
 

   

 "להחליט להצליח" באתרמדיניות פרטיות 

 

 כללי

 .ועוסק בקבלת החלטות ובהשגת יעדים, ומנוהל על ידי אורי יהלוםאתר זה שייך 
 .מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות של האתר

 

 שימוש באתר

 .או מסירת פרטים אישיים/והשימוש באתר פתוח לכל ואינו דורש הרשמה 
יצויין כי . המחייבות הזדהות או מסירת פרטים אישייםניתן לבצע באתר מספר פעולות , עם זאת

וכי אין חובה להזדהות או למסור פרטים אישיים כדי , פעולות אלו הן תוספת לתכני האתר
 .להנות מתכני האתר

 :הפעולות הן

  (רשימת תפוצה)מילוי טופס הרשמה לקבלת מדריך 
 ביצוע רכישה באתר 
 הגבה לפוסט באמצעות פייסבוק 

 

 איסוף מידע

 .נאסף עליך מידע בשני אופנים, אתרבעת השימוש ב

מיקום , IPכתובת , הכולל בין השאר באילו עמודים צפית, באופן אישי מזהה אותך שאינומידע 

ומטרתו שיפור , באופן אישי סטטיסטי בלבד שאינו מזהה אותךמדובר במידע . ועוד, גיאוגרפי
 .מידע זה נאסף ברקע ללא מעורבות או הסכמה מראש שלך. או אופן השיווק שלו/האתר ו

 : מידע זה נאסף בשתי דרכים – באופן אישי מידע המזהה אותך
ים עליך הפרטים שנשמר. הדרך הראשונה היא על ידי הרשמה לרשימת תפוצה דרך מילוי טופס

המטרה של . מסר-ברשימת תפוצה של רב אוהם אינם נשמרים באתר אל, הם שם ואימייל
 .בנושא קבלת החלטות והשגת יעדים מעת לעתרשימת התפוצה היא שליחת אימיילים 

ניתן להסיר את עצמך , בנוסף. על ידי המנעות ממילוי הטופס ניתן להימנע מאיסוף המידע
זאת על פי חוק , מהרשימה בכל אימייל שנשלח על ידי לחיצה על לינק בתחתית האימייל

 .ניתן לבקש הסרה מהרשימה על ידי בקשה באימייל חוזר, בנוסף. הספאם

על מנת שניתן יהיה , תהליך הרכישה מחייב הזדהות. על ידי רכישה באתרהדרך השנייה היא 
, אימייל, טלפון, המידע שנשמר עליך הוא שם. השירות שרכשתאת לספק לך את המוצר או 

 .וכתובת

מאחר ועל פי חוק אנו , שניתן בעת הרכישה גם אם הרכישה בוטלהלא ניתן לבטל את המידע 
 .נדרשים לדווח על רכישה גם אם בוטלה

פייסבוק בצורה שתזהה אותך דרך פרופיל  תגובה לפוסטים באתר נעשיית על ידי, בנוסף
אלא אם תמחקנה על ידי הנהלת האתר או על , תגובות אלו תישארנה באתר. הפייסבוק שלך

 .ידיך

  



 

   

 מסירת מידע לצד שלישי

יך באופן אישי על שנאסף המידעאת  וא האישיים פרטיך את שלישיים לצדדיםיעביר  לאהאתר 
 :הבאים במקרים אלא

  מסר בלבד לצורך -ים לחברת רבהפרטים מועבר. מילוי ושליחת טופס –בהרשמה
חשוב לציין כי רשימת תפוצה זו מנוהלת על ידי , עם זאת. רשימת התפוצה שמירת

 .מסר-הנהלת האתר ולא על ידי רב
 הפרטים מועברים למערכת הסליקה לצורך השלמת . ברכישה של מוצר או שירות

 .תהליך הרכישה
 או במידה ויתקבל צו משפטי המורה , תתבצע על ידך פעילות בלתי חוקיתבמידה ו

הפרטים יועברו במקרה זה למשטרת ישראל או לערכאה שיפוטית . למסור את פרטיך
 .כנדרש

 הפרטים יועברו , במידה והנהלת האתר תגיע למסקנה כי נשקפת לך סכנה מיידית
 .לסכנה זו לאחד או יותר מהגורמים הרשמיים שביכולתם לתת מענה

  ותתגלענה מחלוקת בינך לבין האתר שתגיע לבית משפטבמידה. 

 

Cookies 

 .(Cookies" )עוגיות"בהאתר אינו שומר או משתמש 

  

 

  מידע אבטחת

 .האתר אינו שומר באופן ישיר מידע אישי עליך

. מוחלט בטחון מעניקיםלא  הםאך , מידע לאבטחתאמנם האתר משתמש באמצעים ובנהלים 
 מפני מוחלט באופן חסינים יהיושהשירותים או המידע באתר  מתחייבת לאהנהלת האתר , לכן

 . מורשית-בלתי גישה

 

  במידע לעיין זכות

או למחוק  לתקנו ,לעיין במידע שנשמר עליךהאתר מאפשר לך , הפרטיות הגנת חוקבהתאם ל
 ".צור קשר"כך דרך  ךלצורניתן לפנות להנהלת האתר  .אותו

 

  הפרטיות במדיניות שינויים

 .באתר הודעה כך-על תפורסם, הפרטיות במדיניותיבוצע שינוי מהותי  בו מקרה בכל

 

 

 


