
 

 

   מדייות פרטיות

(להלן מקבוצת אשטרום אשטרום טכולוגיות בע"מ אשר בבעלותה של  /http://ashtrom4rent.co.ilברוכים הבאים לאתר 
  ). "הקבוצה" - ו  "החברה", "האתרבהתאמה: "

להלן: (וחברות בקבוצה מפרסמת החברה אשר בדפי החיתה ו באתר משתמשיםהשל פרטיות המכבדת את  החברה

  ) "האתר"; האתר ודפי החיתה יכוו להלן ביחד להלן ביחד "המשתמשים" או "שהמשתמ"

ובקשר  באתר מהמשתמשים היא אוספתשימוש במידע אותו  עושה החברהמדייות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו 

  עימם.  

מדייות הפרטיות כפי . החברה באתרהמידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדייות הגת הפרטיות של 

את המידע, החברה אוספת , המטרות שלשמן באתראודות המשתמשים שהחברה אוספת מידע השתפורט להלן, תבהיר את 

 תמטפל החברהכיצד , מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע ובמידע שהחברה תעשהאיזה שימוש אפשר 

  את המידע.  תושומר

  

במאגר של המשתמש ואיה ובעת מחובה חוקית. המידע ישמר  וברצוו תלויה בהסכמתוה לחבר מוסרהמידע שהמשתמש 

 החברהלצורך המטרות המפורטות במדייות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי  החברהשל  מידע

   כאמור.מידע הלמדייות פרטיות זו וכי מידע יישמר ויוהל במאגר  הסכמת המשתמש, מעידים על באתר

  

 מדייות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי וחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון קבה.

  

 מהו מידע? . 1

או  ידי המשתמשעל  להאו מסר  החברהכל מידע האסף על ידי זו, משמעות המוח "מידע" הוא פרטיות במדייות 

 המוגן על פי חוק הגת הפרטיותו ותים הכלולים בובשירובאתר  של המשתמש, במסגרת השימוש מטעמומי 

  "). החוק(" 1981- התשמ"א

 

 המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש  . 2

 ; השימוש באתרשמתקבל אצל החברה בקשר עם מידע  . 2.1

 מידע שהמשתמש מוסר לחברה; . 2.2

 . כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה . 2.3

 ספת אודות המשתמש המידע אותו החברה או . 3

 : (כולו או חלקו) את המידע שיפורט להלן המשתמשיםהחברה תאסוף אודות 

 . פרטי התקשרות (טלפון, טלפון ייד, דוא"ל)ו אשם מל לרבות פרטי התקשרותו זיהוי . 3.1

 כל מידע וסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.  . 3.2

 

 אוספת את המידע ה המטרות לשמן החבר . 4

  כולן או חלקן: –אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות  פת מידעאוסהחברה 

 ;באתר על ידי החברה או מי מטעמהלשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים  . 4.1

 ;האתרה ויהול של הפעל . 4.2

 על מת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש; . 4.3

 לשם פיתוח ותפעולו של האתר; . 4.4

 תחזוקה של האתר ויטור פעילות המשתמש בו; לשם . 4.5



 

 

 לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה; . 4.6

 לשם יצירת קשר עם המשתמש; . 4.7

לשם עריכת תוים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד  . 4.8

  שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

 ;יכת סטטיסטיקותוערומחקר לשם יתוח,  . 4.9

  ;ועשויים להתאים להעדפותיהם בפי המשתמשיםהתאמת מודעות שיוצגו הצגה ולשם  . 4.10

הטבות, מבצעים, החות באמצעים אלקטרויים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים,  משלוח לצורך . 4.11

 ;ומידע שיווקי

 לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק; . 4.12

 וטעות גד החברה ומי מטעמה וכן גד צדדים שלישיים;לשם התגוות מפי תביעות, דרישות  . 4.13

 ומדייות פרטיות זו; תאי השימושלשם אכיפה של הוראות  . 4.14

 לשם עמידה בהוראות כל דין. . 4.15

  של המידע העברה . 5

 מדייות הגת הפרטיות. ב לא כמפורטהחברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים א . 5.1

שאיו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע  מידע רלווטי בלבד שלישיים תכלולהעברת המידע לצדדים  . 5.2

 ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים או כל חלק ממו החברה רשאית להעביר את המידע  . 5.3

  הבאים:

תמיכה במערכות שירותי  מעיקים לחברה שירותים שוים ובין היתראשר שלישיים צדדים  . 5.3.1

מידע, שירותי אחסון חברות שיווק, משרד פרסום, ), ITמערכות טכולוגיית מידע (ו האבטחה

שירותי פרסום ושיווק,  מעיקותאשר  חברותשירותי עריכת סקרים, שירותי ביית אתרים, 

ם צדדים שלישיים וספים אשר מעיקי, יועצים מקצועיים חיצויים אחריםועורכי דין 

 לחברה שירותים בקשר עם פעילותה. 

