
מדיניות פרטיות

(להלן:ריסייטלחברתושייךמופעל,"הפלטפורמה")(להלן:GOGEEV.COMו\אוGEEV.CO.ILהאתר
"החברה").

וביןהפלטפורמהבאמצעותביןלהלן),(כהגדרתםבשירותיםהשימושו/אולפלטפורמההכניסהעצם
(לעיללעתמעתשיהיהכפילפלטפורמה,אחרעזרשירותכלו/אוהטלפוניהתמיכהשירותבאמצעות

אינךאםהשימוש.לתנאיבנוסףזופרטיותמדיניותלתנאיהסכמתךעלמעידעזר"),"שירותי ולהלן:
מלעשות כל שימוש בפלטפורמה.מסכימ/ה לאילו מתנאי מדיניות הפרטיות, הנך מתבקש/ת להימנע

סוגי המידע הנאסף.1
הנואישימידעומבקרים.משתמשיםאודותאנונימי""מידעוכןאישי""מידעאוספתהפלטפורמה.1.1

אופןטלפון,מספרדוא"ל,כתובתמלא,שםכגון,לזהותמנתעלשימושבולעשותשניתןמידע
המקושרמידעוכןמיקוםפרופיל,תמונת,IPכתובתדואר,כתובתסיסמה,משתמש,שםהתשלום,

למידע כאמור.
כך.לצורךבולהשתמששניתןלמידעקשורואינולזהותך,לנומאפשרשאינומידעהואאנונימימידע.1.2

שימושונתונישימושכגוןבפלטפורמה,פעילותךעלסבילבאופןשנאסףמידעכוללזהמידע
)usage data,(שלך.האישילמידעמקושראינוכאמורשמידעבמידה

כתובתכגוןממכשיריך,מסויםמידעאוספיםאנובפלטפורמה,מסוימיםלחלקיםכניסתךבמהלך.1.3
ייחודימכשירזיהוימספרדפדפן,פרטי,Wifiפרטיגאוגרפי,מיקוםמסך,רזולוצייתעלמידע,IPה-

לצורךג'צדשירותיםבנותנינעזריםוכןשלך,הסלולריותההפעלהמערכתו/או")UDID"(להלן:
הנכנסיםממבקריםגאוגרפימיקוםמידעאוספיםאנוכן,כמומפורטים.אנליטייםנתוניםהשגת

סביל, יהיה מידע אישי.לפלטפורמה ומשתמשים בה. לעתים, מידע זה, הנאסף באופן
להלןבפלטפורמה.שימושךבמהלךידךעללנוהנמסרמידעאוספיםאנו-מרצוןהנמסרמידע.1.4

דוגמאות:
דוא"ל,כתובתהמלא,שמךלרבותבפלטפורמה,שימושךאורישומךבעתשתזיןאישימידע.1.4.1

ידינו)עלשיצוין(כפיהאמורמהמידעחלקמסירתפרופיל.ופרטיפרופילתמונתטלפון,מספר
הנה הכרחית לצורך יצירת חשבון ולצורך שימוש בשירותינו;

תכתובות עמנו (לדוגמה דוא"ל);.1.4.2
מידע אשר נמסר על ידך לצוות שירות הלקוחות שלנו;.1.4.3

;מידע הנאסף באמצעות שימוש בפלטפורמה.1.5
לאסוף,להיכנס,רשאיםנהיהסלולרי,מכשירבאמצעותלפלטפורמהכניסהשלבמקרה.1.5.1

שלGPSקואורדינטותלכלולהעשוייםגאוגרפי",מיקום"נתונימרחוקלאחסןו/אולנטר
מיקומך או מידע דומה בנוגע למיקום המכשיר הסלולרי.

הסלולרית.ההפעלהמערכתואתאחרייחודימזההאוUDIDה-אתאוספיםאנו.1.5.2
Googleדוגמתבפלטפורמה,לשימושךבקשרג'צדבשירותילהשתמשרשאיםאנו.1.5.3

Analytics-וMixpanelצרכניםלהתנהגותבנוגעודפוסיםמגמותאחרלעקובמנתעל
ולנתחם.

