
 

  [ עשרה עשרים וארבעשמונה  – 1824]  ת)"המועדון"( ושימוש באפליקציי 1824הצטרפות למועדון תנאי 
 )"האפליקציה"( 

 

בעיון לפני "(  תנאי השימושאת תנאי ההצטרפות למועדון והשימוש באפליקציה )ביחד "  יש לקרוא
 אפליקציה.  ב לחיצה על כפתור "אישור" ו/או שימוש

בין   היחסים  את  להסדיר  הינה  השימוש  תנאי  דיגיטלימטרת  צרכנות  מועדון  וארבע  עשרים  עשרה    "מ בע  שמונה 
אשר"החברה") אדם  כל  לבין   ,)  "( למועדון  להצטרף  "המשתמשברצונו  או  הינה אתה"  האפליקציה  כי  יובהר   .)"

 פלטפורמה המשמשת את החברה לאספקת השירותים לחברי המועדון.  

ו/או הימנע מלהתקין את ה לתנאי השימושאם אינך מסכים   נא לחץ על כפתור "ביטול"  ו/או הימנע ,  אפליקציה 
יש , הרי  אפליקציהב  שתלחצת על "אישור" או אם השתמ. הנך מאשר כי אם  מיצירת קשר הנוגע לענייני המועדון 

הם ולהיכנס להסכם מחייב והסכמת להיות כפוף לתנאי  ם, הבנת את תוכנתנאי השימוש  קראת אתכי  אישור  בכך  
 עם החברה.  

אינה מפלה על בסיס    החברהתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.  
 או כל בסיס אחר. מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית 

ותכלול מספר מתחמים מרכזיים אשר המועדון   18-24לצעירים בגילאי  רלוונטיים שמיועדים  האפליקציה תציג תכנים  
מציע, ובהם מתחם קופונים, מתחם הטבות, מתחם חיפוש עבודה, מתחם חיפוש לימודים, מתחם אירועים וחיי לילה,  

  להצטרף למועדון רשאי    אינך ,  18ך מתחת לגיל  אם הנ  שנים.  18ומתחם מגזין תוכן. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו  
  .לכל מטרה שהיא

לכל גוף ממשלתי ו/או  צבא ההגנה לישראל  אינה קשורה באופן כלשהו להיא חברה פרטית ו  החברהמובהר בזאת כי  
מטה, על מנת להצטרף אל המועדון   1כפי שמפורט בסעיף    אחר. החברה אינה מייצגת גופים אלו ואינה פועלת מטעמם.

 על המשתמש להציג עותק של תעודת החוגר/שחרור/זהות שלו על מנת לאמת את גילו. 

צורך בהודעה   וללא  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  החברה
 . אפליקציה )בגרסתה העדכנית ביותר בכל זמן נתון(ל מרגע פרסומו בותנאי השימוש יחבשינוי כל מראש. תוקפו של 

ויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות   אם
 יבים חתימה )שאינה אלקטרונית( או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחי

על מנת להשיג את התוצאות שאליהן   להצטרף למועדון  אתה נוטל על עצמך את מלוא האחריות לכך שבחרת
 .ההצטרפות למועדון ולשימוש בה, ולתוצאות שתניב האפליקציהכיוונת, להתקנת 

 

 חשבון והרשמה למועדון .1

באפליקציה וההנאה מהמתחמים השונים של המועדון   . מובהר בזאת כי השירותיםהרשמה ראשונית .1.1
מספר טלפון; תידרש למסור  (  1)  הבמסגרת,  טעונים הרשמה . שירותים אלו  בלבדניתנים לחברי המועדון  

( לאחר מכן תידרש  3מהחברה עם קוד חד פעמי להרשמה לאפליקציה )  SMS( לאחר מכן תקבל הודעת  2)
  שם על מנת שהחברה תוכל לסיים את הרישום ולאמת את הפרטים שלך, כגון  מידע אישי  לספק לחברה  

פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מין, גיל, תאריך לידה, תאריך גיוס, תאריך שחרור, תמונה  
זהו תעודת  צילום  נהיגה.  אישית,  שחרור/רישיון  הזכות  ת/חוגר/תעודת  את  לעצמה  שומרת  החברה 

והמשתמש מסיר בזאת כל   לאור אי עמידה בתנאי הגיל של המועדון  לדחות כל רישום אל המועדון 
 אחריות מהחברה על החלטה זו.  

בעת הרשמתך אל האפליקציה, אתה תתבקש לאשר באופן מפורש לחברה לשלוח אליך מסרונים, שיחות  .1.2
לפון, הודעות אלקטרוניות, פרסומות והצעות לשירותים של החברה או של צדדים שלישיים )להלן,  ט

את המסרונים על ידי "מסרונים"(. פרטיותך חשובה לנו ולכן אתה יכול בכל עת להחליט להפסיק לקבל 

כ llo@1824.co.ilheשליחת הודעה אל החברה אל הכתובת:  לציין  לנו  הפסקת  חשוב  ידי  על  י 
 קבלת המסרונים אתה לא תוכל ליהנות מחלק מהשירותים והמוצרים המוצעים במסגרת המועדון.  

המוצעים   .1.3 ושירותים  מוצרים  לרכוש  מעוניין  ותהיה  במידה  האפליקציה.  דרך  מקוון  באופן  רכישה 
כתובת,  שלך,    במועדון באופן מקוון דרך האפליקציה, עליך יהיה לספק לחברה את פרטי כרטיס אשראי
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מתחייב למסור רק פרטים נכונים,   הנךכתובת הדואר האלקטרוני שלך.    ו/או  דרכי ההתקשרות עמך 
   אודותיך, כפי שמתבקש.על מדויקים ומלאים 

להודיע  הנך   .1.4 החברה  מתחייב  כלאל  על  מידי  ב באופן  מורשה  שאינו  בכתובת:  שימוש  שלך  חשבון 

hello@1824.co.il  

 

 צעים במועדוןהמתחמים המו .2

.   –מתחם קופונים   .2.1 יוצגו למשתמש קופונים לרכישה מידית של מוצרים במגוון תחומים  זה  במתחם 
ישירות דרך   ידי המשתמש באופן מאובטח  על  יינתן  הרכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי אשר 

הקופון.    הרכישההאפליקציה. אחרי   למימוש  וההנחיות  כל התנאים  עם  יקבל את הקופון  המשתמש 
רכישת קופון דרך האפליקציה מקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש הקופון בבית העסק בלבד ועל כן לא 

 תקנה כל זכות )חוזית או אחרת( מול החברה. 

