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 15.3.17תקף מתאריך: 
 

( מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד "מדיניות הפרטיות"מדיניות פרטיות זו )להלן: 
 עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש. 

 על ידי יםומנוהל יםהמופעל"( האפליקציה" " ו/אוהאתר" :להלן)" יש לאן" והאפליקציה טאתר האינטרנ
השתתפות במשחקי ניווט באמצעות בין היתר  מאפשרים ,("המפעילה" :להלן) 300007622 "יש לאן", ע.מ

  "(.המשתמשים)להלן: " המפעילהשירותי והרשמה ל"( השירות)להלן: " הסמארטפון

מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש  המפעילה
מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני  המפעילהמפרסמת 

 בעניין איסוף מידע מהאתר.  המפעילההמשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות 

 כללי .1

, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים ו/או האפליקציה בשירותי האתרכחלק מהשימוש  .1.1

 (.GPSומיקום )מבוסס  דוא"ל, , טלפון, כתובתשם ובהם המפעילהלידי 

, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של ו/או באפליקציה בעת השימוש באתר .1.2
עמודים בהם  שירותים בהם התעניין המשתמש, , ובהםו/או באפליקציה המשתמש באתר

 צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי. 

 מאגר המידע והשימוש בו .2

. המפעילהשצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של הנתונים הנאספים אודות המשתמש  .2.1
מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי  המפעילה

 הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 ;לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש 

 ;ניהול חשבון המשתמש 

 ו/או באפליקציה לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; 

 ;לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים 

  ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים )במקרה שיועבר לנתח
 מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית(;

  המפעילהאכיפת תנאי השימוש של; 

  .לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו 

 דיוור ישיר .3

 ,המפעילהיניות הפרטיות של פופים למדיהיו כיימסרו על ידו פרטי משתמש אשר  .3.1
המידע של  יישמר במאגרידו ו/או ייאסף אודותיו -מאשר כי המידע שנמסר על המשתמשו

 לצרכים הבאים: המפעילה

בכל דרך לרבות בדרך של דיוור למשתמש שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה  .3.1.1
בטלפון, בפקסימיליה, ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון )לרבות בכתב, בדפוס, 

 ר(;בדרך ממוחשבת או באמצעי אח

עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר  .3.1.2
 ;להרשמתו באתר



 ;צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות .3.1.3

צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך  .3.1.4
 ;מוש מטרות אלומי

 .והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוקלמשתמש מתן שירותים  .3.1.5

 

גופים אחרים איתם ל, להעביר את המידע, מעת לעת, שלעילרשאית, למטרות  המפעילה .3.2
מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות  המפעילה

הם במידע  אלה יהיו רשאים להשתמש אףעל פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים משתמשים ל

 .בכפוף להוראות כל דיןהכל ו ,אותן מטרות( כאמור לעילשהועבר אליהם )ולצורך 

כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו  למשתמשידוע  .3.3
תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע  המפעילה ובהסכמתו. כמו כן

ו/או  האתרבמסגרת ת המשתמש ולפעילבלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע 
ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות  המפעילהלפעילות , לגופים השותפים האפליקציה

 .המפעילהעל פי שיקול דעתה של למשתמשים 

מעת לעת בדיוור ישיר יו תהא רשאית לפנות אל המפעילהכדין, המשתמש בהתאם להסכמת  .3.4
שימושו במסגרת  אשר ניתנים המפעילהשל והטבות  לשירותים שוניםלצורך קבלת הצעות 

(, SMS) באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים המפעילהבשירותי של המשתמש 
קסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא פ

 .בכל עתשתמש מהמנתקבלה הודעה אחרת 
 

 מסירת מידע לצד שלישי .4

 :של המשתמש עם צדדים שלישייםלחלוק את המידע  המפעילהעשויה  בגינםמצבים 

 להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים; מפעילהכאשר המשתמש אישר ל 

 או ינסה לבצע  ו/או באפליקציה במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר
 פעולות המנוגדות לדין;

  או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת תנאי השימושעל מנת לאכוף את; 

  תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה  המפעילהבמקרה בו
 בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;

 יתוף פעולה מאת קשה לשבתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או ב
 או רשות ממשלתית אחרת; ה רשות אכיפ

 המפעילהשל  המשפטיותה על מנת לקבוע או לממש את זכויותי ; 

  ,על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור
, לפי שיקול הלהעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשות העשוי המפעילה

 ;הבלעדי הדעת

  כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או  המפעילהמאמינה כאשר
 לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת; 

  משתמשי האתר  ,עובדיה, המפעילההזכויות, הרכוש או הבטיחות של  עלעל מנת להגן
 או אחרים; ו/או האפליקציה 

  הסרת השקעות, מיזוג, המפעילהעסקי בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת ,
 איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.

 



 מידע מצטבר ובלתי אישי .5

בכל אחת היא אספה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שעשויה  המפעילה
עם מידע  היא אספהאישי ש-מידע בלתילשלב עשויה  המפעילהמהנסיבות כאמור לעיל. 

