
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

(ע"ר)אדם״עמותת ״זולת- לשוויון וזכויותברוכים הבאים לאתר  של

 :הסכמה.1

לשוויון״זולת-ארגוןשלבאתרמשימושוהימנע/ירבבעיוןהתנאיםאתקרא/יאנא●
באתרהשימוש.להםמסכים/מהואינךבמידה")"העמותה–(להלן(ע"ר)אדם״וזכויות

השימוש,לתנאיהמלאהבהסכמתךמותנההעמותה,מציעהאותםבשירותיםשימושו/או
השימושתנאילכלהסכמתךעליעידבאתרשתעשה/ישימושכלוכןהאתרתכניקריאת
כאמור.

שימושעושהו/אוהעמותהלאתרגולשהינךאםביןחליםהשימושתנאיכימובהר●
בטלפון הנייד האישי וכיו"ב.בשירותיה, באמצעות מחשבך ו/או באמצעות אפליקציה ו/או

בעלות.2

בהםהמופיעאחרחומרוכלהמסחרסימניהקבצים,התכנים,כללרבות,העמותהאתר●
איןבלבד.העמותהשלהנןהקנייןזכויותמלואהעמותה.שלהבלעדיתבבעלותההינו

העמותהבהסכמתאלאבאתרהמופיעיםוהחומריםהתכניםאתלהציגאולהפיץ,להעתיק,
מראש ובכתב.

ו/אוהאתרשלעיצובואתהבלעדי,דעתהשיקולפיעללשנותרשאיתתהאהעמותה●
ואףכולם,אוחלקםבאתר,השירותיםמתןאתעתבכללהפסיקו/אותכניוו/אומבנהו
בלאגםבאתראחרהיבטכלו/אואלה,שירותתנאיאתלשנותו/אוהאתר,אתלסגור

דרישה בהקשר זה.הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או
כלבגיןהבלעדיהשיפוטמקוםבלבד.ישראלמדינתדיניוענייןדברלכליחולוזהאתרעל●

משפטבבתייהאעקיף,אוישירבאופןזהבאתרבשימושוהכרוךהנובעוענייןדבר
המוסמכים במחוז ירושלים

באתר:המופיעובמידעהקבציםבתכנים,השימוש.3

–(להלןהאתרובתכניהעמותהבמאמריבמידע,שתעשההשימושכיומתחייבמצהירהנך●
אתלהעביראושימושלאפשררשאיאינךבלבד.שלךופרטיאישילשימושהוא")התוכן"

שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.תוכנו או להרשות שימוש כלשהו בתוכן, בין בתמורה ובין
מסחריות או עסקיות כלשהןהנך מתחייב, כי התוכן של האתר, לא ישמש אותך למטרות●

על פי כל דין, שלא לפגועוכן הנך מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ושירותיו
להפיץ, לשדר, להציג,בעמותהובאתר, ולמעט שימוש פרטי ואישי, אין להעתיק, לשנות,

אחר שהתקבל באמצעותו,לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן
אין להעניק רישיונות עבור,או הועלה לאתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. בנוסף,

מידע, תוכנה או שירותים שהושגוליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל תוכן,
מהאתר.

As"-שהוא"כמותהרחבלציבורמוצעבאתרוהמידעהשירותכימובהר● Is."לאהעמותה
לשינוייםבאחריותתישאלאהעמותההמשתמש.לצורכיהשירותלהתאמתבאחריותתישא

תישאלאהעמותהג'.צדכלידיעלאוהמשתמשידיעלבאתרהמוצגבחומרשנעשו
השימושמןעקיפהאוישירהכתוצאהג'צדלכלו/אולמשתמששנגרםנזקלכלבאחריות

באמצעותישירותשהורדותוכנהביישומיהשימושעקבשנגרםנזקלרבותובתכניו,באתר
אינטרנט.השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי

במידעשימושהעושהשהם).(כפיAS-ISמועברבאתרהתוכןכילךידועכימצהירהנך●
אחריותו/העלזאתעושההעמותה,ידיעללושנשלחוכפיו/אובאתרהמופיעיםובתכנים
כלפישהוא,סוגמכלטענה,ו/אודרישהתביעה,כללו/התהיהולאוהבלעדיתהמלאה

העמותה  ישראל בע”מ ו/או מי מטעמה.