של בתי עסק שונים   במתחם זה יוצגו למשתמש הטבות והנחות שונות במגוון תחומים  –מתחם הטבות   .2.2
דרכים: )א( ע"י קוד הטבה הניתן למימוש בבית העסק;   במספר"(. המימוש של ההטבות יתבצע  הטבות)"

או )ב( ע"י השארת פרטים לצורך יצירת קשר המשך עם המשתמש ע"י בתי העסק וקבלת ההטבה בשיחה 
בבית העסק בלבד ועל כן זו. רכישת הטבה דרך האפליקציה מקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש ההטבה  

 לא תקנה כל זכות )חוזית או אחרת( מול החברה. 

יוצגו למשתמש מגוון משרות המתפרסמות ע"י חברות/מעסיקים   –  עבודהמתחם חיפוש   .2.3 במתחם זה 
בארץ ובעולם. המשרות יוצגו במסגרת קטגוריות כגון תפקיד, מיקום, עבודה זמנית, עבודה לטווח ארוך, 

מנ על  בחו"ל.  יהיה עבודה  המשתמש  על  באפליקציה,  המתפרסמת  למשרה  פרטים  להגיש  ת 
ידי   על  עמו  קשר  יצירת  שתהיה  לכך  הסכמתו  את  ולהעניק  פרטיו  את  להשאיר/לשלוח 
החברות/מעסיקים. השארת פרטים ויצירת קשר עם חברות המציעות משרות הינה בין המשתמש לבין 

עבוד בה הבטחת קבלת  ואין לראות  בלבד  או החברות/עסקים  זרה  לעבודה בארץ  ויזה  ו/או קבלת  ה 
 משום הבטחה של התאמת העבודה למשתמש.    

לימודים   .2.4 חיפוש  מוסד   – מתחם  כל  על  עם הסבר  שונים   לימוד  מוסדות  למשתמש  יוצגו  זה  במתחם 
כן, במתחם זה תיתנן למשתמש האפשרות - התקשרות/ ועוד. כמו  דרכילימודים/מה הוא מלמד/כתובות/  

על ידי השארת פרטי המשתמש ומתן הסכמתו לכך שמוסדות הלימוד יצרו קשר עמו    לחיפוש לימודים
בין   הינה  לימודים  המציעים  הלימודים  מוסדות  עם  קשר  ויצירת  פרטים  השארת  שונות.  הצעות  עם 
המשתמש לבין מוסדות הלימוד בלבד ואין בה להוות הבטחה של החברה על הצלחה בלימודים או בחירה  

   נכונה בלימודים.

לילה   .2.5 וחיי  אירועים  ושונים   –מתחם  מתחומים  אירועים  מגוון  למשתמש  יוצגו  זה  במתחם 
דרך   ישירות  כרטיסים  לרכוש  אפשרות  לו  תינתן  וכן  וכו'(  )הופעות/מסיבות/מסעדות/ברים/הצגות 

 האפליקציה ו/או לקבל הנחות והטבות  לאירועים אלו.  

מגזין   .2.6 בתח  –מתחם  כתבות  יוצגו למשתמש  זה  ע"י  במתחם  או  החברה  ע"י  שנכתבו  שונים  עניין  ומי 
 בלוגרים שונים. 

 

   להתקנה ושימוש באפליקציה רישיון .3

-מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי  החברה .3.1
ניתן לביטול באופן מלא, להמ שתמש התקין ולסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר 

שבבעלותך או בשליטתך, כל אחר  מכשיר קצה  טאבלט, מכשיר נייד, מחשב או כל  באפליקציה על גבי  
ב הנכללים  ולהוראות  לתנאים  בהתאם  המועדון זאת  מתנאי  ליהנות  מנת  על  השימוש    החברה .  תנאי 

  .במפורש תנאי השימוששומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת 

עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני   החברה .3.2
לשדרוג אוטומטי  מראש  ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך  

 .יחולו על כל השדרוגים כאמור אלה תנאי שימוששכזה, ומסכים כי התנאים של 

לתוך תוכנה אחרת,   או כל חלק ממנה  תמש, לשנות או לשלב את האפליקציה( להשiשלא: )  מתחייב  הנך .3.3

( למכור, לתת רישיון )או רישיון משנה(, להחכיר,  iiאו ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; ) 
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( להעתיק, להפיץ iiiלהמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; )

( את התוצאות של ביצועי האפליקציה, או להשתמש disclose( לגלות )ivת האפליקציה; )או לשעתק א

( לשנות, לפרק, לעשות  vבתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; )
 רפעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקו

להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או (  viהאפליקציה, )של  

על   או  בתוך  כלשהן שמוכלות  עותק ממנה;  האפליקציההודעות מזהות אחרות  כל  על  (  vii)  ו/או  או 
  חברה. של הללא אישור מראש בכתב  החברה    , בלוגו או בסימנים המסחריים שלהחברהלהשתמש בשם  

פרטי   .3.4 לשימוש  נועד  באפליקציה  השימוש  ספק,  הסר  שימוש   בלבדלמען  )כולל  בה,  אחר  שימוש  וכל 
 הינו אסור. החברה,מסחרי( , ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של 

 

  תוכנות צד ג' .4

ג׳ לצורכי הצעת תכנים שעשויים לעניין אותך ולצורכי זיהוי  האפליקציה עשויה לעשות שימוש בתוכנות צד 

( מבוססות מיקום. הפעלת featuresואיסוף נתוני מיקום, בין היתר, על מנת להעשיר את האפליקציה בתכונות )
זו כפופה לבחירתך   ליבך, כי אם תבחר שלא לתת הרשאה לאפליקציה לאיסוף נתוני מיקום, חלק  פונקציה 

נים כאמור מוצג בהרחבה תחת  מהיישומים לא יהיו זמינים עבורך. מידע נוסף הנוגע לאיסוף מידע ושימוש בנתו
 "(. מדיניות הפרטיותמדיניות הפרטיות של החברה, המופיעה בנספח א' לתנאי השימוש )"

 

 קישורים והפניות לאתרים אחרים  .5

במסגרת השירותים הניתנים באפליקציה, אתה תופנה לאתרים של בתי עסק/מוסדות לימודים/חברות  .5.1
, , או מטעמההחברה  אינם מתפרסמים על ידים אלה  המתפרסמים באתריהתכנים  המגייסות עובדים.  

לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת    תמקשרשהחברה  אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה  והחברה  
לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום   החברה

בתפעולם הכרוך  אחר  היבט  ולכל  מוליכים ה  החבר  .הפרטיות  שאליהם  לתכנים  אחראית  אינה 

 .הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם

יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר   ה המופיעים באפליקציאינה מתחייבת כי הקישורים )'לינקים'(  החברה   .5.2
בעבר, או להימנע מהוספת   השנכללו בקישורים   להסיר מהאפליקציהרשאית    החברהאינטרנט פעיל.  

 . הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט -קישורים חדשים 

 

   המשתמשהתחייבויות  .6

"( יתכן שהשימוש  מפיץאם הנך מוריד את האפליקציה מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי  כי  דע   ,)"
פליקציה הייתה לך הזמנות  באפליקציה כפוף גם לתנאי שימוש של אותו מפיץ. אתה מאשר כי לפני הורדת הא

תנאי   ידי  על  מנוע  לא  שאתה  מצהיר  הנך  להם.  מסכים  והנך  המפיץ,  של  השימוש  תנאי  את  ולהבין  לקרוא 
הצהרה   מלהצהיר  מנוע  אתה  אם  באפליקציה.  מלהשתמש  הרלוונטי  הדין  ידי  על  ו/או  המפיץ  של  השימוש 

 כאמור, אסור לך להתקין ו/או להשתמש באפליקציה.  

 

 יחס למיקוםנתונים ב .7

מאפייני  הגיאוגרפי בו הנך נמצא )"  מיקוםההינם מבוססי  ממאפייני האפליקציה עשויים לאסוף מידע או    חלק
לאסוף ו/או לאתר   חברה"(. אם הנך מסכים שמאפייני המיקום כאמור יהיו פעילים הנך מסכים לאפשר למיקום

תהא גישה   חברהשל אינך מעוניין  אם  .  בהתאם למדיניות הפרטיות  מיקומך הגיאוגרפי ותעשה בו שימושאת  
מיקום,   את  למאפייני  לכבות  שברשותך  תפונקצייעליך  הקצה  במכשיר  הגיאוגרפי  גישה    המיקום  לסרב  או 

לתשומת ליבך, אם תבחר שלא לתת הרשאה לאפליקציה לאיסוף נתוני .  לנתוני מיקום עם התקנת האפליקציה
  ם והשירותים המוצעים במסגרת המועדון לא יהיו זמינים עבורך.מיקום, חלק מהיישומי

 שימוש באפליקציה בכלי רכב .8

 אם אתה משתמש באפליקציה בזמן נסיעה בכל כלי תחבורה, הנך מאשר שאתה לא הנהג.  
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 רוחני  קניין .9

בשום דרך ואופן. מובהר   אפליקציהאינו מהווה מכירה של האשר  רישיון בלבד    יםמקנתנאי השימוש   .9.1
כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות הסודות    ובכלל זהומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני )

המסחריים(   והסימנים  תוספות,    באפליקציההמסחריים  תכונות,  ממנה,  חלק  בכל  עיצוב או 
 ובכל   לחברה(ית והבלעדית  הייחוד  באפליקציהפעולה אחרת   המסחריים וכן בכל  ה, סימניפליקציה הא

 . חברות קשורות שלה ו/או לשותפיהל לחברה,עותקיה וביחס אליהם שייכות אך ורק 

או של צד שלישי, שהרשה    החברהנמצא בבעלותה הבלעדית של    על גבי האפליקציהכל המידע המופיע   .9.2
לשהו או זכויות  שיון כיבמידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים ר ואין לראות  ובלהשתמש    חברהל

  אפליקציה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי ההחברה של  כלשהן בקניין הרוחני
שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה    ובתכנים  במידע ו/או לעשות בהם או

 .החברה המפורשת מראש ובכתב של

או כל חוות דעת מצד המשתמש לחברה, אשר שימשו מובהר בזאת כי כל הצעה, המלצה, הערה, ביקורת   .9.3
המועדון,   ו/או  האפליקציה  לשיפור  או  לשינוי  החברה  רוחני את  קניין  או  בעלות  זכויות  יקנו  לא 

למשתמש, וכל הזכויות שמורות להחברה בלבד. נוסף על כך, מובהר כי המשתמש עושה כך מידיעתו 
 ומרצונו הבלעדיים. 

 

   של עסקה תנאי ביטול .10
לקוח יעשה על פי הדין ובהתאם להוראות חוק  תים על ידי הביטול עסקאות לרכישת מוצרים ו/או שירו .10.1

 , תשמ"א הגנת הצרכן
כאשר מוסכם כי מועד הביטול  ,  hello@1824.co.il  בכתובת מול החברה,  באופן ישיר  ייעשה   .10.1.1

   .יהיה המועד שבו נמסרה ההודעה לחברה
כל ביטול לאחר מועד זה לא יתקבל  .ימים 14רשאי לבטל את העסקה בתוך  שים לב כי אתה .10.1.2

 . על ידי החברה
 

יעשה בהתאם   בית העסקקבלת המוצר או השירות מ  לאחר  או כל שירות שנרכש  קופון, הטבה  ביטול .10.2
. יובהר כי מרגע קבלת המוצר בית העסקאותו  שיתפרסם על ידי  , כפי  הרלבנטי  עסקהבית  של  למדיניות  

 מבית העסק, אין החברה מוסיפה להיות צד לעסקה. או השירות
  

 : לא יתאפשר  מצבים בהם ביטול העסקה .10.3
אם מועד ביטול העסקה חל בתוך   –ובין פסידים שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי  ט .10.3.1

 למועד שבו אמור השירות להינתן. שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם
 ; 1995- תשנ"המידע כהגדרתו בחוק המחשבים,  .10.3.2
 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; .10.3.3
 טובין הניתנים להקלטה.  .10.3.4

 
לממש רק חלק מהעסקה   המשתמש יבקשתהיה אפשרות לביטול חלקי של עסקה, ובכל מקרה בו    לא .10.4

 לבטל את כל העסקה בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ולהלן, ולבצע הזמנה חדשה.  ויהא עלי

 

לסעיף   .10.5 הצרכן,  1ג14בכפוף  הגנת  לחוק  עם  )ג(  מרחוק שנערכה  מכר  עם   משתמשבעסקת  שהוא אדם 
חודשים מיום  (4) לבטל את העסקה בתוך ארבעה המשתמשמוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי 

ג)ב(,  14עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף  
, ובכלל זה למשתמש  החברהעניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין  לפי ה

 .שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

 מדיניות פרטיות .11

החברה תשתמש במידע על אודותיך שנאסף על ידי החברה או שלחברה תהיה גישה אליו כתוצאה  
למתוא בהתאם  במועדון,  חברותך  או  באפליקציה  שלך  הפרטיות,  מהשימוש  במדיניות  בהרחבה  ר 

על   למידע  גישה  לנו  נותן  ו/או  שהנך מספק  הנך מסכים  השימוש.  נפרד מתנאי  בלתי  המהווה חלק 
אודותיך מרצונך החופשי. על מנת להצטרף למועדון, עליך לספק לחברה צילום תעודת זהות/תעודת  

אתה מאשר לחברה לקבל מידע זה  נהיגה שלך על מנת לאמת את גילך    רישיוןחוגר/תעודת שחרור/
  .וברור לך שהגיל של החברים במועדון הוא חלק מקריטריון הקבלה למועדון ואין בכך אפליה כלפיך

mailto:hello@1824.co.il
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אם אתה מרגיש כי יש בקביעת קריטריון הגיל פגיעה בך, אתה מוזמן לעזוב ו/או לא להצטרף למועדון  
 בכל עת.  

