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ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי באתר התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה 
תנאים אלה מלמדים על האופן בו קשת אוספת ומשתמשת במידע שנמסר לה על ידך כמו כן  השימוש בו.

 באתר.באמצעות גלישה באתר, הליך הרישום לשירותי האתר ועצם השימוש שלך בשירותים השונים 
 

אתה  makoהתחברותך לובעצם  ,בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המיניםת מנוסחמדיניות זו 
 המפורטים במדיניות זו.מביע את הסכמתך לתנאים 

 
 
 מידערישום לאתר ואיסוף  .1

 
 רישום מוקדם .1.1

בעת  באמצעות רישום מוקדם.רק באתר קיימים שירותים ופעילויות שהגישה אליהם אפשרית  .א
הנחוצים לצורך הפעילות  תתבקש למסור מספר פרטים אישיים אודותיך מסויים, ההרשמה לשירות

(. מבלי שתמלא 'ועוד כתובת מגורים, כתובת דוא"ל , שם משפחה,פרטי שםמו למשל )כ או השירות
מסירת פרטיך בהרשמה  אותם שירותים.את הנתונים הנדרשים בשדות החובה לא תוכל להירשם ל

  עליך למסור פרטים מלאים ונכונים. ו לשירות מהווה הצהרה מצדך על נכונותם
למסור את הפרטים, אולם ככל שתבחר שלא למסור את הפרטים יודגש כי לא מוטלת עליך החובה  .ב

 הנדרשים לא נוכל לאפשר לך להשתתף בפעילות או לקבל שירותים או פעילויות הדורשים רישום.
 

 רישום באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות .1.2
+. הרישום לאתר ולשירותיו ייעשה לרוב באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק או גוגל .א

כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לקשת גישה 
למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע 

 ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה. 
תה משתמש מאפשר הגישה של קשת לאותו מידע מוגבלת לתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה א .ב

לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית. את הגדרות הפרטיות 
 שלך תוכל לשנות על פי רצונך באמצעות ממשק הרשת החברתית. 

השימוש ברשתות חברתיות לרישום ושימוש באתר הוא חיצוני ונפרד לשירות שמספקת קשת וכפוף  .ג
שתות חברתיות. לכן, מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות למדיניות הפרטיות של ר

 אלה.
 

 רישום ישיר .1.3
קשת רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו  .א

מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים 
 מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילך ועוד.אישיים 

 
 הסכמתך לשמירה ושימוש במידע .2

ו/או שותפיה העסקיים )כגון: מפרסמים, חברות בעצם השימוש באתר אתה נותן הסכמתך שקשת  .א
תקבל במידע שמסרת בעת הרישום לאתר ו/או מידע שה ושתמש( ישמרו ויבארץ או בחו"ל אחסון

 שלך באתר.בעקבות השימוש 
 וע"פ חוק.שלהלן להסכמתך בהתאם עשה בו שימוש מי מטעמה ויאצל אותו מידע ישמר בקשת ו/או  .ב

 
 
 

 השימוש במידע .3



ו/או מי מטעמה ישמרו שקשת  עם רישומך לאתר ובכפוף לתנאי השימוש באתר והסכמתך, אתה מסכים
 כדלקמן:במידע  וישתמשו

לשלוח מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת לפנות אליך ו םרשאיושותפיה העסקיים קשת  .א
או ת בעצמה ממידע ו/או מידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים בין אם מידע שקשת מפרס

שימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת  באמצעות אחרים.
א לחוק 30מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף לקבלת דברי פרסומת מקשת ו/או 

. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת 1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 
לקשת במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת 

לקשת את פרטיך, כגון באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת 
בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע דע כי  .באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות

ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך -לקשת על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על
מה. קשת אף למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך קשת ו/או מי מטע

תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר 
אודות הנושא תקבל מידע פרסומי  makoNewsletter-לדוגמה: אם תחליט להירשם ל פרסומת.

אליו קשת מוסרת את פרטי ההתקשרות  Activetrailשירות הדיוור שבחרת באמצעות מפעיל 
 שמסרת לצורך קבלת הדיוור.

קשת רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שיאסף על ידה בנוגע לדפוסי השימוש  .ב
והרכישה שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים 

( IP address, נתוני כתובת האינטרנט )וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש
שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך 

 ומידע אודותיו אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.

קשת רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי,  .ג
פי )אגרגטיבי( בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. סטטיסטי, או מצר

 מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם  .ד
או במסגרת שיתוף באתר ו/ מוצרים או שירותים קשת. במקרים בהם תרכוש או תתעניין ברכישת

יועבר לשותפים או המפרסמים המידע שהסכמת להעביר לאותם , פעולה בין קשת לבין צד שלישי
הדרוש לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים בלבד. השימוש במידע מידע בנוסף וצדדים 

מדיניות הפרטיות של האתר. במקרה של זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ול
מימוש פרסים במסגרת פעילויות, תהיה קשת רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים 

לדוגמה: קשת תעביר את פרטיך האישיים בעקבות זכייתך בפרס כחלק  לצורך מסירת הפרסים בלבד.
 אליה נרשמת.  makoPlayמפעילות שמבתע קשת ו/או 

אספקת שירותי אתר, זיהוי במהלך כניסות חוזרות לאתר, תפעול להשתמש במידע לקשת רשאית  .ה
 ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים

 שיפור השירותים והתכנים שקשת מציעה באתר.ו, )לרבות מפרסמים(

יצירת קשר אתך, ויצירת אזורים אישיים באתר אותם תוכל להתאים להעדפותיך, לרכישת שירותים  .ו
 ומוצרים שונים באתר, שליחת דיוורי תוכן ופרסומות בהתאם להסכמתך. 