כמקורלשמשויכולבלבד,ואינפורמטיביכללימידעהינוזהאינטרנטבאתרהנמסרהמידע●
אתרבמסגרתהניתנותתשובותו/אוזהמידעלהציגאיןבלבד.באתרלגולשיםמידע

עליהם לכל צורך אחר.אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך

אחריותהגבלת.4

תישאלאהעמותהכילכךמסכים/מההנךהעמותהבשירותיו/אובאתרהשימושבעצם●
כתוצאהלךשייגרמושהוא,סוגמכלעקיפיםו/אוישיריםפגיעהאונזקלכלבאחריות

המוצעיםוהשירותיםהתוכןעלמהסתמכותו/אומשימושכתוצאהו/אולעמותהמפנייה
דרךמתאפשרתאליהםשהגישהו/אוהעמותהע"ילמשתמשנשלחואשרו/אובאתר
ו/אונתוניםאבדןבגיןטענהכללךתהיהלאהשירות.מהפסקתכתוצאהו/אוהאתר

העמותהאתפוטר/תהנךבאתר. השימושבמהלךהפרעותבגיןו/אוברשותושהיותוכנות
/אובאתרשפורסםהמידעעלהסתמכותו/הבגיןטענהכלמטעמךלמיאולךתהיהולא

והעמותההאתרדרךמתאפשרתאליושהגישהו/אוהעמותהמאתאליוהגיעאשרמידע
 ו/אובאתרשפורסםלמידעבנוגעג'צדכלכלפיו/אוהמשתמשכלפיבאחריותתישאלא

בנוגע לכל מידע שנשלח לו/ה ע"י העמותה ו/או מי מטעמה.

אחרים:לאתריםקישורים.5

מטעמיניתניםאלהקישוריםהעמותה.לאתרמחוץלאתריםקישוריםקיימיםזהבאתר●
לתכניםאחראיתאינהוהעמותההעמותהשלשליטהתחתאינםהמקושריםהאתריםנוחות.

לאתריםעדכוניםאושינוייםלכלאומקושר,באתרהכלולקישורכלאומקושראתרכלשל
עקבו/אואלהלאתריםהפניהעקבלהיגרםשעשוינזקלכלאחראיתאינהוהיאכאלה

מקוונת.קניהאתריאוומידעתוכןאתרילהיותיכוליםאלואתריםתוכניהם.עלהסתמכות
והמשתמש/תאתריםאותםבאחריותהינםאלובאתריםשתעשהפעילותאומידעכל

בהם.עצמו/ה ויש לקרוא באתרים אלה את תנאי השימוש לפני הגלישה

אתרמתוךאוו/נחיתהעמודמתוךהעמותהשלהשימושלתנאיוהופניתבמידהבנוסף,●
עליךחליםולהלןלעילהמפורטיםהשימושתנאיכידעהעמותה,בבעלותשהינואחר

במסגרת השירות אליו נרשמת.

העמותהשלרשמיים.פרסומים6

לבין חומרבמידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר
המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של העמותה, רק החומר בפרסומים

הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

:פרטיותמדיניות.7

הפרטיותבשמירתהחוק,מכחוהןעצמובפניכערךהןעליונה,חשיבותרואההעמותה
ופרטיותפרטיותךעלבשמירההקשורבכלפעולתהאתהמנחיםהעקרונותיפורטוולהלן

המידע הנאגר אודותיך.

א. יצירת קשר / רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת:

דרךלעמותהפנהאשרגולשהעמותה,עםקשרליצירתאפשרותישנהבאתר●
תתועדזושפנייתוולכךפנייתו,מעצםאליולחזור מראשהסכמתונותןהאתר,

במערכת ניהול פניות של העמותה.



ואחריםפרסומייםוחומריםעדכונים,לקבללהירשםאפשרותישנה ובאתרבמידה●
)1(ש:לכךמראששלךהסכמהמהווההרישוםעצםנרשם,והינךמהעמותה,

פרטיםלדרושמנתעלאליולחזוררשאיםיהיומטעמהאחרגורםאוהעמותה
יישמרושפרטייךלכך)2(וסטטיסטיקה,סקריםעלמענהלצרכיו/אונוספים
להלן,כמפורטישירדיוורבאמצעותאליך,שיישלחו)3(העמותהשלמידעבמאגר

חובהכללךאיןכידעאחרים.וחומריםפרסומיםחומריםניוזלטר,עדכונים,
חוקית למסור את פרטייך ו/או להירשם לשירות זה.

באמצעותו/אובאמצעותהאליך,תשלחהעמותהכימסכיםהנךלכך,בהתאם●
דבריפקס,אוטלפון,SMSו-אלקטרונידואררגיל,בדוארפעם,מדימטעמה,גורם

),40מס'(תיקוןושידורים)(בזקהתקשורתחוקלהוראותבהתאםפרסומת
לכךמסכיםהנךלעת.מעתהעדכניבנוסחוהספאם")("חוק2008התשס"ח-
שתמסור–במידעישתמשומטעמה,גורםבאמצעותו/אוובאמצעותהשהעמותה

שהיאהשירותיםשיפורלצורך–באתרשלךהשימושדפוסיאודותשיאסףובמידע
וחוקהספאםחוקלהוראותבהתאםהצורךבמקרהאיתךקשרליצירתמציעה;

לצדדיםסטטיסטימידעומסירתניתוחסקרים,ביצועלצורךאוהפרטיות;הגנת
ורקאךמטעמהשלישייםלצדדיםפרטייךאתתעבירהעמותהכימובהרשלשיים.