ייתכןשירותינו,הפעלתלצורךשלישייםצדדיםשלמסחריותתוכנותעלהסתמכותנולאור.1.5.4
בתוכנההנכלליםמסוימיםמאפייניםאופונקציותבשלאישימידעבמתכווןשלאשנאסוף,

מידעכללהסרתסבירותבפעולותננקוטאנומסוימים.תוכנהעדכוניאושינוייבשלאוכאמור



כלאודותלךידועאםמיידיתהודיענונאבמערכותנו.גילויוולאחרההתקשרותלפניכאמור
ממערכותינו.איסוף מידע בלתי מכוון כאמור, על מנת שנוכל לפעול להסירו

לפלטפורמהלכניסהאותךהמשמשהמכשיראודותמידעאוספיםאנומכשירך-אודותמידע.1.5.5
מנתעלמכשירך,זיהוילצורךמשמשזהמידעאישי.מידעלכלולעשויאשרלשירותים,ו/או

הפלטפורמה,ביצועיהערכתבטחון,אבטחה,לצורכימבוצעתזופעילותלחשבונך.לקשרו
אודותמידעמסירתלכלולועשויההונאות,ומניעתהלקוחחוויתשלואופטימיזציהשיפור

שירותלנותנימיקום,ונתוניWiFiנתוני,IPכתובתמוגבלים,אישייםנתוניםלרבותמכשירך,
צד ג'.

שימוש במידע.2
אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף אודותיך למטרות הבאות:

ואיתורהפלטפורמהשלהטכניניהולהלצורךוכןשוטףתפעוללצורךוניתוחההפלטפורמהעלפיקוח.2.1
ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה.

אחסון המידע בבסיסי הנתונים שלנו..2.2
ופיתוח פונקציונליות הפלטפורמה.ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכינו, לרבות לצורכי שיפור.2.3
באמצעותפרסומת","דברלקבלתהסכמתךאתלתתשתתבקשייתכןפרסומת.דברישליחת.2.4

עללהודיערשאיהנך.1982התשמ"ב-ושידורים),(בזקהתקשורתבחוקכמפורטוכו'SMSדוא"ל,
קישורעללחיצהבאמצעותוזאתמהסכמתך,בךולחזורמהפלטפורמהפרסומתדברלקבלסירובך
במאגרלהישמריוסיףהאישיהמידעהבקשה,קבלתלאחרכייצויןשקיבלת.ההודעהבגוף"הסר"

פרסומת.המידע של החברה, אך לא ישמש עוד לצורך משלוח של דברי
אבטחה ושמירת מידע.3

מפניהמידעעללהגןשנועדוואלקטרונייםפיזייםאדמיניסטרטיביים,באמצעיםשימושעושיםאנו.3.1
באבטחה,פגיעהכלשלבמקרההחללדיןבהתאםנפעלאנוזמינות.ואישינוימורשית,בלתיגישה

נמסורהחל,הדיןפיעלנדרשאםאולנכון,שנראהובמידהשלך,האישיהמידעבשלמותאובסודיות
וללאהאפשריבהקדםבפלטפורמה,בולטפרסוםבאמצעותאובמסרוןדוא"ל,באמצעותהודעהלך

כל)2(אוהחוקאכיפתשללגיטימייםצרכים)1(עםאחדבקנהעולהשהדברככלסביר,בלתידיחוי
של שלמות מערכת המידע.אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה

מבחינהסביריםמאמציםעושיםאנולו,מחוץאובאינטרנטהמידעלאבטחתלערובניתןשלאאף.3.2
ולכל החוקים והתקנות החלים.מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות

גישהלךהמעניקיםסיסמה,אוכניסהקודמשתמש,שםבחרת)(אומאיתנושקיבלתבמידה.3.3
לאכימבקשיםאנוכאמור.מידעסודיותעללשמורבאחריותךבפלטפורמה,מסוימיםלחלקים
באותהחוזרשימושתעשהולאהסיסמה,אוהכניסהקודהמשתמש,שםאתאדםלאףתמסור

