
 פרטיות מדיניות

, אולמות, בעלי האירועיםלרבות )המשתמשים בשירותיה, מכבדת את פרטיות  ״(החברהגואינג דאץ בע״מ )להלן: ״
 ים או בעמדותבאתר ות,באפליקצי, לרבות ״(המשתמש״להלן: ) בשירותי החברההמשתמשים אורחים( 

 .״(האפליקציה״כל אחד מאלה, ) החברהעל ידי  יםוהמופעל יםהמנוהל״ Easy2Give״

יהיה הדבר בכפוף לקבלה מראש של נוסף מלבדו    כל אדםהמשתמש מתחייב כי ככל שיעשה שימוש באפליקציה עבור  
מדיניות הגנת פרטיות זו, למסירת מידע אודותיו לחברה וכן להסכמתו מלוא נוהלי החברה, לרבות  אישורו והסכמתו ל

כל שימוש בשירות כלשהו של החברה )לרבות שירותים    ויוגדר כמשתמש לצורך מדיניות פרטיות זו.כי גם הוא יחשב  
 הניתנים ללא תשלום( מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו ולהיות המשתמש "משתמש" לצורך מדיניות זו.

ש בשירות כלשהו ושימו המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה
 .מהווה הסכמה למדיניות זו, לרבות למסירת המידע והשימוש בו של החברה )לרבות קבלת תכנים כלשהם(

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים 
ף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר באפליקציה, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאס

 שהחברה תעשה במידע, כיצד החברה מטפלת במידע וכיצד היא שומרת את המידע.

 מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה. 

 מידע בעניין קשר יצירת .1

ניתן להפנות אל  ,כלשהו, לרבות דרישה להסרת מידע החברהכל שאלה בעניין שימוש במידע הנאסף על ידי 
 .03-5045042, באופן ישיר או בטלפון שמספרו info@easy2give.co.ilהחברה באמצעות דואר אלקטרוני: 

 המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש .2

ועל  שעושים בהם אחרים, מצטבר מידע על המשתמש יםבמסגרת שימוש המשתמש בשירותי החברה ושימוש
, אשר הוא מסכים בזאת לאיסופו.  חלק מהמידע נדרש לצורך מדיניות איסור הלבנת הון וזיהוי לקוח, אחרים

, בין על ידי וחלקו לצורך האפשרות להציע למשתמש מידע ושירותים היעודיים לו יםחלקו לשם מתן השירות
 :, בין היתר.  מידע זה עשוי לכלולשלישייםהחברה ובין על ידי צדדים 

כתובת מלאה, לרבות זיהוי ופרטי התקשרות: שם מלא של המשתמש, פרטי התקשרות של המשתמש ) 2.1
כתובת דוא״ל ומספר טלפון נייד(, מספר תעודת זהות של המשתמש, תאריך הנפקת תעודת הזהות של 

 ל המשתמש ותמונה של המשתמש.המשתמש, צילום תעודת הזהות של המשתמש, תאריך הלידה ש

תאריך האירוע, מקום האירוע, סוג האירוע, שעת )לרבות    לחברה לצורך הענקת השירותים  הנדרשמידע   2.2
 נות, פרטי חשבו, פרטים מזהים של המוזמנים ופרטי קשר שלהםקבלת פנים, מספר המוזמנים לאירוע

סניף ומספר וה הבנק פרטין הבנק, חשבו יחשבון הבנק, מספר תעודת זהות של בעל יבעל פרטיבנק )
, נתונים לגבי מתנות שניתנו )לרבות (את קיומו של חשבון בנק  יםהמאשר  יםבנקאי  כיםמסמאף  חשבון( ו

  .אופן תשלום, אך פרטי אשראי יישמרו במאגר המידע רק בכפוף לאישור פרטני(

מוש בשירותים אחרים של או תוך שי מידע אחר, אשר עשוי לכלול מידע על האירוע או שנאסף באירוע 2.3
מידע מהאולם או על האולם )לרבות מידע המפורט מעלה(, מהאורחים או על האורחים , לרבות  החברה

מחשב  תוני(, נcookies)לרבות "עוגיות" )  קבצי מחשבוהמתנות שנתנו )לרבות מידע המפורט מעלה(, 
של ן, גרסת הדפדפן, דפי האתר , סוג הדפדפאו הטלפון ( של המחשבIPכתובת פרוטוקול האינטרנט )כ

(, מידע על תמונות, ולגבי קישורים ופרסומים החברה בהם נעשה שימוש ומידע סטטיסטי לגביהם
שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת ,  , נתונים על האירוע )לפני ואחרי(, העדפות, נתונים כספייםתקלות

(web beacons) ,clear GIFs החברה עשויה לעשות שימוש .  בין היתר או טכנולוגיות אחרות
בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האפליקציה, בטלפון הנייד, בדואר אלקטרוני ועוד, על בסיס פורמט 

HTML ולערוך סטטיסטיקה לגבי  השירותים, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי
של החברה רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש  שרתי האינטרנטעוד,   .השימוש

החברה רשאית משתמש בשירותים ואו שהמכשיר הסלולרי של המשתמש שולח בכל פעם שהמשתמש 
לעשות שימוש בכלים שונים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות 

Google Analytics ניתוחים אלה ואחריםולשמור תוצאות  וכלים אחרים. 

