עודכן לאחרונה ביום 19.5.17
כללי מדיניות הפרטיות – Myplay
 Myplayמתייחסת ברצינות לפרטיות המשתמשים באתר ובשירותיה .התנאים הבאים מלמדים על
האופן בו החברה עושה שימוש במידע הנאסף על ידה בעת גלישת המשתמשים באתר או הנמסר לה
על ידי המשתמשים .מדיניות הפרטיות מהווה חלק מהסכם תנאי השימוש באתר ובעצם גלישתך
באתר והשימוש בשירותים ,אתה מסכים לתנאים הבאים:
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לכל המונחים במדיניות הפרטיות שלהלן ,תהא המשמעות שניתנה להם במסמך תנאי השימוש.
הסכמה  -השימוש והגלישה באתר ,מהווים הסכמה מצדך לכל התנאים המפורטים במדיניות
פרטיות זו .כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצדך לשימוש ,גילוי ,חשיפה ואיסוף של
המידע בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו .
מסירת פרטים :האתר והשירותים הניתנים במסגרתו מצריכים הרשמה ומסירת פרטים
אישיים כגון :שם ,וכתובת הדואר האלקטרוני שלך .אינך חייב על פי דין למסור את המידע,
אולם בלי למוסרו לא נוכל לאפשר לך לקבל שירותים מסוימים ,המצריכים הרשמה ומסירת
פרטים כאמור .הזנת הפרטים האישיים באתר תיחשב כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ולא
תוכל להעלות טענה או תביעה כנגד האתר בעניין זה .מסירת פרטיך בהרשמה לשירות מהווה
הצהרה מצדך על נכונותם.
סרטונים ותכני משתמשים שהועלו לאתר Myplay :רשאית לשמור סרטונים ותכני
משתמשים שהועלו על ידך לאתר.
במידה שהנתונים שתמסור לאתר הם אישיים ,הם יישמרו במאגר המידע של החברה ,וזאת
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר ,או בכל שאלה אחרת הנוגעת
למדיניות זו ,אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל ,Support@myplay.systems :ואנו
נשיבך בתוך  7ימי עסקים.
המידע שנאסף אודותיך Myplay :רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידך במהלך
הרישום לאתר או לשירותיו ,ומידע נוסף שיצטבר לגביך בעת גלישתך באתר ושימושך
בשירותיו ,לרבות מידע אישי (כל מידע מזהה ,לרבות שם ,מספר טלפון ,כתובת מגורים ,כתובת
דואר אלקטרוני) ,תכני משתמשים וכן מידע על דפוסי השימוש והרכישה שלך ,מידע או
פרסומות אותם קראת ,העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם ,השירותים וההצעות שהתעניינת
בהם ,נתוני כתובת האינטרנט ) (IP addressשבאמצעותם ניגשת לשירות ,סוג מערכת ההפעלה
המשמשת אותך ,סוג מכשיר הקצה שברשותך ,מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים,
אמצעי התשלום ששימש אותך ועוד ("המידע") .המידע יישמר במאגרי המידע של החברה
כמתחייב על פי דין.
השימוש במידע :החברה רשאית לשמור את המידע במאגריה ולהשתמש בו רק על פי מדיניות
פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין  -וזאת למטרות הבאות:
 2.1תפעולם תקין של השירותים באתר ופיתוח הפעילות בו ,כפי שתהיה מעת לעת;
 2.2שיפור והעשרת השירותים המוצעים באתר והתאמתם ככל הניתן להעדפות המשתמשים
(בעיקר באמצעות מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית);
 2.3בקרה ,פיקוח ,פיתוח ושמירה על איכות השירותים ,רמתם ותקינותם;
 2.4לצרכי החברה ובכלל זה שירות וסקרים ,פרסום מפולח ,מחקר וניתוח סטטיסטי ושיפור
השירות של האתר  ,בין היתר באמצעות חברות חיצוניות האוספות ומנתחות מידע
סטטיסטי אודות השימוש באתרים;
 2.5יצירת קשר עמך;
 2.6יצירת אזורים אישיים באתר אותם תוכל להתאים להעדפותיך;
 2.7פרסום ,שיווק וקידום מכירות ,והפקת פעילויות ואירועים ,מתן שירותי דיוור ישיר,
ומשלוח מידע שיווקי ופרסומי אליך ,לרבות מטעם צדדים שלישיים ,בהתבסס על מידע
שיהיה בידינו ,בהתאם להסכמתך;
 2.8התאמת מודעות ,פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר;
 2.9ביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם להוראות הדין או להסכמה שלך;
 2.10קיום הוראות כל דין.