הסיסמה במספר אתרים ואפליקציות.
נאסף(ו)לשמה(ם)המטרה(ות)לקיוםהנחוץהזמןלמשךורקאךידינועליישמרהאישיהמידע.3.4

ולצורך ציות לדין החל.
לצורךבכךצורךישעודכלאוקייםבפלטפורמהחשבונךעודכלהמידעאתנשמורככלל,לפיכך,.3.5

(לדוגמה,יותרארוךזמןפרקלשמרוחוקיצורךקייםבומקוםלמעטהפלטפורמה,שירותימתן
שיווק).למטרותשלךהקשרבפרטילהשתמשרשאיםלהיותעשוייםאנוההתקשרות,סיוםלאחר

המידעאתוכןועומדותתלויותמטלותביצועלצורךלנוהנחוץהמידעאתלשמוררשאיםאנוכן,כמו
מידעוכןהחוקיות,ותביעותינוזכויותינומימושאופניותיך,אותלונותיךבדיקתלצורךלנוהנחוץ
ורקאךנשמרמסויםמידעבומקוםחוק.פיעלהנדרשתלתקופהידינועללהישמרהעשוימסוים

אף אם לא תבקש זאת במפורש.בשל קיום תקופת שמירה הקבועה בחוק, אזי עיבודו יהא מוגבל,
מסירת מידע לצדדים שלישיים.4



כלשהו,שלישילצדחלקו,אוכולוהמשתמש,אודותהמידעאתנעבירו/אונשכירו/אונמכורלאאנו.4.1
1.4 בסעיף(כאמורמרצוןתורםמוסראותומידעכייובהרלכך.המפורשתהסכמתואתלקבלמבלי

לעיל) מועבר לעמותה לה הוא תרם.
כלשהםשלישייםלצדדיםחלקו,אוכולוהמשתמש,אודותהמידעאתלחשוףרשאיםנהיהאנו.4.2

בכפוף לתנאים הבאים:
קיבלנו את הסכמתך לשתף את המידע ..4.2.1
וזיהוימידעאבטחתלצרכיו/אוהשירותיםאספקתלשםהכרחיתחלקואוהמידעשחשיפת.4.2.2

זהבמידעלהשתמשזכותאיןאלולגורמיםאחרת,נאמראםאלאכילהדגיש,ישהמשתמש.
מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו  החברה.

משפטיים,בהליכיםאוהחוק,פיעלכנדרשאוהצורך,במידתהמידעאתלמסוררשאיםאנו.4.2.3
לביןבינךאולבנינובינךיהיו,אםמשפטיים,הליכיםאודרישהתביעה,טענה,מחלוקת,לרבות

מי מטעמנו.
ביצועלשםמבוצעותאוהשימוש,תנאיאתמפרותבשירותיםפעולותיךכינמצאבובמקרה.4.2.4

תרמית מכל סוג שהוא.
ו/אולאדםהפלטפורמהפעילותאתמיזוג),(לרבותשהיאצורהבכלנעביר,שבובמקרה.4.2.5

עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.לתאגיד אחר, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על
אחרים,שלישייםוצדדיםשוקחוקרייועצים,תוכנה,לספקיאישימידעמוסריםאנוכן,כמו.4.2.6

הודעותשירותיהמספקותלחברותאישימידעמוסריםאנולדוגמה,עבורנו.שירותיםהמבצעים
אישימידעמוסריםאנוכן,כמואחסון.ושירותידוא"לשירותיובאפליקציות,SMSבמסרוני
שלוזיהויבמניעהלנולסייעמנתעלודוחותניטורניתוח,שירותיהמספקיםשלישייםלצדדים

הונאות ופעולות אחרות.
ציות לחוקים ואכיפת החוק.5

סבורים,נהיהאםאוחוקפיעלזאתלעשותנידרשאםאודותיך,שאספנומידעלמסוררשאיםאנו.5.1
אכיפתגופישללהוראותאולבקשותלחוק,ציותלצורךלגלותוסבירכיהבלעדי,דעתנושיקולפיעל

עלאולאו)אםוביןהחלהחוקפיעלנדרשכאמורגילויאם(ביןמשפטיהליךכלבמסגרתאוחוק,
מנת להגן על זכויותינו.