המידע שישמש את קשת לצורך . התאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר .ז
 .ם או בפרטי התקשרות )כתובת, טלפון(בשבאופן אישי כך לא יזהה אותך 

בעת השימוש באתר באמצעות אפליקצייה שהורדת אל מכשיר הקצה שברשותך, עשויה קשת  .ח
( באמצעות ממשק האפליקציה או מכשיר Push Notificationsלשלוח אליך הודעות מתפרצות )

ממכשירי הקצה. הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק 
אין באפשרות קשת לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות 

ידי שימוש בתפריט -כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס לאפליקצייה באופן עצמאי, על
 ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.



-על   GPSבוססי מיקום", הנעזרים בטכנולוגייתחלק מהשירותים הניתנים באתר הם "שירותים מ .ט
מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן 

כן בעצם השימוש באתר אתה -לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל
ידי ביטול תכונה זו -מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על

  דרות מכשיר הקצה שברשותך. בהג

 
4. Cookies  

לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש שלך  Cookies-האתר משתמש ב .א
באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת 

הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על  Cookiesמידע. 
הסכמתך להתקנתן על מחשבך )ככל שאינן מותקנות כבר( וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק 

 יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. Cookies-מה

היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים  נוגע, בין Cookiesהמידע שמכילות ה .ב
אם אינך  בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. 

, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך )ניתן להיעזר Cookies-מעוניין בהימצאות ה
במחשבך בכל  Cookies-בנוסף, באפשרותך למחוק את ה לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן(. 

רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות 
עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק  Cookies-באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה 

  מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים. 

ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג'  .ג
 Cookiesהמנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת 

"(. משוואות Cookies"משוואת רשת" במודעות הפרסומת )" web beaconsבמחשבך ושיבוץ 
זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף  הרשת הן קבצים גראפיים

מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל )כגון גיל, מין ותחומי עניין( המופקים מפרסום 
. אותו מידע אינו Google Analyticsאו מפרסמים אחרים באמצעות קוד  Google מבוסס עניין של

י, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו מזהה אותך באופן איש
 אותך. 

 
ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא  Cookies-השימוש שחברות אלה עושות ב .ד

  .Artimediaהפרטיות של מדיניות ו א Google -מדיניות הפרטיות שללמדיניות האתר. לדוגמה, 
 

( אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים hyperlinkהאתר מכיל בתוכו קישורים ) .ה
ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. קשת אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים 
חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על 
הסכמת קשת, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, 

 לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר.

ם שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטי הרשמה באתרי .ו
קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של קשת אלא למדיניות הפרטיות של אותם 

 אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

 
 לצד ג'ך האישיים מסירת פרטי .5

קשת שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל  .א
 ות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי:תוכן השימוש ללא קבלת רשמידע שאינו אישי ו

ידי רשות מוסמכת -לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על -
 על פי כל דין; 

http://www.google.com/intl/en/privacy
http://arti-media.net/privacy-policy/


במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע את תנאי השימוש. לאכוף  -
 .פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו

בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של  -
 .צד שלישי

ך ציות לדרישות החוק וכן כדי להגן מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצור קשתבמקרה בו  -
על זכויותיה, במקרה של טענה תביעה או דרישה כלפיה ובמקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים 

 בינך לבין קשת.

 
 זכותך לפנות אלינו .6

אתה מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת עבור הכניסה לאתר בסודיות ולדווח  .א
בהם שימוש בלי הסכמתך. אחרת אתה עלול להיות אחראי לקשת במקרה שבו תגלה שמישהו עשה 

לשימוש שיעשה בהם )כולל לתשלום עבור שירותים( אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. כמו כן אתה 
 מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.

אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר את זכויותיך, הנך  .ב
 תל אביב ובכתובת 12שידורי קשת בע"מ, לידי המחלקה המשפטית ראול וולנברג מוזמן לפנות ל: 
בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו . info@mako.co.il דואר אלקטרוני:

החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך 
קשת תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם ו נה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זונעשית בתום לב מתוך אמו

 האפשרי.

  

וכן זכות לבקש מבעל  ,מידעלעיין במידע המוחזק עליו במאגר  זכות חוק מקנה לכל אדםכמו כן, ה .ג
מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם 
ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות לקשת בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליך, 

משמש לצורך קשת מור. בנוסף, ככל שהמידע שנמצא במאגר המידע של ככל שהוא אינו מדויק כא
פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר 

אותו שהמידע המתייחס אליך ימחק מלבקש הנך זכאי על פי חוק בו, של בני אדם ששמותיהם כלולים 
 המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו.ניתן לערער לבית מאגר. 

 
קשת רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בנוגע 

 לשימוש במידע האישי שמסרת תפרסם על כך קשת הודעה.
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