
   

 

 מדיניות פרטיות 

  אינטרנט ר  את   של  עילה  מפ המנהלת ו היא ה  ("החברה "  )להלן:  בע"מ  הממשלתית לדיור ולהשכרה החברה    –דירה להשכיר  

 ."(משים שתהמאו "ו/" המשתמש": )להלן המשתמשים באתר ת פרטיותהחברה מכבדת א. "(האתר " )להלן: זה 

נובע שתמש  של המ  וברצונו  בהסכמתו  תלוירה  לחב  מוסרש  שתממהמידע שה חוקי  ואינו  ישמר  מחובה    יבמאגרת. המידע 

שלה המפ  החברה  מידע  המטרות  במדיניות  לצורך  זו.  ורטות  בשירותיםפרטיות  ו/או  באתר  במסגרת  המוצעים    השימוש 

על    האתר הממעידים  ז  למדיניות  שתמשהסכמת  מיד פרטיות  וכי  ה  יםבמאגר   וינוהל  שמריי  עו  במידע  כאמור.  שימוש 

 .פי הוראות כל דיןהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על  ביעשה  יםשבמאגר

המונ  .1 משמעות  זו,  הוא  ידע"מ  חבמדיניות  הנאסמ   כל"  ידיידע  על  נמסר    החברה  ף  המשתמשעל    להאו  מי  ו  א   ידי 

ניתן לזהות  באתר או בשירותים הכל  של המשתמשש  ת השימו, במסגרמטעמו  את המשתמשולים בו, שבאמצעותו 

 . "(החוק)" 1981-התשמ"א  הפרטיות הגנתוק י חהמוגן על פו

של פוצה  מבקש להצטרף לרשימת הת משתמש  הבקשר עם המשתמש באתר ובין היתר כאשר  החברה אוספת מידע   .2

 .  וכאשר הוא מוסר מידע לחברה משתמש באתר כאשר הוא, החברה

כתובת שם,  לרבות  מש  משתטי התקשרות של הרפתאסוף  החברה    אתרבעת השימוש במבלי לגרוע מכלליות האמור,   .3

בקשר וכן מידע שייאסף אודות המשתמש  רה  לחבף שהמשתמש ימסור  כל מידע נוס  ,דואר אלקטרוני של המשתמש

 שימוש באתר. ה עם

 ובקשר עם  שםלרות הבאות,  המט  לצורךבהתאם להוראות הדין ובין היתר  המשתמש  מידע אודות  ה אוספת  החבר .4

תוח,  י לשם נ ,  באתרניטור פעילות המשתמש  לשם    אתר;ה במי מטעמ   וה א החבר  ייד  ם עלופקיתים המסרומתן השי

סטט ועריכת   ולשם  ,  יסטיים נתונים  מודעות  אמהתהצגה  או ברל  תמשיםהמש  בפנית  לא  ת  האינטרנט  רק  ך  ברשת 

המשתמשלהתאים    עשויות  אשר   אותו  להעדפות  שיו  המשתמששל    פרופיל  חניתולשם  ,  ולעניין  לשם  וק  באתר 

ות  ת ברשת, פניוPush Notifications,  דרתו בחוקכהגיר  לצרכי דיוור יש,  טברשת האינטרנרק    אלרבות אך למוצרים  

וחברתיו מו  משלוחלשם  ,  ודע ת  על  ושירותיםמידע  הטצרים  מ,  ו  בצעים,בות,  שיווהנחות  עמידה    םשל,  קימידע 

ות  הורא של  ,  שלישייםדדים  טעמה וכן נגד צנות נגד החברה ומי מות וטע , דרישיעותי תבפנ ננות מהתגו  ,  ןבהוראות די 

 .  ומדיניות פרטיות זו  תנאי השימוש

 ו יותר מהמקרים הבאים: באחד א ד שלישי צל  עדהמיר את  רשאית להעבי ברהחה .5

שיווק    שירותילחברה  ת  וק יהמענ  חברות   כגון  תים שוניםעניקים לחברה שירוצדדים שלישיים אשר מ  .5.1.1

יו,  םפרסוו או  דין  עורכי  נוספי  עציםמשרדי  בקשר    מעניקים  אשר  ם חיצוניים  שירותים  עם  לחברה 

   ים.ספנו ירותים  שונותני  פעילותיה

כגון משרד הבינוי והשיכון,    בקשר עם פעילותה של החברהלה  , רשויות ומשרדי ממשציבוריים  גופים .5.1.2