 

 צגים  היעדר מ .12

 AS""כמות שהם )ן ושירות המסופקים במסגרת המועדון  כ ו ת  ,מידעהאפליקציה וכן כל  מספקת את    החברה

IS) , בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן . 

-כמו  .החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את השירותים, המוצרים, או האירועים המוצעים במסגרת המתחמים
העבודות המוצעות במסגרת מתחם חיפוש העבודה וכן אינה מציעה את הלימודים  כן, החברה אינה מציעה את  

הלימוד   מוסדות  ו/או  העסק  בתי  לרשות  מעמידה  רק  החברה  הלימודים.  חיפוש  מתחם  במסגרת  המוצעים 
המוצגים באפליקציה במה להציג, להציע ולמכור את המוצרים ו/או השירותים של בתי העסק, להציע משרות 

לימודים של או  התמונות  כל  שונים.  בלוגרים  ידי  על  שנכתבו  לכתבות  במה  מהווה  גם  האפליקציה   .
למוצרים/שירותים/לימודים/הצעות  הקשור  מידע  כל  בלבד.  להמחשה  הם  באפליקציה  המוצרים/שירותים 
עבודה נמסרים על ידי בתי העסק אל החברה ובאחריות בתי העסק בלבד. החברה אינה מבטיחה כי המשתמש  

לו.  יהיה   יתאים  הלימודים  שמוסד  עבודה,  שימצא  המוצעים,  מהשירותים/מוצרים  כי  מרוצה  בזאת  יובהר 
באופן ישיר, שלא באמצעות צדדים שלישיים, החברה   במקרה בו החברה תספק שירותים ו/או תמכור מוצרים

 .מסויםה  פורטו בהתאם לאופי השירות/ המוצרשי ,על כך תנאים ייחודיים ויחולו במפורשזאת  תציין

ו/או   במועדון  המוצע  בתוכן  וכן  עבודה  בשירותים/מוצרים/לימודים/הצעות  שימוש  כל 
  באחריותו הבלעדית של המשתמש. באפליקציה הינו 

 

או גרסאות חדשות לאפליקציה  לא חלההחברה  על   . כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים 
או בצדדים   חברהבאפליקציה )בין אם מקורם ב  תכניםללא תישא בכל אחריות ביחס  החברה  מובהר בזאת כי  

. למעלה מן הצורך ולמען הסר ספק, יודגש כי אין  אמינותםו , דיוקם,  םתוכנם, מהימנות  שלישיים( לרבות
לרבות    מכל סוג ומין שהוא,   לא תהיה אחראית לכל נזקהחברה אחראית לתוצאות השירותים ככלל. החברה  

ו/או לרכושו ו/או לכל למשתמש    מו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, גרישי  וכד' אי נוחות, אבדן, עגמת נפש  
אחריות  מסייגת כלחברה  ה  באפליקציה ו/או חברות במועדון.כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש    צד שלישי

מסחריות, התאמה לתכלית מסוימת  בקשר לאפליקציה כולל בין היתר, לגבי בעלות,  מפורשת או משתמעת  
   . של זכויות צד ג' הפרה-או אי

כי   מתחייב  כלפי  אתה  דרישה  או  תביעה  טענה,  כל  לך  תהיה  לעיל  בגין   החברהלא    השימוש.  האמור 
 הבלעדית והמלאה.   אחריותךייעשה אפוא על באפליקציה ו/או ההנאה משירותי המועדון 

יהיה    החברה בה(  המוצעים  השירותים  )לרבות  באפליקציה  שהשימוש  לכך  מתחייבת  נתון  אינה  בלתי 
 ו/או וירוסים   נקי משגיאות זמין בכל עת, החברה,  להפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי  

לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר    החברה  . יתוקן  אפליקציהשיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי ב   או 
 .  לך או לרכושך עקב כך  או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו 

 הגבלת אחריות .13

משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית,   עילהלא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל    החברה
  עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי ,  כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי  נזיקית, או 

(incidental)    או    באפליקציה, הצטרפות למועדון, שימוש בשירותי המועדון לשימוש    הקשורמכל סוג שהוא
פיצו באפליקציהלהעדר אפשרות להשתמש   בין היתר,  כולל,  במוניטין,  ,  פגיעה  בגין  באוטונומיה,  י  פגיעה 

נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם   אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה,   , או כל 
קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג'  החברה  
 . כלשהו 

, בחוזה  בין )  החברה  של   המקסימאלית  המצרפית  החבות,  מקרה  בשוםר לעיל,  האמו  מבלי לפגוע בכלליות
, הםאלי קשורים  או מתנאי השימוש אלו  שנובעים אובדן או  פיצויים בגין( חבות של אחרת  צורה כל  או  עוולה

  תהיה   לא  בקופון, הטבה, או בשאר המתחמים במועדון,  , אפליקציהב  להשתמש  יכולת- אי  או   שימושלרבות  
שימוש באפליקציה )אם   בגין   המשתמשמהחברה באופן ישיר    בפועל  שקיבלה  הכוללים  מהסכומים  גבוהה 
   . התביעה  הוגשה שבו  התאריך לפני שמיד חודשים( 3) שלושה של התקופה  במהלךבכלל( 
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 ולפיכך,  עקיף נזק בגין  או  נלווים פיצויים של ההחרגה או גבלההה אתלא ירשו  אחדים שיפוט תחומייתכן ש
 . לחול לא שלעיל ההחרגות או  המגבלות עלולות  מסוימות בנסיבות

מסתמכת    החברההסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי  החברה  ידוע למשתמש כי  
 על כך.