פרטי המשתמש או צו שיפוטי המורה לה למסור את הוראה לרבות רה אם יתקבל אצל החב . 5.3.2

 בהתאם להוראות כל דין.  מידע אודות המשתמש

בכל מחלוקת, טעה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי  . 5.3.3

 מטעמו לבין החברה או מי מטעמה. 

העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או כסיה ו/או כל ה של במקר . 5.3.4

ם תועבר הבעלות חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרת

כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג באתר ו/או בתכיו, 

ים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישי

וכן במקרים של בחית היתכות של המקרים  של שיוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה

 הזכרים לעיל. 

אם תועלה טעה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר  . 5.3.5

 רבות משתמשים אחרים.עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם ל

לצורך ביצוע  משתמש עושה שימוש באתרחשד כי  ל החברהאם תועלה טעה או יתעורר אצ . 5.3.6

 .מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה

  

  

 



 

 

בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע דרשת כדי למוע זק לחברה, למשתמש או  . 5.3.7

 .שי כלשהולצד שלי

 

 אבטחת מידע . 6

ידוע, כבהתאם לסטדרטים מקובלים.  בעיין פרטיות ואבטחת מידע פיזייםו החברה וקטת באמצעים טכיים

אחסוו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרויים, לרבות דרך רשת האיטרט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין 

 בהסכמה מלאה באמצעות רשת האיטרט, המשתמש עושה זאתובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט 

יהיה חסין באופן מוחלט מפי גישה   שהאתר מתחייבתלא ו. החברה בכפוף לסכות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו

בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה איה  .מורשית למידע המאוחסן בו- בלתי

 למדייות הפרטיות.  15אותו באמצעי התקשרות שבסעיף  כןעדבטוחה עוד אא 

 הגבלת אחריות  . 7

בקשר עם כל זק, הפסד או הוצאה, מכל מין  ,והיא פטורה מכל אחריות ,לא תישא בכל חבותוכל מי מטעמה החברה 

 יםלמשתמשוסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או סיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר גרמו ו/או ייגרמו 

 . ועוד אבטחתו, , שמירתוהשימוש בו, העברתו לצדדים שלישייםאיסוף המידע, ל בכל הקשור והוגעצד שלישי, לו/או 

 תקופת החזקה של המידע . 8

ר את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדייות פרטיות זו החברה תשמו

  פי דין.- אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר דרשת או מותרת על

  

   מידע על אשים אחרים . 9

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאשים אחרים לרבות בי משפחתו וצדדים שלישיים וספים, על 

(ב)  - תמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדייות זו; וכן המש

המשתמש קיבל הסכמה הדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם 

  למדייות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שדרש. 

10 . Cookies   

") באמצעותם העוגיותובטכולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "  cookies - ב החברה עושה שימוש 

 באתר ובדפי החיתה השוים אותם מפרסמת החברההחברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים 

 מידעבאתר, מידע זה יהיה מקושר ל מזההמידע משתמש בוחר למסור אם בלי לגרוע מהאמור לעיל, מ. והקבוצה

 הלא מזהה שייאסף באתר. 

ובין היתר,  לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האיטרט המאפשרות קטיםטקסט  קבצי עוגיות הן

, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה המשתמש באתר רהדפים בהם ביקאת סוגי המידע הבאים: 

י משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממו משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מיקום גיאוגרפ

של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באיטרט), מספר  IP- כתובת הכס לאתר, תחומי עיין של משתמש, 

, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן איטרט, גרסתו והעדפת מספר ההקלקותכיסות לאתר, 

   ועוד. יםשמות דומיישפה, 

  

  

  

 



 

 

אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי להל ולתפעל  לצורך  החברה תעשה שימוש במידע שאסף באמצעות העוגיות

את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי 

עיין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לתח, לחקור ועוד) אשר עשויים ל Facebook ,Google - האיטרט, ב

כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי כדי לטר דפוסי פעילות באתר; ולבצע בקרות בקשר עם האתר; 

  משתמשים באתר; כדי לתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר.