מטעמםמיו/אועובדיהםו/אוכאמורשלישייםצדדיםעלוכילעיל,האמורלביצוע
זה.נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף

אל:דוא"לבאמצעותעת,בכלהעמותה,אללפנותרשאיהנך●
info@zulat.org.ilהשירות.והפסקתהדיוורמרשימתהסרתךולדרוש

יאוחסנו,ייאספו,שלךהאישייםהפרטיםשלהבאיםשהסוגיםייתכןב.
ויעשה בהם שימוש על ידי העמותה:

ומערכתשלו,והגרסההדפדפןסוגשלך,IPה-כתובתכוללשלך,המחשבעלמידע●
ההפעלה;

אורך הביקור,מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה,●
צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

בזמן ההרשמהמידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים●
לאתר שלנו;

מזינים על מנתמידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם●
ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;

המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;●
נסיבות אתםמידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו●

משתמשים בו;
או באמצעות האתרמידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני●

שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.●

ג. שימוש בפרטים האישיים שלכם

למטרות שצוינו במדיניות זו, אובפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש
שלכם למטרות הבאות:בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים

ניהול האתר שלנו;●
התאמה האישית של האתר עבורכם;●
לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;●
שליחה של מוצרים שביקשתם דרך האתר;●
אספקה של שירותים שביקשתם דרך האתר;●



לשלוח לכם הודעות תפעוליות שאינן שיווקיות;●
לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;●
זאת (אתם יכוליםשליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם●

להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);

ד. לידיעתך:

על-פיאלושימושלתנאיבהתאםהעמותהידיעלומוחזקשנאסףבמידעלעייןזכאיהנך
זכאיהנךבנוסף,הפרטיות").הגנת"חוק(להלן:1981-התשמ"אהפרטיות,הגנתחוק

יימחקו/אויתוקןאליךהמתייחסשהמידעבכתבלדרושהפרטיות,הגנתחוקעל-פי
כאמורלתיקוןאולגישהשזכותךיתכןליבך,לתשומתלדין.בכפוףהמידע,ממאגר

לעיל, תהיה מוגבלת על פי החוק.

:"–)Cookies("עוגיותה.

כאשרשלךהמחשבשלהקשיחבדיסקאוטומטיבאופןהמושתלמידעהיא"עוגיה"
הדפדפןאתייחודיבאופןלזהותמסוגלתזועוגיהמסוימים.אינטרנטבאתריגולשאתה
לךלאפשרמנתעלהשרתגביעלמידעלאחסןלנומאפשרותעוגיותהשרת.בפנישלך

אתרים.אודותביצועיםוסקירתשוניםניתוחיםלבצעמנתעלוגםמשופרת,גלישהחוויית
אתלשנותיכולאתהואולםעוגיות,לקבלשיסכימוכךמותאמיםהרשתדפדפנימרבית

נשלחתעוגיהמתישיודיעךכדיאוהעוגיותסוגילכלשיסרבכךשלךהדפדפןהגדרות
אםכראוילעבודשלאעלולשלנוהאינטרנטואתריתכןכיזאת,עםלב,שיםנאלעברך.

תחליט לסרב לקבל עוגיות.

ו. אבטחת מידע :

לנתוניםגישהלמנועמנתעלומאובטח.מוגןשלךהמידעכילהבטיחמחויבתהעמותה
ולאבטחלהגןכדיוניהולייםאלקטרונייםפיזיים,לנהליםבהתאםפועלתהעמותהאישיים

אתמצמצמיםבאתרהמידעאבטחתשאמצעיבעודזאת,עםידיה.עלהנאגרהמידעאת
בהם בטחון מוחלט.הסיכונים לחדירה או שימוש בלתי-מורשה במידע, הרי שאין

פרטיות:ומדיניותהשימושבתנאישינויים.8

יבוצעואםהפרטיות.ומדיניותהשימושתנאיהוראותאתלעתמעתלשנותרשאיתהעמותה
על-כךתפורסםשמסרת,במידעהשימוששעניינןבהוראותלרבות,מהותיים,שינויים

הודעה באתר.

קשר:ליצירתפרטים.9

הפרטיות ומאגר מידע הנךבכל שאלה או פנייה לעמותה בנושא תנאי השימוש ומדיניות
info@zulat.org.ilכתובתבע"מישראללעמותהלפנותרשאי


