מדיניות הפרטיות של NEWROOM
כללי
 .1מדיניות פרטיות זו )להלן" :מדיניות הפרטיות"( מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר
) NEWROOM.CO.ILלהלן" :תנאי השימוש" ו" -האתר" ,בהתאמה(.
 .2האתר מופעל ,והינו בבעלות ניורום בע"מ )להלן" :החברה"(.
 .3החברה מכבדת את פרטיות הגולשים באתר ואת זכות הבחירה שלהם בקשר עם מידע מזהה הנאסף על
ידי החברה .מטרת מדיניות הפרטיות היא ליידע את הגולשים על סוג ואופי המידע הנאסף על ידי החברה
בעת שהם עושים שימוש באתר ,כיצד עושה החברה שימוש במידע זה וכיצד היא שומרת אותו ,ואילו
אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך .הוראות נוספות בקשר לתכנים )כהגדרת מונח זה
בתנאי השימוש( הנמסרים לחברה – ניתן למצוא בתנאי השימוש.
 .4במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות ולמידע הנאסף על ידי החברה ,נא צור עמנו
קשר באמצעות כתובת המייל הבאה. Info@newroom.co.il :
 .5מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש חלים על כל המשתמשים באתר .אם אינך מסכים לתנאים אלה כולם או
חלקם ,עליך להימנע מלעשות שימוש באתר.
 .6החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או
התראה .מדיניות הפרטיות המעודכנת ,על כל תנאיה והוראותיה ,תחייב מרגע העלאת העדכון לאתר.
הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.
מידע שנאסף על ידי החברה באמצעות האתר
 .7באמצעות האתר אוספת החברה מידע מזהה ושאינו מזהה ,חלקו מועבר לאתר באופן פאסיבי וחלקו
באופן אקטיבי על ידי הגולשים והאמצעים בהם עושים הם שימוש ,במהלך התקשרותם והשימוש שהם
עושים באתר.
●

מידע שאינו מזהה  -כשאתה עושה שימוש באתר ,מידע עובר מהמחשב או המכשיר בו אותה
עושה שימוש ,אל השרת בו מאוחסן האתר .מידע זה כולל ,בין היתר ,כתובת  I.Pשל מחשבך או
המכשיר בו אתה עושה שימוש ,ומידע אודות סוג הדפדפן והמכשיר בו אתה עושה שימוש .כמו
כן ,השרת של האתר מתעד באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר הנך מבקר
באתר ,כגון פרטים על דפי האינטרנט בהם ביקרת ,אם הופנית אל האתר באמצעות קישור של
צד שלישי .מידע זה מוגדר כמידע שאיננו מזהה הואיל ואין בו פרטים שמאפשרים לזהות את
פרטי הגולש באופן אישי ,למרות שייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב או
המכשיר בו הנך משתמש )לדוג' – באמצעות כתובת ה IP -שלך(.

●

מידע מזהה  -בנוסף ,כאשר אתה מפנה אל החברה שאלה או התייחסות אחרת ,כאשר אתה
עושה שימוש בדף "צור קשר" שבאתר ,כאשר אתר נרשם לקבל עדכונים באמצעות דף
ההרשמה שבאתר ,או כשאתה מקבל מהחברה את שירותי התיווך )כהגדרתם בתנאי השימוש(,
עליך למסור פרטים אישיים מזהים כגון שמך ,מספר הטלפון שלך וכתובת הדוא"ל שלך .פרט
למקרים אלה ,אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים מזהים .במידה ואינך מעוניין
למסור כל מידע ,אתה רשאי לבחור שלא לעשות שימוש בשירותים אלה ,אך תשומת לבך שאי
מסירת הפרטים יכולה למנוע מהחברה מלתת לך שירות ,וזאת מבלי לגרוע מייתר זכויותיה על
פי דין ,לרבות על פי הוראות תנאי השימוש

 .8החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן ו/או מידע שהינו סודי או שהינו מוגן על ידי זכויות כלשהן
שאינן בבעלותך ו/או שאין לך רישיון מתאים בהן ,והנך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ו/או לפרסם בו כל
מידע ו/או תוכן כאמור ,או למסור אל החברה תכנים ו/או מידע כאמור ,בכל דרך אחרת .על כן,
ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך

פרסום ,תהיה כאל מידע שאינו סודי ושבהעברתו מעניק אתה לחברה את הרישיון המפורט בתנאי
השימוש.
מידע הנאסף על ידי החברה שלא באמצעות האתר
 .9בכפוף להסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו כמפורט לעיל ,תחול מדיניות פרטיות זו ,בנוסף על האמור
בסעיף  5לעיל ,על מידע שייאסף על ידי החברה שלא דרך האתר ,אך בקשר עם פעילות החברה
באמצעות האתר .לשם הדוג' בלבד – אם יצרת קשר עם החברה ו/או מי מטעמה באמצעות שירותי
מסרונים )לדוג' –  WhatsAppאו  ,(telegramבאמצעות האימייל ו/או בכל דרך אחרת שתהיה זמינה
מאת לעת ובה תתמוך החברה  -החברה תאסוף ותשמור את פרטי הקשר שלך ואת החומרים אותם
שיתפת במאגריה )טלפון ,שם ומידע אחר אותו בחרת לשתף באמצעות אמצעים אלו( )להלן" :מידע
חיצוני"(.
 .10אופי המידע החיצוני ,ואם הוא יכול לשמש לזיהוייך או שאין אפשרות לזהות אותך באמצעותו ,משתנה
והוא תלוי לרוב בפרטים אותם בחרת לשתף באמצעים אלו ,ובפלטפורמות השונות בהן בחרת לעשות
שימוש כדי לתקשר עם החברה .לשם הדוג' בלבד – תקשורות באמצעות פלטפורמת  WhatsAppכוללות
לרוב את מספר הטלפון שלך ,אך יכולות לכלול גם כן תמונה ,סטאטוס ,מסמכים ,סקיצות ,תמונות וכל
מידע אחר אותו בחרת לשתף.
 .11הוראות מדיניות פרטיות זו יחולו גם בקשר עם מידע חיצוני ,לרבות התחייבויותיך המפורטות בסעיף 8
לעיל ,והזכויות השמורות לך בהתאם להוראות סעיף .19
 .12אין באמור בסעיפים  11-9לעיל בכדי לפגוע ו/או לשנות את ההסכמה שנתת לכל צד ג' בקשר עם
השימוש אותו אתה עושה בשירותים האמורים ,כדי לתקשר עם החברה כאמור ובכלל.
מידע הנאסף על ידי צדדים שלישיים
 .13החברה משתמשת ב" -עוגיות" ) ,(cookiesב"-משואות רשת" ) (web beaconsובטכנולוגיות דומות
במהותן )להלן ביחד "העוגיות"( לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולשם הפעלתו ,ובכלל זה בכדי
לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ,לשם התאמת האתר להעדפות האישיות של
המשתמשים בו ,ולצרכי אבטחת מידע.
עוגיות הינן קבצים זעירים בעלי מזהה ייחודי ,המשובצים בדפי אינטרנט ומופצים אל מכשירי הקצה בהן תעשה
שימוש על מנת לגלוש לאתר ,ושתפקידן לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר ,אודות קהל
המשתמשים והעדפותיהם )כגון גיל ,מין ותחומי עניין( ,והן מופקות לרוב על בסיס קוד Google
 Analyticsושירותים דומים )להלן" :שירותי צדדים שלישיים"( .מידע שנאסף באמצעות העוגיות ושירותי
הצדדים השלישיים אינו מזהה אותך ,והשימוש שיעשה בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות של Google
ושל הצדדים השלישיים כאמור .אם אתה מעוניין לקרוא את מדיניות הפרטיות של  Googleתוכל לעשות
כן באמצעות כניסה לאתרי האינטרנט הרלוונטיים ,בהם מפרסמת  Googleאת מדיניות הפרטיות שלה,
וככל שתוסיף החברה שירותים של צדדים שלישיים באמצעותם יופצו עוגיות ו/או ייאסף מידע אודות
המשתמשים באתר ,יאוזכרו אלו במדיניות פרטיות זו .יצוין ,שאין לחברה שליטה או אחריות על אופן
אחסון מידע זה או השימוש בו ,והאמור לעיל כפוף לשימוש בפועל על ידי  Googleוצדדים שלישיים
כאמור בשירותי הצדדים השלישיים המופעלים על ידם .כל תביעה ו/או טענה בקשר עם איסוף מידע על
ידי שירותי צד שלישי כלשהו – צריכה להיות מופנית אך ורק למפעיל את אותו שירות צד שלישי.
אבטחת מידע והשימוש במידע
 .14החברה נוקטת באמצעים מסחריים סבירים על מנת לשמור על חיסיון המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיות
המשתמשים באתר .יחד עם זאת ,ידוע למשתמש שהאתר מופעל ,וכל המידע שנשמר על ידי החברה
מאוחסן ,על גבי ובאמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים ברחבי העולם )קרי על גבי שרתים
הממוקמים ברחבי העולם( ,והחברה אינה יכולה להתחייב שפלטפורמות אלו יפעלו באופן רציף ,ללא
תקלות ,או שיהיו הן נקיות מווירוסים ו/או מנוזקות שיגרמו לחשיפת המידע כאמור או להגבלת הגישה