 (מדוע החברה אוספת את המידע )״המטרות״ .3

כדי להעניק למשתמש את השירותים פעילותה, לרבות מידע אודות המשתמש לצורך אוספת את ההחברה 
 כדי ליצור קשר עם המשתמש; כדי לשפר את איכות השירותים שמעניקה החברה; המוצעים על ידי החברה;

וגורמים  הודעות ומידע נוסף בקשר עם השירותים המוצעים על ידי החברה כדי לשלוח למשתמש עדכונים,



לצורך זיהוי המשתמש בעת שימושו  לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון; ;אחרים
ושירותים אחרים שהחברה נותנת )בעצמה, עם אחרים, או לצורך תפעול ופיתוח של האפליקציה    באפליקציה;

לצורכי   ובכלל האמור לצורך מתן תמיכה למשתמש וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמש; אחרים(באמצעות  
 אחרתלכל מטרה וגם  התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם מתן השירותים על ידי החברה;

השימוש של ת במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי והמפורט שנדרשת לשם פעילות החברה, לרבות המטרות
בשימוש בשירותי החברה מסכים המשתמש   .או כל שירות אחר, ככל שקיימים תנאים פרטניים האפליקציה

מהחברה וממי מטעמה או צירוף לקבוצות או שירותים בהם  לקבל דיוור ישיר )אלא אם ביקש להיות מוסר(
 המשתמש משתמש או השתמש בפועל.

 העברה של המידע  .4

י המידע של החברה, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות המידע אשר יוחזק במאגר 4.1
באופן פרטני, חלק מהשירותים שהחברה מציעה ניתנים ללא תשלום או בתשלום מופחת   .החברה

משמעותית בשל העובדה שכתוצאה מהם נאגר מידע או נמסר מידע לצד שלישי והמשתמש מסכים לכך.  
שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן העברת המידע לצדדים ככל הניתן, 

 מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

בהתקיים אחד או יותר גם החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים מבלי לגרוע מהאמור,  4.2
 מהמקרים הבאים:

ה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה ל 4.2.1
 המשתמש ובהתאם להוראות כל דין.

שירותים שונים ובין היתר יועצים  או למשתמש הצדדים השלישיים המעניקים לחברה 4.2.2
, נותני שירותי ובשירותים אחרים מקצועיים חיצוניים, נותני שירותי תמיכה באפליקציה

(, ספקי שירותי תמיכה  ITולוגיית מידע )אבטחה ותמיכה במערכות האבטחה, מערכות טכנ
ואחסון, חברות סליקה, חברות כרטיסי אשראי וצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה 

 שירותים בקשר עם פעילותה.
בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו  4.2.3

 רה או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים כלשהם.לבין החברה או מי מטעמה ו/או בין החב
במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק  4.2.4

מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באפליקציה 
ק במקרה של מיזוג החברה ו/או בתכניה, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא ר

במקרים של שינוי  ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור,
 ., והכל לרבות במסגרת בדיקת נאותות לעסקה כאמורשליטה, מלא או חלקי, בחברה

בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד  4.2.5
 י כלשהו.שליש

 ואבטחתשמירת המידע ו .5

החברה נוקטת באמצעים לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע,  5.1
אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות 

מצעות רשת האינטרנט, המשתמש בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט בא
 סכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.ה בידיעה שלעושה זאת 

אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד )לדוגמה, אם המשתמש  5.2
מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה(, נודה אם תעדכן אותנו באמצעי התקשרות 

 לעיל. 1שבסעיף 

קישורים, באנרים, פרסומות לאתרים ו/או אפליקציות של -ייתכן והאפליקציה תכיל קישורים, היפר 5.3
או שהמשתמש יחובר לקבוצות ווטסאפ, צ'אט או אמצעים אחרים של קבלת מידע או צדדים שלישיים 

 ״(.תכנים: ״תוכן כל אחד מאלה, ) לות וקבוצות ברשתות חברתיות[]לרבות קהי התייעצות

החברה אינה מפקחת ו/או בודקת את מהימנותם ו/או חוקיותם של תכנים כאמור. לפיכך, החברה לא  5.4
תישא בכל חבות או אחריות, מכל סוג שהיא, בגין תכנים כאמור ו/או בקשר לשימוש שיעשו המשתמשים 

שהחברה או מי מטעמה ו/או קהילה ר בתכנים המועברים בקבוצה , גם אם מדובבתכנים כאמור
לרבות רשתות   משמשים כמנהלים שלה )ובעצם השימוש בקבוצה כאמור, בווטסאפ או בכל אמצעי אחר

 ., המשתמש מסכים להעדר האחריות האמורה, והוא רשאי לצאת מכל קבוצה כאמור בכל עת(חברתיות



לפי שיקול דעתה.  החברה עשויה למחוק לפרק הזמן הדרוש    החברה תשמור את המידע אודות המשתמש 5.5
והוא מוותר  מידע גם מבלי שנדרשה לכך על ידי המשתמש, ולמשתמש אין כל זכות שהמידע יישמר

 .בזאת על כל טענה נגד החברה בגין איסוף המידע, העברתו, שמירתו או מחיקתו

 שונות .6

ולכל סוגיה אחרת בין המשתמש לבין מדיניות הפרטיות ל בנוגעסמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת  6.1
   .יפו בלבד-בתי המשפט בתל אביבהחברה תתברר על פי הדין הישראלי בלבד וב

החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את אך    02.02.2020מדיניות זו מעודכנת ליום   6.2
ומפרסמת  שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיותהזכות לבצע 

באתר מפעם על המשתמש לעקוב אחר המדיניות המפורסמת   .אותן מפעם לפעם באתר האינטרנט שלה
לפעם ושימוש בשירותי החברה מהווה הסכמה לתנאים המפורסמים בעת השימוש באתר החברה, גם 

 .ס לאתר לקראםאם המשתמש לא נכנ

 