  שיפוי .14

עובדיה, מנהליה או מי  ,  מועדון צרכנות דיגיטלי בע"משמונה עשרה עשרים וארבע  הנך מתחייב לשפות את  
ובכלל זה שכ"ט    - מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם  

ו/או דרישת צד   -עו"ד והוצאות משפט   ו/או תביעה  ו/או הפרת החוק על ידך  עקב הפרת תנאי שימוש אלה 
 . באפליקציהשביצעת  שימוש אחרשלישי כלשהו מ

 או חברות במועדון  סיום הרישיון .15

, השימוש  יפוג אוטומטית אם תפר תנאי כלשהו מתנאיהשימוש באפליקציה או חברותך במועדון  רישיון   .15.1
  תבצע,  כאמורעל פי דין. בכל מקרה של סיום    הקיימים  כל הסעדיםהחברה  ובמקרים אלו יעמדו לרשות  

 מיד את הפעולות הבאות:

 וכן אפליקציה;תחדל משימוש ב (א)

וכל אמצעי האחסון האחרים   מכשירים בהם מותקנת האפליקציהמכל ה  אפליקציהתסיר את ה (ב)
 שברשותך או אשר בשליטתך.  האפליקציהשברשותך, ותשמיד את כל עותקי 

 תחדל מכל פעילות במסגרת המועדון.  ( ג)

"שיפוי",  "הגבלת אחריות",  ",  העדר מצגים""תוכנות צד ג'", "קניין רוחני",    שכותרתםלעיל  התנאים   .15.2
" הרישיון "סיום   "הסבה",  של אפל"",  של   םבתוקפ  יעמדו,  "שונות"-ו   תנאי שימוש  גם לאחר סיומו 

 תהא. הרישיון, תהא סיבת הסיום אשר

 
אל  שליחת הודעה  על ידי  אתה רשאי לבטל, בכל עת, את חברותך במועדון,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .15.3

ה שביצעת  hello@1824.co.il חברה:  כתובת  עסקאות  כי  יוסיפו    יובהר  החברות  הפסקת  מועד  עד 
ככל    ,להתקיים ויחייבו את הצדדים בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ולתנאים הספציפיים

  שקיימים.
 

לתנאי    9-18,  6ה סעיפים יובהר כי לאחר מועד הפסקת החברות במועדון ו/או סיום הרישיון באפליקצי  .15.4
 השימוש יוסיפו להתקיים ולחול. 

 ו/או המחאת זכויות  הסבהאיסור  .16

 אותםלך באופן אישי, ואינך רשאי להסב או להעביר    נוניתלשימוש באפליקציה או החברות במועדון  רישיון  ה
 החברה מראש.אישורה הכתוב והמפורש של  ללא

 

 תנאי שימוש של אפל   .17

שלהלן   איההוראות  מחנות  שתרכוש  אפליקציה  כל  על  )להלן  -יחולו  אי"  -טיונס  בחנות  שנרכשה  - תוכנה 
בתנאי שימוש אלו,  "(:  טיונס  והיעדר מצגים המפורטים  הגבלת אחריות  לגרוע מסעיפים  אתה מאשר  מבלי 

החברה  (  ii)  "(;אפל)"  Inc.   Apple, ולא עםהחברהאך ורק בינך לבין    ונכרת( תנאי שימוש אלו  i: )ומסכים כי

( בה;  נכלל  אשר  והתוכן  האפליקציה  על  הבלעדיים  האחראים  הינם  אפל,  ולא  שותפיה,  החברה (  iiiו/או 
האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש 

וקה או תמיכה כלשהם בקשר לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחז  אפלעל  (  ivבהתאם לדין הרלוונטי; )

על  בין אם מפורשת ובין אם משתמעת הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר,  החברה ( vלאפליקציה; )

( אלו;  שימוש  בתנאי  הוחרגה  לא  אם  חוק,  מקרה  (  viפי  האחריות  שהאפליקציה  בכל  בתנאי  תעמוד  לא 
ל  רשאיהרלוונטית, אתה   על כך  ואפללהודיע  האפליקציה  יר הרכישה אשר שילמת בעד  תשיב את מח  אפל, 

באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות  
אובד התביעות,  כל  ועל  לאפליקציה  בקשר  אשר  ןאחרת  אחרות  הוצאות  או  עלויות  נזקים,  התחייבויות,   ,
זה וכל דין אשר   תנאי שימוש אלום יחולו אך ורק הוראות  מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיי

אחראית לטפל בכל תביעה שלך או ולא אפל    החברה  אתה מאשר כי(  vii; )כספק של האפליקציה  החברה חל על  

mailto:hello@1824.co.il
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לרבות, בין השאר, אך לא רק:  אפליקציה  או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בלאפליקציה  של כל צד שלישי בקשר  

אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או  האפליקציה  ( תביעות כי  2ות למוצרים פגומים; )תביעות בשל אחרי  (1)

(  viii)( תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת;  3)  -הסדר רלוונטי; ו  
מפירים את זכויות  אפליקציה  או ההחזקה או השימוש מצדך בהאפליקציה  במקרה של תביעה של צד שלישי ש

תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו   אפל לאהקניין הרוחני של צד שלישי,  

של    )כצד שלישי( מוטב  מהוות,  אפלוהחברות הבנות של  אפל    , (ix);של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני
תחשב   אפלזכות )ואפל  מוקנית לתנאי השימוש,  ת של  מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראו    ,תנאי שימוש אלו

לאכוף   זו(  זכות  על עצמה  זהתנאי שימוש אלו  כמי שקיבלה  של הסכם  כצד שלישי שהוא מוטב  )נגדך,   ;x  )
 שנקבעו בתנאי  הכללים   ובכלל זההשימוש שנקבעו על ידי אפל,    כלליל  יעשה גם בכפוףהשימוש באפליקציה  

ייכנסו לתוקף הכל  , Apple App Storeהשימוש   תנאי השימוש של ל  בו אתה מסכים  מהמועד  לים כאמור 

על    באפליקציה  המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש השימוש  רישיון  (  xiהאפליקציה; )

iPhone ,iPod Touch, iPadאו מוצר ממותג ,-Apple  מערכת אחר שבבעלותך או שליטה ושמפעילiOS. 

( אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית  א) :יכומתחייב  מצהיראתה 
( אינך רשום ברשימה של ממשלת ב)  -או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו  

 ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים. 

וותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את  בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, אתה מ
התאמתם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. אם הוויתור לעיל אינו מותר,  

חלק   המהווה  קצה,  ילמשתמשבנוגע  הסטנדרטי של אפל  רישיון האפליקציה    הסכםבאתה מסכים להיות מחויב  

 כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: , Apple App Store השימוש של שירות מתנאי

services/itunes/appstore/dev/stdeula-https://www.apple.com/legal/internet / 

 

 שונות .18

תנאי  הבלעדי לכל עניין הנוגע ל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט  תנאי השימוש הללועל   .18.1

 .אביב יפו-תל הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור פליקציהוהשימוש בא שימוש אלו

לפרטיות ולשם   פליקציהמקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי הא החברה   .18.2
תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו לרבות הפרת זכויותיך החוקיות   פליקציהטוב. אם אתה סבור כי פורסם בא
, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך 2007-לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח

 באמצעות פרטי הקשר הבאים: הקדם. פניות כאמור ניתן להעביר ב

 

  hello@1824.co.ilמייל: 

 נתניה  ,18המלאכה כתובת: 

 09-9740000טלפון: 

   2023, באפריל 9ן לאחרונה:  עודכ

  

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/
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 נספח א'

 שמונה עשרה עשרים וארבע מועדון צרכנות דיגיטלי בע"ממדיניות הפרטיות של 

החברה תשתמש במידע על אודותיך שנאסף על ידי החברה או שלחברה תהיה גישה אליו כתוצאה מהשימוש 
להלן,   הפרטיות  למדיניות  בהתאם  במועדון,  וחברותך  באפליקציה  מתנאי שלך  נפרד  בלתי  חלק  המהווה 

 השימוש. 