אשר מטרות את השימוש של  Facebook - ו   Googleהחברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון 

כפוף לתאי השימוש  Facebook ושל    Googleבמידע שייאסף באמצעות העוגיות של  השימושהמשתמשים באתר. 

ומדייות הפרטיות של החברות כאמור ויתן ללמוד אודות המידע שאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי 

  Googleבמדייות הפרטיות של עוגיות ועוד החברות כאמור, אופן ביטול ה

https://policies.google.com/privacy?hl=iw   .   יות הפרטיות שלובמדיFacebook 

out/privacyhttps://www.facebook.com/ab  יות הפרטיות שלותן את הסכמתו למדי בשימוש באתר המשתמש

 החברות כאמור. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדייות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע למערכות 

ומים אשר עשויים לעיין למשתמש תכים ופרסכדי להציג  Facebook - ו   Google  פרסום של צדדים שלישיים כגון 

 . אותו ו/או להתאים להעדפותיו

. Google Analytics כגוןמחקר של צדדים שלישיים ו יתוח סטטיסטיהחברה עושה שימוש בשירותי אליזה, 

. יתן Google Analyticsמדייות הפרטיות של תאי השימוש וכפוף ל  Google Analyticsהשימוש בשירותים של 

ע שאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, , אופן ביטול העוגיות ועוד במדייות הפרטיות ללמוד על המיד

בשימוש באתר המשתמש ותן את  . https://policies.google.com/privacyבליק:  Google Analyticsשל 

 . Google Analyticsהסכמתו למדייות הפרטיות של 

יאספו במחשבו, יכול להימע מכך על ידי שיוי ההגדרות בדפדפן במחשבו.  שהעוגיותאיו מעויין אשר  משתמש

 באתרבקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים על המשתמש להיוועץ  ,לשם כך

ל האתר, לא או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיויות והכרחיות לתפעול ויהו לא יהיו זמיים

 יתות לביטול. 

  קישורים והיפר קישורים . 11

קישורים או בארים לאתרים אחרים, אשר החברה איה מפקחת עליהם או - האתר יכול שיציע קישורים, היפר

  בודקת אותם, את מהימותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדייות הגת הפרטיות שלהם. 

, בדפים שאים מצאים באתר המופיעים באתרימוש שעושים משתמשים בקישורים החברה לא תהיה אחראית לש

או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתאים של אותם אתרים או דפי 

בקשר עם כיסה, איטרט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לושאים שיעלו 

  שימוש ועוד.  עיון,

בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, א, י, מכל סוג שהאחריותלפיכך, החברה לא תישא בכל 

  . ם של האתרים האחרים ועודהתוכן שיפורסם בדפישימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, 

  

  

 



 

 

 קון המידעזכות עיון ותי . 12

להוראות החוק. אם המשתמש מעויין לעיין או לתקן את המידע,  הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם

  למדייות פרטיות זו להלן.   16יתן לעשות זאת  באמצעות פייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף

  הדין החל וסמכות השיפוט . 13

כמו גם השימוש באתר,  ,שלהוכן כל שיוי או תיקון  במדייות הגת הפרטיות זוהתאים וההוראות המפורטים 

 יוסדרו על פי חוקי מדית ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

או  ומדייות פרטיות זו סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר

   יפו. – בלעדי לבתי המשפט בתל אביבהקשור אליו מסורה באופן 

 דכוים שיויים וע . 14

וזאת ללא צורך במתן הודעה או  מעת לעתמדייות הפרטיות הבלעדי, לשות את  דעתה, על פי שיקול תרשאי החברה

 של המשתמשהשימוש  המשתמש. המשךאת  תחייבאתר ב שתפורסם מדייות הפרטיות העדכית התראה על כך.

   ות הפרטיות המעודכת לרבות לשיויים. של המשתמש למדיייהווה הסכמה באתר לאחר עדכון מדייות הפרטיות 

 שוות  . 15

לאחר. החברה תוכל להעביר את  מדייות פרטיות זורשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי  איו המשתמש

 זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. 

 ין. כדי לגרוע מכל זכות המוקית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל ד במדייות פרטיות זואין 

 יצירת קשר . 16

באמצעות דואר  לחברהמוזמן לפות  המשתמש, למדייות הפרטיותשאלות או הערות בוגע ככל שלמשתמש ישן 
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