן לפנות  

  תטופל לפי דין בהתאם לזכויות הפונה. כל פניה
 אחריות היעדר 

ו/או מי    קבוצההבאחריותך בלבד. בשום מקרה  הן  השתתפותך בפעילות והשימוש שלך באתר  יובהר כי  .9
יהי נזק, מכל סוג שהוא  םאחראיו  מטעמה לא  ו/או השימוש    ,לכל  נובע מהשתתפותך בפעילות  אשר 

כי    באתר. לידיעתך  שהובא  בזאת  מצהיר  אתה  מקוונת,  בסביבה  מתרחשת  והפעילות  למרות  הואיל 
להבטיח חסינות מוחלטת    האין באפשרותמאבטחת את המידע שברשותה בהתאם לחוק,  שהקבוצה  

א לך כל טענה, תביעה או דרישה  מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר בהם, ולפיכך לא תה
 בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע.  הו/או מי מטעמ   קבוצה הכלפי  

 שונות
תקנון   .10 עם  ביחד  זו  האתר  מדיניות  ו/או  לבין  הפעילות  בינך  שנכרת  אחר  הסכם  בקשר    קבוצההוכל 

יקבע כי  יאם    .תאחר  הוגוברים על כל הסכמ  קבוצה הלפעילות, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין  
תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין, אזי  אינה  הוראה כלשהי אשר נכללת במדיניות אינה חוקית, 

שי  או ההוראה  חוקיים,  יהסעיף  אינם  כי  לאכיפהאינם  קבע  ניתנים  אינם  או  רדו משאר  יופ  ,תקפים 
הפעילות באתר זה וכל    ההוראות והסעיפים.יתר  המדיניות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל  

בכל   הבלעדית  השיפוט  וסמכות  בלבד,  הישראלי  לדין  יוכפפו  המדיניות,  לרבות  בה,  והכרוך  הקשור 
 אביב.- תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל הקשור בכך 