 9מסירת מידע לצד שלישי :האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על פעילותך,
ככל שמידע זה מזהה אותך אישית ,אלא במקרים המפורטים להלן:
 9.1החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ,לרבות
על פי צו שיפוטי או הוראות רשות מוסמכת;
 9.2כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים ,או תשתתף בפעילות
אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי;
 9.3במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תפעל באתר או בקשר אליו בניגוד לדין;
 9.4בכל מחלוקת ,תביעה ,או הליך משפטי ,אם וככל שיהיו בינך לבין החברה;
 9.5אם החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי לך ,לחברה או לצד
שלישי;
 9.6במקרה של מיזוג החברה עם צד שלישי כלשהו ,לרבות העברת פעילות החברה לצד שלישי
או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תנאים אלה ,וזאת בתנאי
שיישמרו תנאי מדיניות פרטיות זו;
 10קבלת מידע פרסומי ודיוור ישיר
עם רישומך לאתר ובכפוף לאישורך לתנאי השירות ,ובכלל כך לאישורך כי הנך מסכים לקבל
מידע פרסומי ,תהיה החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת,
עדכונים כלליים ומידע פרסומי ,בין אם מידע מטעם החברה עצמה ובין אם מידע ממפרסמים
אחרים .מידע זה יישלח אליך בכפוף להסכמתך .אם אינך מעוניין להמשיך לקבל מידע זה
כאמור ,תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ,כמפורט על גבי כל הודעת דיוור ודבר פרסומת
שיישלח אליך.
 11שימוש ב"עוגיות" ( )cookiesובאמצעים דומים
הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך
11.1
שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות שיבוץ
"עוגיות" ( )Cookiesו web beacons-במודעות הפרסומת או אמצעים דומים ,לצורך
תפעולו השוטף והתקין של האתר ,ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות
השימוש באתר ואימות פרטים ,כדי להתאים את גלישתך באתר להעדפותיך האישיות וכן
לצרכי אבטחת מידע.
עומדת בפניך אפשרות להימנע מיצירת "עוגיות" על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן
11.2
שלך .לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן .זכור ,עם זאת ,שנטרול העוגיות עלול
לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיישומים באתר או באתרי אינטרנט
אחרים.
 12שירותים של צדדים שלישיים
שירותים מסוימים באתר ,כגון שירותים הקשורים ל"פייסבוק" ,מנוהלים למעשה
12.1
על ידי גופים אחרים שאינם החברה .במקרים אלו ,השירותים ניתנים או מופעלים שלא
באמצעות מחשבי החברה בלבד ,אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.
כך למשל ,האתר צפוי לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים גם
12.2
באתרים אחרים (כגון אתר הרשת החברתית  ,)Facebookאשר עשויים ליידע צדדים
שלישיים ,לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות ,על כך שנחשפת או קראת
תכנים מסוימים שפורסמו באיזה מאתרי החברה .מובהר בזה ,כי בעצם אישור
האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך ,הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה
לך כל טענה כלפי החברה בענין זה.
החברה רשאית להיעזר בצדדים שלישיים ,ביניהם חברות פרסום ,לצורך הצגת
12.3
פרסומות באתר או מתן שירותים אחרים .יתכן שצדדים אלה משתמשים במידע על
פעילותך ברשת (שאינו כולל מידע אישי ,כהגדרתו לעיל) ,בין היתר על מנת לספק פרסומות
למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנך מאשר כי ידוע לך שפעילותך באתר עשויה לאפשר
12.4
לצדדים שלישיים כגון מנועי חיפוש באינטרנט ,להסתמך על אופי פעילותך כאמור ,על מנת
להציג בפניך פרסומות מותאמות במסגרת גלישתו אף מחוץ לאתר וזאת כחלק בלתי נפרד
מפעילותם השוטפת ובהעדר כל זיקה לפעילות החברה .פעילות צדדים שלישיים כאמור,
כפופה למדיניות הפרטיות המונהגת על ידם בלבד ונעשית באחריותם המלאה והבלעדית
מבלי שלחברה תהא אחריות כלשהיא בגינה.
 13אבטחת מידע

החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ,ודואגת
כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע .אבטחת המידע מצמצמת
את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה או למאגרים בהם ישמר מידע אודות
משתמשי האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיותם ,אך אין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת
בכל תנאי מפני חדירה או שיבוש כאמור .על כן ,הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה,
דרישה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה עקב פגיעות ,תקלות או שיבושים כאמור.
 14זכות לעיין במידע
על פי סעיף  13לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-כל אדם זכאי לעיין בעצמו ,או על ידי
בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו ,במידע שעליו המוחזק במאגר מידע .אדם שעיין
במידע שעליו ומצא כי אינו נכון ,שלם ,ברור או מעודכן ,רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה
לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל החברה בכתובתSupport@myplay.systems :
 15שינויים במדיניות הפרטיות
 Myplay 16רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת .ככל שיבוצע שינוי מהותי
בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת ,תבוא על כך הודעה מתאימה באתר החברה.

