מדיניות פרטיות – יומן עבודה קונקאם מערכות
מדיניות פרטיות
מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים ,וכיצד משתמשת
החברה במידע ,הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר .למעט
אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי
.השימוש
א .פרטים אישיים
 - 1.0פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי )להלן" :מידע אישי"( אשר החברה מקבלת
ממך בעת ההזמנה ,נועדו לצורך רכישת הספרים לכתובת הדוא"ל המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות
שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.
 - 1.1המידע האישי ,כמו גם מידע על רכישות באתר )להלן" :המידע"( ,יישמרו במאגר המידע של
האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשל"א  ,1981 -וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף
זה ו/או על פי הוראות כל דין.
ב .מאמצים לשמירת מידע
 - 1.2החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה
של צדדים שלישיים .איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת -החברה
משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה ,לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL,
נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה ,ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי
מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
 - 1.3בנוסף ,ככל שיפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר
מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי
האתר בשרתיה.
 - 1.4חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה
תידרש למסור פרטים אישיים ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך
)להלן":ההרשמה"( .על כן ,הנך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה
נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
ג .דיוור אלקטרוני
 -1.5החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק
התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  ,(40התשס"ח") 2008-חוק הספאם"( .החברה רשאית להשתמש
במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר
ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה ,ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם ,או
לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים .על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי
מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת ,מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
ד .אסוף פרטים לצורך תפעול האתר
 - 1.6החברה משתמשת בטכנולוגיית  cookiesובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף
והתקין של האתר )להלן ביחד "העוגיות"( ,ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש
באתר ,לאימות פרטים ,להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע .כאמור ,החברה
מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של
האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר .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 נגדנו ו/או מי מטעם
החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות
כאמור ,מכח ההסכם ו/או הדין .אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע
בעת פעילותך באינטרנט .לדוגמא ,שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות ,השתמש בשילוב של אותיות
ומספרים בעת יצירת סיסמאות ,וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.
יצוין שאותם "עוגיות" " Cookiesמשואות רשת )" (web beaconsהן קבצים גראפיים זעירים בעלי
מזהה ייחודי ,המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר
וכן נתוני קהל )כגון גיל ,מין ותחומי עניין( המופקים על בסיס קוד  Google Analytics .המידע הנאסף
איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב -Cookiesובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google
/אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של  Googleתוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט
שלהן ו/או בקישור זה.
ה .מידע מהמשתמש
 - 1.7החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והנך
נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור .על כן ,ההתייחסות לכל תוכן או מידע
שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום )למשל בפורומים,
תגובות וכו' ,ככל שישנם( תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני .דע ,כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום,
הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן ,להציג ,לשכפל ,להעתיק ,להפיץ ,לשווק ,לשדר,
להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה .משמעותו של דבר
היא שאינך זכאי ,ולא תהיה זכאי בעתיד ,לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או
תפרסם באתר.
 - 1.8המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין ,החברה תימנע,
ככל האפשר ,ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע ,למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את
פעולות הרכישה שביצעת באתר ,אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני
איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות שביצעת באתר .במקרה זה
רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל
הודעה מוקדמת.
ו .קישורים
 - 1.9באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים .החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי
אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים .יחד עם
זאת ,החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים,
לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם .שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש
באתרים אחרים ,הינם על אחריותך הבלעדית.
 - 1.10הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א  . 1981-בנוסף ,אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,
בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין ,שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם
כלולים במאגר )"פניה בהצעה מסחרית"( ,כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א1981-
לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע .החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה
רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל .מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה  -לרבות
תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה  -יוסיף להישמר בחברה על-פי דין ,אך לא ישמש
עוד לצורך פניות אליך.
 - 1.12החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות .אם יבוצעו במדיניות זו שינויים
מהותיים ,בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת ,תפורסם על-כך הודעה באתר.
ז .תנאי שימוש באתר
 - 1.13מסירת פרטים לאתר
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ,לדוגמה ,לשם ביצוע הזמנות באמצעות האתר .בעת ההרשמה,
תתב קש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה ,כתובת ,מספר טלפון ,פרטי מקום עבודתך
ופרטי כרטיס אשראי .השדות שחובה למלא ,יסומנו במפורש .ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות
החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה

בעת ביצוע הזמנות באמצעות האתר ,יתועדו פרטי הזמנתך ובמדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש
למסור פרטים אישיים ,לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי ,לדוגמה בדף "צור קשר" .גם במדורים
ושירותים נוספים אלה תציין החברה את שדות החובה הנדרשים למילוי ,אם וככל שנדרש הדבר.
עליך למסור רק פרטים נכונים ,מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת .אינך
חייב על-פי חוק למסור את הפרטים ,אולם פרטים שגויים ,או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים
למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר ,לפגוע באיכות השירות הניתן לך ,לרבות לסכל את
השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך .אם פרטיך השתנו ,עליך לעדכנם
באמצעות באופן מקוון באתר.
כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי ,אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת
פרטיו לחברה ,לשם השימוש בפרטים אלה ,בהתאם למדיניות זו.
שם משתמש וסיסמה
בעת הרישום לשירות באתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות.
החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם .הקפד להחליף את הסיסמה
בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר ,יישמרו במאגר המידע של
החברה והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין  -וזאת למטרות
המפורטות להלן:
 כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
 כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין
בכל פעם את פרטיך;
 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ,ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים
חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים
קיימים .המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי ,שאינו מזהה אותך
אישית;
 כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 ליצירת הקשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 לצורך ניתוח ,בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים .מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא
במקרים שלהלן:
 ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר .כך לדוגמה החברה תמסור את
שמך ,כתובתך ,ומספר הטלפון שלך לכל מסעדה שממנה ביצעת את הזמנתך וזאת לצורך ביצוע
ההזמנה .ב מסגרת אספקת השירותים באתר ,הנך מסכים שהחברה תמסור פרטיים אישיים ומידע
שנאסף על פעילותך באתר אל מחוץ לגבולות ישראל לצורך ניהול השירותים באתר ,לרבות
ניהול משלוח מכתבים , newslettersודיוור;
 אם תפר את תנאי השימוש באתר ,או אם תבצע באמצעות האתר ,או בקשר אתו ,פעולות הנחזות
על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה
 אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד
שלישי
 בכל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בינך לבין החברה
 בכל מקרה שהחברה תסבור ,כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או
לגופו או לרכושו של צד שלישי
 החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר
לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ,כדוגמת חברת-אם ,חברה-בת וחברה אחות
ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו
 החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי ,מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים
הקשורים בחברה וכן עם ספקים ,שותפים עסקיים ,מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין ,או במכוון את זהותך ללא הסכמתך

 החברה רשאית להעביר את פרטיך לחברת צד שלישי במקרים בהם הלקוח נרשם באתר ו/או על
גבי טופס הרשמה ייעודי המציין שיתוף פעולה של החברה עם אותה חברת צד שלישי
 אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את
המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי -
היא תהיה ז כאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של
החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו
ח .אבטחה
 - 1.15החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים
את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה ,אין בהם בטחון מוחלט .לכן ,החברה לא מתחייבת
שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 - 1.16מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר .המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי
נוחות בלבד ,והיא חלה באופן זהה גם על נשים.
ט .דיווח על פגיעה בפרטיותך
אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר ,אנא פנה לחברה באמצעות כתובת
הדוא"ל : conqum@conqum.co.il,או באמצעות מכתב שתשלח לכתובת דרך עכו  47קריית מוצקין
נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה ,תגובה ,שאלה או תלונה.
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