 אצל צדדים שלישיים   אפליקציהשירותי אירוח של ה .א

 מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש .ב

 רישומך לשירותים ועדכון פרטים אישיים . ג

 החברהרישום למאגר המידע של  .ד

על   .ה ולאלו מטרות. מידע אישי שנאסף  נאסף בעת שימוש באפליקציה  ידי צדדים שלישיים איזה מידע אישי 
 ואפשרויות כיבוי איסוף נתוני מיקום

 העברת מידע אישי לצדדים שלישיים  .ו

 Google Analyticsשימוש במערכת  .ז

 באפליקציה והגשת פרסומות Cookies -שימוש ב .ח

 אבטחת המידע באפליקציה .ט

 זכות לעיין במידע אישי השמור לגביך במאגר המידע .י

 שלישיים  קישורים מהאפליקציה לאתרים של צדדים .יא

 ביצוע שינויים במדיניות הפרטיות .יב

 
"( מסדירה  מדיניות פרטיותמדיניות פרטיות זו )"  מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בנכסיה הדיגיטליים.  החברה

"( עושה שימוש במידע  החברהבע"מ )" שמונה עשרה עשרים וארבע מועדון צרכנות דיגיטליאת האופן שבו אנו, חברת 
כהגדרתם בתנאי עשרה עשרים וארבע  שמונה    –  1824בלת ו/או אוספת ממשתמשי האפליקציה  אישי אשר היא מק
"  האפליקציה )בהתאמה, "  1824אשר עבורם מדיניות פרטיות זו מהווה נספח, או מחברי המועדון    השימוש של החברה

 . "(המועדון "-ו
 

 שירותי אירוח של האפליקציה אצל צדדים שלישיים  . א

מצדדים שלישיים )ספקים חיצוניים(,  והמידע הקשור אליה  האפליקציה  אחסון  של  ענן  רוכשת שירותי    החברה .1
לפיכך המידע )לרבות מידע אישי ו/או מידע מזהה( שהמשתמש מוסר לחברה באמצעות האפליקציה נשמר על 

חברה. ייתכן  ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת ה-שרתים המוחזקים ומופעלים על
שספקי שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל )לרבות חברות בארה"ב(. במסירת המידע, המשתמש 
מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ 

 לגבולות ישראל. 

 
 מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש  . ב

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש. כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש  .2
  בהתאם לתנאי השימוש.

 
 רישומך לשירותים ועדכון פרטים אישיים  . ג

 רישום לשירותים ועדכון פרטים .3

ו/או במסג   והצטרפות למועדון  השירותים באפליקציה .3.1 עדכון טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה  רת 
, כתובת, דרכי ההתקשרות  מלא  דוגמת שם,  פרטיך )כפי שיעשה מעת לעת( תידרש למסור מידע אישי

מין, גיל, תאריך לידה, תאריך גיוס, תאריך שחרור, תמונה אישית, צילום תעודת זהות או תעודת  , עמך
ת, תידרש למלא פרטי חוגר או תעודת שחרור או רישיון נהיגה. כמו כן, אם  תבחר לבצע רכישות מקוונו

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. נתונים אלה הכרחיים כדי לאפשר לך שימוש כרטיס אשראי.  
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ו הואיל  אלו.  באחדים החברה  -בשירותים  נרשמת,  שאליו  לשירות  הנחוץ  המידע  את  רק  תבקש 
 מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. 

הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים על אודותיך, כפי שמתבקש בתהליך הרישום  .3.2
ם בכל פרט שמסרת לחברה. החברה )או מי . הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויילמועדון

 מטעמה( תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  , . לפיכךתחת הפרטים האישיים שלךהנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות   .3.3
לך    אנו ולא  ממליצים  בסודיות  פרטיך  על  מידע  לשמור  כל  לאופןלמסור  שלך   הקשור  ההתחברות 

אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא  לאפליקציה לכל לצד שלישי אחר כלשהו.
 בשמך. באחריות לכל הפעולות שיתבצעו

את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך  החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק .3.4
או נכון בזמן הרישום או   רה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלםעל ידה באפליקציה, בכל מק

 או בלי הודעה מוקדמת. לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם

 
 החברהרישום למאגר המידע של  . ד

 מאגר המידע   .4

ו בעת עדכון פרטיך )כפי שיעשה מעת לעת(, יישמרו במאגר המידע  ו/אלמועדון  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה  
מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא   ללאפי חוק למסור את המידע, אולם  -. אינך נדרש על החברהשל  

 תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה. 
 

על ידי צדדים שלישיים    מידע אישי שנאסף;  איזה מידע אישי נאסף בעת שימוש באפליקציה ולאלו מטרות .ה
 ואפשרות כיבוי איסוף נתוני מיקום  

 איסוף ושימוש במידע  .5

לדוגמה:   .3.1בנוסף למידע האישי המצוין בסעיף     בעת השימוש באפליקציה יכול שיצטבר מידע על אודותיך 
צפית בהם  באפליקציה  האזורים  אותך,  שעניינו  או  שרכשת  ושירותים  שלך   מוצרים  השימוש  והרגלי 

(, סוג מכשיר הקצה בו הנך משתמש )לרבות סוג מערכת ההפעלה  Geo-location, מיקום גיאוגרפי ) ליקציהבאפ
תשמור את המידע אשר יצטבר על אודותיך החברה  ( ועוד.  Device IDבמכשיר(, מספר זיהוי של מכשיר הקצה )

מה לשירותים השונים  כאמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרש
 וזאת למטרות המפורטות להלן:  –באפליקציה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין 

ותחומי  .5.1 מיקומך  האישיות,  להעדפותיך  שניתן,  מקום  ולהתאמתם,  ושירותים  תכנים  אספקת  לשם 
מסוימים, למנוע את היכולת    עניינך. אם תבחר שלא לאפשר איסוף מידע מסוים, הדבר עלול, במקרים

לספק לך חלק מהשירותים. כך לדוגמה, אתה יכול בכל שלב לבחור אם לאפשר את איסוף נתוני המיקום 
להלן(, ואם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים   והשלך )ראה עוד לעניין זה בסעיף  

את באמצעות ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד שברשותך. שים לב כי כאמור, אתה רשאי לעשות ז
 אם תבחר לכבות את שירותי המיקום במכשיר, לא נוכל לספק לך שימושים ושירותים מבוססי מיקום. 