   . 'משרד האוצר וכו

     .בהתאם להוראות כל דין את המידע למסור ה בחבר הדרישתתקבל בו רה במק .5.1.3

   ע.המיד מסור אתי לנהל בהתאם להליך משה דריאו ו/טי וצו שיפ בל יתקבמקרה בו   .5.1.4

משתמש או מי מטעמו  ליך משפטי בין הה  לוררות או כ, גישור, בתביעה,  ענהקת, טמחלו  לשרה  במק .5.1.5

 . וצד שלישיבין החברה  או/ו  מי מטעמהבין החברה או ל

  או כל חלק מהם, / ה ו כסי המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נה ו/או מכירה ו/או  ברהעשל    במקרה .5.1.6

בתמו שלא  או  היבתמורה  בין  במקריםרה,  במ אש  תר  תועברסגרתר  בת  באתר  הבעלות  ם  כניו,  ו/או 

פ  החבר ג הבמקרה של מיזו   , קר  אלאך    ,כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות עם    תהעילוו/או 

שליש  ולרצדדים  מכללי יים,  לגרוע  מבלי  שליטהבות  שינוי  של  במקרים  האמור,  חלקי,  למ  ,ות  או  א 

 עיל.  ים להנזכרהמקרים היתכנות של   וכן במקרים של בחינת בחברה



   

 

ע  שויים לפגו ע  שרביצע מעשה ו/או מחדל א   אצל החברה חשד כי משתמש  לה טענה או יתעוררתועאם   .5.1.7

 תמשים אחרים. לרבות משלשהם ם שלישיים כ טעמה, בצדדי ממי  , בבחברה

יתעורר אצ .5.1.8 ה  לצורך ביצוע מעש   באתרמשתמש עושה שימוש  כי    חשד   ל החברה אם תועלה טענה או 

 . ועו של מעשה כזהעודד את ביציע ו/או ל להקל, לסישר,  י לאפו/או כדבלתי חוקי  

  שלישי תמש או לצד לחברה, למש קנז  נועכדי למ מידע נדרשתה רתבכל מקרה שהחברה תסבור כי מסי .5.1.9

 . כלשהו

טכניים .6 באמצעים  נוקטת  מידעל  החברה  לסטנדרטים  אבטחת  אחכמקובלים.    בהתאם  של    סונוידוע,  מידע  והעברתו 

דרלבאמצעים אלקטרוניים,   לעוך רשת הרבות  להיות  אינטרנט,  יכול  לא  ובבט לם  לחלוטין  שתמש שבה המ ת  ע  כלוח 

לסכנות הכרוכות  בכפוף  ו  בהסכמה מלאה  רנט, המשתמש עושה זאתת רשת האינטבפרט באמצעורה,  מוסר מידע לחב 

   ו.ידע בדרך ז בהעברת המ 

כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין    בקשר עם   ,תוהיא פטורה מכל אחריו  ,לא תישא בכל חבות  וכל מי מטעמההחברה   .7

ו/או    םי משתמש ו/או ייגרמו ל  גרמואשר ניים,  תוצאת   אוו/ם  ו/או נסיבתיי  ן אם עקיפיםן אם ישירים וביוסוג שהם, בי

 .  , שמירתו ואבטחתולצדדים שלישיים העברתובו, השימוש  איסוף המידע,  ל ר והנוגעהקשובכל צד שלישי, ל

אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש  שמור את המידתרה  החב .8   , זויניות פרטיות  מפורטות במד להבטחת המטרות הע 

 פי דין. -ו מותרת עלת א נדרש ופת החזקה ארוכה יותר אם תק אלא

  תגיוובטכנולו  cookies  -  בשימוש  צעות  באמבאופן אוטומטי מידע    רשאית לאסוףברה  חברה, החבאתר הבעת שימוש   .9

בקשר עם משתמשים    מזההמידע לא    אוספתברה  חה  םבאמצעות  ("ותהעוגיביחד: "  ן)להלועוד    כגון פיקסליםאחרות  

או    האינטרנטדפדפן  או דרך    המשתמששל    מחשבהדרך  לאסוף מידע    מאפשרותה  קטניםקסט  ט  קבצי  הן  וגיותע  .תרבא

ות  ולעפ ,  המשתמש באתר  רדפים בהם ביקהם:  סוגי המידע הבאי  חיל אתלה  יועשו  ,כשיר אחר שמחובר לאינטרנטמ

קרי, )  משתמששל    IP-כתובת ה,  משתמש צפה באתרמשתמש באתר, מידע שששהה    מןהזשך  מתר,  מש באמשתשביצע  