מיקום המידע.6
שלהולמתרמהמציעהשאינהבמדינהמאוחסןו/אואלמועברלהיותעשויידינועלהנאסףהמידע.6.1

הפועליםעובדיםידיעלמעובדלהיותעשויהמידעכן,כמומדינתך.חוקיפיעלכנדרשמידעאבטחת
שותפינו.אושלנוהשירותנותנישלנו,ספקיםעבוראועבורנוהעובדיםמגוריך,למדינתמחוץ

אחסון או עיבוד מידע כאמור.מסירת המידע האישי על ידך מהווה ידיעתך והסכמתך להעברה,
זכויותיך.7

מידע.במאגרהמוחזקשעליובמידעלעייןזכאיאדםכל,1981התשמ"ע-הפרטיות,הגנתחוקפיעל.7.1
בדוא"ללפנותרשאימעודכן,אוברורשלם,נכון,אינוכיומצאשעליובמידעשעייןאדם

support@gogeev.comנוסףמידעממךשנבקשייתכןהמידע.אתלמחוקאולתקןבבקשה
תשלוםלגבותזכותנועלשומריםאנובקשתך.אישורלפניאבטחה,ולצרכיזהותךאימותלצורך

יסוד או מופרזת בבירור.במידה שהדבר מותר על פי דין, לדוגמה אם בקשתך הנה חסרת
ילדים.8

אישימידעביודעיןאוספיםלאואנו,18לגילמתחתלילדיםמופניתאומיועדתאינההפלטפורמה.8.1
משמורןאוהורההסכמתלקבל18לגילמתחתמשתמשיםעל.18לגילמתחתמילדיםמזהה

בפלטפורמה,מזההאישימידעמסר18לגילמתחתילדכילנוייוודעאםבפלטפורמה.לשימוש
נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה מתיקיות הפלטפורמה.

")Cookies"(להלן:Cookiesל-דומהפונקציונאליותבעליבקבציםאוCookiesב-שימוש.9



9.1."Cookie"אינוזהקובץאינטרנט.שרתידיעלשלךלמכשירמועבראשרקטןטקסטקובץהינה
המצוי בו או  לבצע פעילות כלשהי עלמהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע

וביעילותבמהירותאותךלזהותיוכלוהחברהששרתיבכדיהיא"Cookie"ב-השימושמטרתגביו.
באתרים אחרים.כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר

".Cookiesב"שימושלעשותלחברהמתירהמשתמשהשימוש,לתנאיהמשתמשבהסכמת.9.2
באתריםאודותיהמידעלפרסםדעתה,לשיקולבהתאםעשויה,החברה"Cookies"באמצעות.9.3

המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף"). במהלך שימושספקי צד שלישישונים בהם תגלוש (להלן: "
התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאיםמידע לגביו והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת

המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.
לתוכן המוצע בהם. מדובר באתריםהחברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או.9.4

הפרטיות של כל אחד מהאתרים שלעצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות
ספקי צד שלישי.

יהווהזהכייתכןCookies-הקבציאתהמשתמשישביתבובמקרה,Cookiesקבצילהשביתניתן.9.5
הגלישה שלו.פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי

סמכות שיפוט וברירת הדין.10
ו/אוהחברה,השירותים,הפלטפורמה,עםבקשרסכסוךו/אומחלוקתבכללדוןהבלעדיתהשיפוטסמכות

הדיןישראל.מרכז,במחוזאואביבתלבמחוזהמוסמךהמשפטלביתנתונהתהאהפרטיות,מדיניות
הדין הישראלי בלבד.החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם הפלטפורמה הנו
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