 ולשימושים סטטיסטיים שונים.       הלשם שיפור האפליקציה והשירותים הניתנים ב .5.2

, ובכלל זה ליצור ושיפור ובמועדון  השירותים והתכנים המוצעים באפליקציהכדי לשפר ולהעשיר את   .5.3
לבטל   או  ולשנות  וציפיותיהם,  המשתמשים  לדרישות  המתאימים  ותכנים  שירותים  המוצרים,  היצע 

 שירותים ותכנים קיימים. 

 לשם יצירת אזורים אישיים באפליקציה, שתוכל להתאים להעדפותיך.  .5.4

לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. שים לב כי יתכן כי   -ותים באפליקציה  לצורך רכישת מוצרים ושיר  .5.5
גביית הכספים עבור רכישת מוצרים ו/או שירותים תתבצע על ידי חברות סליקה ויתכן כי תידרש למסור 
לחברות סליקה כאמור מידע אישי כגון שמך, כתובת לשליחת חשבונית ופרטי כרטיס אשראי. שימוש 

 ף למדיניות הפרטיות של אותן חברות סליקה. במידע כאמור כפו

כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באפליקציה ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינות  .5.6
 שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.  

 ליצירת הקשר איתך )במקרה הצורך(.  .5.7

לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים,   .5.8
 שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית.  
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לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים  .5.9
 .  החברההניתנים באמצעות 

 .  והמועדון של האפליקציה  םהתקין ופיתוח םלשם תפעול .5.10

רשאית לשלוח אליך  כאשר נרשמת לאפליקציה והצטרפת למועדון, החברהבהתאם לאישור אותו נתת  .5.11
( ו/או  SMSמדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או במסרון )

הן מידע    -( מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי  notificationsבאמצעות הודעות מתפרצות )
ובין אם   החברהידי  -שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על 

 בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.  ידי מפרסמים אחרים.-יישלח על

ל  .5.12 חשוף  יהיה  אודותיך  על  יצטבר  אשר  מהמידע  כמפורט ברהחחלק  שונים,  ולנעברים  לשותפיה   ,
 במדיניות זו להלן. 

 איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים  .6

רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים,    החברהכאשר אתה משתמש באפליקציה,   .6.1
ויות שירותים, לצרכי פרסום ו/או במסגרת פונקציות נוספות כגון עיבוד נתונים. תוכנות צד ג' אלו עש

בתוך   מיקום  ונתוני  חיצוניים  בשטחים  מיקום  )נתוני  לך  הנוגעים  מיקום  לנתוני  הנוגע  מידע  לאסוף 
על (INDOORמבנים   ומידע סטטיסטי  קיימות במכשירך  נתוני אפליקציות  לציבור(,  פתוחים  ( אשר 

לאסוף   יהיו רשאיות  אלו  ג'  צד  כי תוכנות  בעת שימושך באפליקציה אתה מאשר  בהן.  את  השימוש 
תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה למטרות המפורטות במדיניות פרטיות    החברההמידע כאמור וכי  

אם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באמצעות זו.  
 .ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד

אישית .6.2 מזהה  לא  מידע  כל  להעביר  רשאית  תהיה  לשותפיה    החברה  ידיה,  על  שנאסף  אודותיך,  על 
העסקיים )לרבות מפרסמים באפליקציה(, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת 

לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או    התואמים  אפליקציותהביקור באתרי אינטרנט ו
)לרבות מפרסמים( יהיו   החברהתפיה העסקיים של  למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שו

 רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור על אודותיך באופן עצמאי. 

 
 העברת מידע אישי לצדדים שלישיים   .ו 

 מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו   .7

ידיה ו/או ע"י צדדים - לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך )על  החברה .7.1
 שלישיים כאמור לעיל(, אלא במקרים המפורטים להלן:  

משותפי .7.1.1 ושירותים  מוצרים  שתרכוש  של  -בעת  ותוכן  חלק החברהמסחר  שתיקח  בעת  או   ,
ל  משותפות  בפעילויות  או  שלישי,  צד  של  תוכן  המוצגות   רהחבבפעילויות  שלישי  ולצד 

ו/או מטעמם    החברהבאפליקציה, או אם תמסור מידע זה לשם משלוח דברי פרסומת מטעם  
, או אם תתעניין בשירות מסוים וישנם נותני שירותים נוספים שהחברה  של מפרסמים אחרים

במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים    חושבת כי יכולים להיות רלוונטיים לעניינך,
ה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן אל

 הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך;

באפליקציה   .7.1.2 השימוש  תנאי  את  שתפר  מהשירותים  ובמקרה  איזה  או  למועדון  ההצטרפות 
ן, או ניסיון או אם תבצע באמצעות האפליקציה פעולות הנחזות כמנוגדות לדי  ,המוצעים בו

 רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;  החברהלבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה 

לה, מטעמה לשם   .7.1.3 ומחוץ  החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך לקבלני משנה, בישראל 
של   ושיפור  תפעול  אירוח(,  שירותי  )לרבות  להפעלה  הקשורות  שונות  פעולות  ביצוע 

  (; הספק, השירותים ב )לרבות, למען הסר  האפליקציה

למסור את פרטיך או המידע    חברהלפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה ל .7.1.4
 אודותיך לצד שלישי;  

 ; החברה כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין  .7.1.5

תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך    החברהבכל מקרה ש .7.1.6
 או לגופו או לרכושו של צד שלישי;  
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ש .7.1.7 סוג   החברהבמקרה  מכל  תרמית  ביצוע  לשם  מבוצעות  באפליקציה  פעולותיך  כי  תמצא 
 שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 

איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין  תעמוד בפני  החברהאם   .7.1.8
 פעולות שעשית באפליקציה; 

לתאגיד אחר שיפעיל את האפליקציה או חלקים  החברהבמסגרת העברה חוקית של פעילות  .7.1.9
ו/או   הממנ חלקם(  או  )כולם  נכסים  ו/או  מניות  רכישת  מיזוג,  עסקת  של  במסגרת  לרבות 

 פשיטת רגל; 

תף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או אחסון  תש  החברהאם   .7.1.10
מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האפליקציה במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד  

היא תהיה    -וכן במקרה שתמזג את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי    -אחר  
החדש   ו/או  האחר  לתאגיד  להעביר  אודותיך  זכאית  על  שנאגר  המידע  מן  העתק  כאמור 

באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות  
 מדיניות פרטיות זו;

ניתוח ומסירת מידע    רך עיבוד, טיוב,לצדדים שלישיים עימם החברה תשתף פעולה וזאת לצו .7.1.11
כן לצורך פרסום וייעול שירותים הניתנים לך, לרבות על ידי סטטיסטי לצדדים שלישיים, ו 

צדדים שלישיים. במסגרת האמור מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים עשוי להיות משולב  
 עם מידע נוסף שבידי אותם צדדים שלישיים.  