   ועוד.  לאתר כניסות ספרמ באינטרנט(,  משתמששל שב חובת המ כת

אשר מנטרות את השימוש של    Facebook  -ו     Google  רסום כגון מערכות פ  של  ת בעוגיו  עשות שימושרשאית להחברה   .10

באתר.  שתמשיהמ שיימידב  השימושם  העוגיות  אסףע  השימוש    Facebook    -ו     Googleשל    באמצעות  לתנאי  כפוף 

י  על יד  ידעבמהשימוש    העוגיות,ת  אמצעו ודות המידע שנאסף בא   ודוניתן ללמ   ל החברות כאמורש  הפרטיותומדיניות  

 . Facebookושל   Googleבמדיניות הפרטיות של  , אופן ביטול העוגיות ועוד כאמורות החבר

  -ו     Google   לישיים כגון  שצדדים    פרסום של  למערכות  ,מידעלהעביר    רשאיתהחברה  מבלי לגרוע מכלליות האמור,   .11

Facebook    להציג לעניכדי  עשויים  אשר  ופרסומים  תכנים  אותולמשתמש  להת/ו  ין  להעדאו    ורמות בפלטפ   תיופואים 

 .  אתרי האינטרנטוב  הפרסום כאמור

ימוש  הש  .Google Analytics  ון כג  ים ישישל של צדדים  מחקר  ו  יט טטיסניתוח ס ,  יזהאנל  בשירותי  שימוש  עושה   החברה  .12

וד על  ללמ ניתן  .  Google Analyticsהפרטיות של  מדיניות  תנאי השימוש ול  כפוף   Google Analyticsבשירותים של  

 Googleטיות של  רפה  ותמדיני ב  ת ועוד ופן ביטול העוגיוא  ,  במידע  שימושיםה,  ירותים אלהרת שמסגף בהמידע שנאס

Analytics    של כי  המשתמש    .Googleבאתר  קרהו מאשר  של    אא  הפרטיות  למדיניות    Google Analyticsוהסכים 

 כאמור.  

ה .13 אחריםמשתמאם  לאנשים  בקשר  לחברה  אישי  מידע  יספק  מ  ש  בני  נוספ שפחתלרבות  שלישיים  וצדדים  על  ו  ים, 

( לאחר:  ורק  אך  לעשות  א המשתמש  השלישיים  הצדדים  את  עדכן  שהמשתמש  זת   ודותא(  מדיניות   )ב(  -וכן  ו;  וכן 



   

 

קי הסכב המשתמש  ה ל  ש מה  לאיסוף,  והעבר   ימוש,נדרשת  החשיפה  אודות  אישי  מידע  של  הה  בהתאם  צד  שלישי 

 . רשין, ככל שנדדלמדיניות זו ובהתאם להוראות ה

את  ן  ו לתקין אי ן לעיימשתמש מעונש   ככלוראות החוק.  הבהתאם ל  לתקן את המידע האישי או  לעיין    המשתמש רשאי  .14

 . זובמדיניות פרטיות ייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים ות פנמצעזאת בא  לעשותניתן ידע,  המ

  מוש באתר, יוסדרו על פי גם השי  , כמו להש וכן כל שינוי או תיקון    פרטיות זו במדיניות    מפורטיםהאות  ורנאים והההת .15

ה  ו תביעת ו/א פוט בקשר עם כל מחלוקסמכות השי ין החלים בה.  ד ירת היחסות לסעיפי בר ישראל ללא התי ינת  חוקי מד

לבתי המשפט בתל  בלעדי  רה באופן  ואו הקשור אליו מס  זו  יניות פרטיותדמו   בקשר עם השימוש באתר  אשר יתעוררו 

   יפו. – אביב

הודעה או  ן  צורך במתוזאת ללא    ת לעתמעניות הפרטיות  מדילשנות את    עדי,הבל   דעתה , על פי שיקול  תאירש רההחב .16

באתר   של המשתמשמוש  השי  . המשךתמששהמאת    תחייבאתר  ב  תפורסםש  ניתיות העדכ מדיניות הפרט  .התראה על כך

   ם. לרבות לשינוייכנת המעוד פרטיות  למדיניות השל המשתמש יהווה הסכמה  פרטיותהמדיניות  לאחר עדכון 

   לפי כל דין. למי מטעמה ו/או חברהל  המוקנית כדי לגרוע מכל זכות  מדיניות פרטיות זובאין  .17

 .  info@aprent.co.ilאלינו בכתובת בדוא"ל א פנו  קשה אנאו ב /בכל מקרה של שאלה ו .18
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