לחלוק מידע מצטבר רשאית  המפעילהבלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, 
עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי 

ו/או  אתראודות מספר המבקרים ב הלדווח למפרסמים שלרשאית  המפעילהכללי. למשל, 
ביותר. מידע כאמור אינו  יםהפופולאריואתרי הניווט והמאפיינים או השירות  אפליקציהב

כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו 
 על מנת להתאים תוכן ופרסום.ולמשתמש 

 

 צדדים שלישיים .6

להקליק על קישור ש יכול המשתמ, שבהם ו/או באפליקציה באתרישנם מספר מקומות  .6.1
לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים 

במקרים מסוימים, מהמשתמש ו לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי
 באתרים הללו. פעילות המשתמשמידע אודות  מפעילהללספק 

לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות  המפעילהעשויה כל צד שלישי אשר  .6.2
משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר 

 חלקה המפעילהשלאחר  המשתמש אישי שלהמידע האת השימוש, הטיפול והגילוי של 
בל מידע נוסף אודות אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לק

אותך לבקר באתרים של  תמעודד המפעילה, של אותם צדדים שלישייםמדיניות הפרטיות 
 .צדדים שלישיים כאמור

, חברות הלהרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלעשויה  המפעילה .6.3
ויות . החברות הללו עשו/או באפליקציה באתרפרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות 

, על מנת לאסוף מידע אודות להלן( )ראו "Cookies"לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון 
השימוש שחברות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. 

כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של  "Cookies"אלו עושות ב
 .המפעילה

 

 אודות איסוף ושימוש במידעבחירות המשתמש  .7

גרום לכך שלא ימידע מסוים, אולם הדבר  מפעילהרשאי לבחור שלא לספק להמשתמש  .7.1
מכיוון שמידע כאמור  ו/או באפליקציה אתרוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים בי

 השתתפות במשחקי הניווט.לרבות  המפעילהירשם לשירותי נדרש על מנת ש

תוכל , ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש המשתמש נרשם לשירותכאשר  .7.2
הודעות דוא"ל ו/או דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק,  ולשלוח לבכפוף לכל דין  המפעילה

עשויה  המפעילהעלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. 
הודעות שירות, הודעות פרסום,  סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון משתמשלשלוח ל

את  הלצד שלישי לפני ששינ אודות המשתמשאת המידע  המפעילהה וסקרים. אם כבר מסר
מחויב לשנות את ההעדפות יהא המשתמש , ייתכן וואת המידע של ןאו עדכ וההעדפות של

 במישרין מול צד שלישי כאמור.  ושל

 

 Cookies"שימוש ב" .8

שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או  עושה המפעילה .8.1
 פעילות המשתמש באתר.ואודות  של המשתמשהמחשב 



כאשר  של המשתמשמידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן  אוספת המפעילה .8.2

, סוג הדפדפן ושפת IPמבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת הוא 

 של המשתמשאשר הדפדפן  ,( שלא נמחקcookies) ן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות"הדפדפ
 בעבר וכתובת האתר המפנה. המפעילהקיבל מ

להקצות למכשיר עשויה  המפעילה, באתרמשתמש עושה שימוש כאשר  : (Cookies)עוגיות .8.3

אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום  (cookie) עוגייה המשתמש הנייד או למחשב

, (cookie) את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה משתמשועל מנת להתאים ל
 המשתמש גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המפעילהעשויה 
 ואם שהמקליק והחיפושי עליהם הואמבקר, הקישורים  נו, כגון דפי אינטרנט בהם הבאתר

באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל   (cookies). רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות באתרמבצע 

יבחר . אם (cookies) על מנת לסרב לעוגיות ולשנות את הגדרות הדפדפן שליכול המשתמש 

וכל להיכנס או לעשות שימוש ילשים לב כי לא  ו, עלי(cookies) לסרב לעוגיותהמשתמש 
 . אתרהמוצעים במסגרת הבחלק מהמאפיינים 

 אינטרנטאלומות לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון עשויה  המפעילה .8.4

(web beacons) , שימוש המשתמש דומות, על מנת לעקוב אחר אנאליטיקס וטכנולוגיות
בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום  את האמור לעיל לכלול עשויה המפעילה. כמו כן, אתרב

ת, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע מכירו
, על למשתמש המציעהיא להתאים את השירותים ש הבאופן זה, יאפשר ל המפעילהתשיג ש

מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום 
 .שלהמקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות 

 

 טחת מידעאב .9

מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה  המפעילה .9.1
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. 

אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית  המפעילה
 למידע המאוחסן באתר.   

בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים  המפעילה .9.2
 בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. 

לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה  המפעילהעם זאת,  .9.3
כתוצאה ממעשה או של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או 

 .המפעילהמחדל שאינם בשליטת 

 

 זכות לעיין במידע ולעדכנו .10

, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו 1981-על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .10.1
במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, 

המוחזק  את המידעלמחוק  ואו/ו/או לעדכן תקן רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה ל
 .עליו כאמור לעיל

בין ה' -א' אשר פועל בימיםמוקד שירות הלקוחות של המפעילה פנייה כזאת יש להפנות 
, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: 1700-502-512בטלפון שמספרו הוא:  13:00-9:00השעות 

info@nivut.net בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי . מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים
זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה 

 .מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך



משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי  המפעילה אם המידע שבמאגר המידע של .10.2
 תייחס אליו יימחק ממאגר המידע. על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המ

 

 שינויים במדיניות הפרטיות .11

רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים  המפעילה
מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה 

 .ו/או באפליקציה המפעילהבאתר 