 
   Google Analytics . ז

 Google Analyticsשימוש במערכת  .8

על מנת לאסוף מידע על אודות השימוש   Google Analyticsהחברה עשויה לעשות שימוש בכלי המחקר   .8.1
ידי המשתמש ועוד. -באפליקציה, אילו מתחמים באפליקציה נצפו על  השימושבאפליקציה, כגון תדירות  

. החברה אינה משלבת ו/או המטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור השירותים הניתנים ב
עם מידע המאפשר זיהוי אישי   Google Analytics  - וש במאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימ

  Google Analyticsלעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי    Googleשל המשתמשים. האפשרות של  
של   השימוש  לתנאי  כפוף  האפליקציה  משתמשי  אודות  בכתובת    Google Analyticsעל  הזמינים 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html    של הפרטיות  הזמינה    Googleומדיניות 
 .  /http://www.google.com/policies/privacyבכתובת  

  Google Analytics  אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות  Googleניתן ללמוד יותר על האופן שבו   .8.2
. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים  /http://www.google.com/policies/privacy/partnersבכתובת  

-Google Analytics Optעל ידי הורדה והתקנה של הדפדפן    ,Google Analyticsעל אודותיך על ידי  
out Browser Add-on  אשר זמין בכתובתhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .  

 
 והגשת פרסומות  באפליקציה Cookies -שימוש ב . ח

9. Cookies   

לצורך תפעול עוגיות)"  Cookies-ב  תמשתמש  האפליקציה .9.1 זה כדי לאסוף    ה"(  ובכלל  והתקין,  השוטף 
סטטיסטיים   את  על  נתונים  להתאים  כדי  פרטים,  לאימות  השימוש,  להעדפותיך   האפליקציהאודות 

לפי פקודה ממחשבי   תיוצר  אפליקציההן קבצי טקסט, שה  Cookiesהאישיות ולצרכי אבטחת מידע.  
ות נשמרות על גבי הכונן הקשיח ואחר  אפליקציהיפקעו כאשר תסגור את ה  Cookies  -. חלק מההחברה

ה  מכשירב ששהית   ותמכיל  Cookies-שלך.  הזמן  משך  ביקרת,  שבהם  הדפים  כדוגמת  מגוון  מידע 
ועוד.   אפליקציה, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאפליקציה, מהיכן הגעת אל הפליקציהבא

. המידע באפליקציהחדש גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מ ותמשמש ןה
נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את  החברה- מוצפן, ו Cookies -ב

   המידע האגור בהם.

, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא  Cookiesאם אינך מעוניין לקבל   .9.2
עלול לגרום לכך שלא תוכל  Cookies -עם זאת, שנטרול ההעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, 

או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה   החברהלהשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי  
במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה   Cookies  -יכול למחוק את ה

מונעות ממך לעתים את הצורך להזין   Cookies  -שאתרי ]שם החברה[ יותאמו להעדפותיך. הואיל וה 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים 
  הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

ג',    אפליקציהייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור ב  .9.3 מגיעות משרתים של צדדי 
ב הפרסומות  הגשת  מערך  את  הצבת אפליקציההמנהלים  אלו  מחברות  מצריך  הפרסומות  ניהול   .

Cookies   ושיבוץ    כשירך במweb beacons  :להלן( הפרסומת  הCookies"  במודעות  תפקיד   .)" - 
Cookies  אודות  על  בה קיים פרסום ו  אפליקציהאודות הצפייה והשימוש בעל  יוע באיסוף מידע  הינו ס

הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך 
   פנייה אלינו בכתובת:תוכל להימנע מכך על ידי    Cookiesלנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל  

 .ilhello@1824.co     .כן, רק אם אתה משוכנע ונסיר אותך מהשירות ליבך, מוצע שתעשה  לתשומת 
בא הפרסומות  את  להתאים  רוצה  ה  פליקציהשאינך  שנטרול  גם  ייתכן  עלול    Cookies  -להעדפותיך. 

והתכונו מהשירותים  בחלק  להשתמש  תוכל  שלא  לכך  השימוש לגרום  אחרים.  אינטרנט  באתרי  ת 
ראה:    Googleכפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של    Cookies  -שחברות אלה עושות ב

http://www.google.com/intl/en/privacy.  בא להתקנת   יקציהפלשימושך  הסכמתך  על  מעיד 
Cookies .של גוגל )ככל שלא מותקן על מכשירך( וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל 

 
 אבטחת המידע באפליקציה  . ט

 אבטחת מידע .10

מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה   החברה
לא מתחייבת שהשירותים באפליקציה    החברהמורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן,  -בלתי

 מורשית למידע המאוחסן בהם.-יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי
 

 ע אישי השמור לגביך במאגר המידע זכות לעיין במיד . י

 זכות לעיין במידע .11

כוחו שהרשהו  -, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא1981-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- על .11.1
בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי  

שאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ר
אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על 
סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע 

 באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. לערער לפני בית משפט השלום  

משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת   החברהבנוסף, אם המידע שבמאגרי   .11.2
פניה בהצעה  אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר )" 

עלמסחרית זכאי  אתה  אז  כי  התשמ"א- "(,  הפרטיות,  הגנת  חוק  שהמידע   1981-פי  בכתב  לדרוש 
מידע הדרוש לה כדי לפנות  רק את התמחק במקרה זה    החברההמתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.  

לרבות תיעוד פעולות    -אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה  
י דין, אך לא ישמש עוד פ-יוסיף להישמר בחברה על  -מסחריות ואחרות שביצעת באמצעות האפליקציה  

למחוק אכן נמחק    החברהיום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה    30לצורך פניות אליך. אם בתוך  
פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה - על

 לפעול כאמור.  חברהל

 
 ים קישורים מהאפליקציה לאתרים של צדדים שלישי  . יא

תגיע  .12 שאליהם  באתרים  והרשמה  פרטים  מסירת  כי  לך  ידוע  כי  מאשר  אתה  ג'.  צד  של  לאתרים  קישורים 
אלא למדיניות הפרטיות של  החברה  באמצעות או דרך שימוש באפליקציה אינה כפופה למדיניות הפרטיות של  

 אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

 
 ביצוע שינויים במדיניות הפרטיות . יב

  שאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פרסומםהחברה ר .13
 גם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמשים באפליקציה הודעה בדבר השינוי. 
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