אליו )לרבות להגבלת יכולת החברה לשנותו ,לתקנו או למחוק אותו( .החברה נוקטת באמצעים מסחריים
סבירים על מנת למנוע שיבושים ותקלות שעלולים לחשוף את המידע ,אך אין ביכולתה להבטיח זאת.
 .15החברה משתמשת במידע מזהה וכן במידע שיכול להיות מזהה כאשר נעשה בו שימוש בהצלבה עם
מידע אחר ,בין אם מידע זה נמסר על ידי המשתמשים באתר ובין אם באמצעות הפלטפורמות המתוארות
בסעיף  ,9על מנת להשיב לפניות ,לשלוח עלוני מידע ,לשווק את מוצריה ו/או שירותיה ו/כן על מנת להציע
ולספק את שירותי התיווך )כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש ו/או שירותים נוספים שיסופו בעתיד על ידי
החברה.
שירותי דיוור אלקטרוני ושירותי שיווק מקוון נעשים על ידי צדדים שלישיים )כגון Facebook, MailChimp, -
 Googleועוד( ,לבקשת החברה ,ועל מנת לשווק את מוצריה ו/או שירותיה .כדי לקבל שירותים אלו,
מעבירה החברה את המידע האמור לצדדים השלישיים כאמור .הנך מסכים למסירת המידע כאמור
לאותם צדדים שלישיים ,וכן נותן אתה לחברה אישור לעשות בו שימוש לצרכים האמורים .בנוסף ,אם
סימנת שהנך מסכים לקבל דברי דיוור אלקטרוני כמתואר לעיל ,אתה מסכים לכך שהחברה תשלח אליך
מידי פעם בפעם באמצעות המייל פרסומות ו/או עלוני שיווק .בהתאם לאמור לעיל ,מידע שנמסר לצדדים
שלישיים על ידי החברה במסגרת הפעילות השיווקית המתוארת להלן יהא כפוף לתנאי השימוש
ולמדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
 .16בנוסף ,החברה משתמשת במידע שאינו מזהה )לרבות בעוגיות( על מנת לפרסם את החברה ו/או את
שירותי התיווך ו/או שירותים ו/או מוצרים אחרים שיוצעו מידי פעם בפעם על ידי החברה .שימוש כאמור
נעשה באמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים כגון  Googleאו  ,Facebookובמסגרתו מוסרת
החברה לפלטפורמות אלו את המידע כאמור.
 .17החברה מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים מזהים אחרים שנמסרים
לה ע"י משתמשי האתר ו/או בהתאם להוראות סעיף  ,9ללא הסכמת המוסר או כמפורט במדיניות פרטיות
זו ,אלא במענה לכל צו שיפוטי ו/או דרישה של גוף משטרתי או מנהלי מוסמך .מובהר ,למען הסר ספק,
שמידע אודות המשתמשים שנאסף על ידי ו/או באמצעות שירותים של צדדים שלישים כמפורט לעיל אינו
בשליטת החברה ,ואין באפשרות החברה לשלוט על איסוף המידע כאמור ו/או להגביל אותו.
האפשרויות העומדות בפניך לגבי המידע
 .18הינך רשאי להימנע ממסירת כל פרטים מזהים.
 .19כמו כן ,גם אם מסרת לחברה פרטים מזהים ,אם ברצונך למחוק את הפרטים כאמור ,באפשרותך להודיע
לחברה על כך באמצעות כתובת המייל הבאה . Info@newroom.co.il :ובמקרה זה תפעל החברה על
מנת למחוק את הפרטים כאמור תוך לא יאוחר מ 3-ימי עסקים מיום הבקשה.
 .20בנוסף ,ככל שתבקש שתסיר החברה את כתובת הדוא"ל שלך מכל רשימת תפוצה ,תוכל לעשות זאת
באמצעות משלוח הודעה לכתובת המופיעה מעלה ,או באמצעות הקישור המופיע בתחתית כל עלון מידע
ו/או עדכון שנשלח בדוא"ל כאמור .החברה תסיר את כתובת הדוא"ל שלך מרשימת התפוצה כאמור תוך
 3ימים עסקים ,אך מובהר שאין בהסרה כאמור בכדי למחוק את פרטיך האישיים ממאגרי החברה ,ככל
שנמצאים הם בידי החברה.
שונות
 .21אין באמור במדיניות פרטיות זו ו/או במה שלא אמור בה ,בכדי לחייב את החברה לאסוף ו/או לשמור מידע
כלשהו.
 .22כאמור ,החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או
מאגר המידע של האתר ,וזאת על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר .עם זאת ,אין
החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות
בלתי מורשות ושימוש אסור במידע .על כן ,הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה נגד החברה ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע

הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור ,מכח מדיניות פרטיות זו ו/או הדין .אנו ממליצים לך לנקוט בכל
אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט.
 .23כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש תנאי שימוש אלה על-פיהן.
 .24כל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים ,וההיפך ,אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים.
כל דבר הנאמר בלשון זכר משמעו גם בנקבה.
 .25לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר למדיניות
פרטיות זו ו/או הנובע ממנו.

