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 ,גולש יקר

 "מדיניות פרטיות", " תקנון האתר" :המסמך מחולק לשני חלקים

 .iPhoneCity 2010יש לקרוא ולאשר את שניהם לפני רישום לאירוע 

 

 

Uאתר  תקנוןiPhones.co.il 

 ,ה\ת יקר\גולש 

). "תרהא: "להלן(או מדור שלו /או לכל עמוד ו/ו" iPhones.co.il"אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר 

iPhones.co.il  אנו מאפשרים לגולשי האתר להירשם לאירוע .  "מ"קבוצת אייטל בע"בבעלותiPhoneCity 

 . כמו כן מאפשרים להירשם למגוון הרצאות ופאנלים ללא עלות נוספת. בחינם  2010

קשר לחברת  כל וואין ל, הוא אתר פרטי ועצמאי" מ"קבוצת אייטל בע"בבעלות   iPhones.co.ilיובהר בזאת כי

 . בישראל ילכל מפעיל סלולאראו /בארץ והרשמית נציגתה דיגיטל -איי או לחברת/ו אפל העולמית

, לרבות מנהליה -" iPhones.co.il. "או גוף כלשהו/או תאגיד ו/כל אדם ו -" ת/גולש"במסגרת תקנון זה 

. במשמע נקבהאף  - זכרזה בלשון כל האמור בתקנון . מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה, בעלי מניותיה, עובדיה

 .אף רבים במשמע -כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד 

 

 כללי

אם אינך . ך לתנאי תקנון זהאו שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצד/או כניסה לאתר ו/גלישה ו

. היאאו בשירותים לכל מטרה ש/אתרלעשות שימוש ב אינך רשאי, כולם או חלקם, השימושלתנאי  םמסכי

iPhones.co.il לפי שיקול דעתה הבלעדי , מעת לעת, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש

 .וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר

אלא אם צוין אחרת , או סיטונאי/ולא לשימוש מסחרי ו או עסקי/ו נועד אך ורק לשימוש אישי זה אתר

 . רשבמפו
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או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב  iPhones.co.ilאין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של 

 .iPhones.co.ilשל 

 

 :קניין רוחני

או  iPhones.co.ilהינם של או הניתנים בו /המוצעים וובשירותים  זה אתרבזכויות היוצרים והקניין הרוחני 

. הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור iPhones.co.ilשל צדדים שלישיים שהעניקו ל

הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים  iPhones.co.il, ומבלי למעט מכלליות האמור, בכלל זה

בסודות מסחריים הכרוכים , בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, של האתר

לרבות אך מבלי , במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, בעיצוב האתר, ת השירותיםבהפעלת האתר ובהענק

או כל חומר אחר הכלול בו /טקסטים ו, קודי מחשבים, קבצים גראפיים ואחרים, יישומים, תוכנות, לגרוע

חלק או כל /או למסור לצד שלישי את המידע ו, להציג בפומבי, לשכפל, להפיץ, אין להעתיק"). המידע" -להלן (

או בכל /במידע ו, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, למכור, להעביר, לשדר, לפרסם, אין לשנות. ימנומ

 .iPhones.co.ilאלא בהיתר מראש ובכתב מאת , ימנומחלק 

אין להשתמש בתכנים באתר באופן . בהתאם לכללים המפורטים להלן זה אתרבהנך רשאי להשתמש בתכנים 

 .iPhones.co.ilמראש ובכתב של , לת את הסכמתה המפורשתאלא אם כן קיב, אחר

או לאפשר לאחרים , אין להעתיק ולהשתמש. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד

, בפרסומים אלקטרוניים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, אתרהבכל דרך אחרת בתכנים מתוך , להשתמש

 . שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, ן מסחרית ובין שאינה מסחריתבי, לכל מטרה, ב"בפרסומי דפוס וכיו

 . גלויה או סמויה, )Frame(בתוך מסגרת  אתרמהאין להציג תכנים 

iPhones.co.il  במקרה זה . כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי זה אתרלרשאית להורות לך לבטל כל קישור

 . בעניין זה iPhones.co.ilאו תביעה כלפי  דרישה, תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים 

 . באתר

IPhones.co.il ומכל הצגה או  אתרהייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מלא תישא בכל אחריות לכל נזק ש

הצגה או פרסום , הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור. דרך אחרת פרסום של תכנים כאמור בכל

 .בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך iPhones.co.ilות את 1Tפצ1Tשנעשו על ידך ומתחייב ל, של התכנים

  

 

 



 3 

 

 הגבלת אחריות

iPhones.co.il  לאפשר את קיומו של אירוע עושה כמיטב יכולתהiPhoneCity 2010  הרצאותהכולל ,

כיוון , אולם .ולהרצאות ללא תשלום, ומאפשרת לגולשים להירשם לאירוע, מכירות ומשחקים , פאנלים

אינה  iPhones.co.il ,ובמזג אויר ,בצדדים שלישיים תלוי ,בין היתר , iPhoneCity 2010שקיום אירוע 

 .ו ערבה בכל צורה שהיא במידה והאירוע מתבטל מכל סיבה שהיאא/ואחראית 

לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אינה אחראית  "מ"קבוצת אייטל בע"חברת , כמו כן

או /או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/ו או הוצאה שיגרמו לגולש/או הפסד ו/או אובדן ו/אחראית לכל נזק ו

 .באתראו כתוצאה משימוש /ו בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור

שאין להם קשר ישיר או עקיף , רים ואפליקציות של חברות המשתתפות באירועבאירוע ימכרו ויוצגו מגוון מוצ

או /ו על הספקתואינה אחראית  "מ"קבוצת אייטל בע"יודגש כי חברת ולכן  ,מלבד ההשתתפות באירוע

ואינה אחראית לכל קשר שנוצר בין החברות המציגות לבין מבקרי , באירוע או אחריו שרות/איכותו של המוצר

 .האירוע

לא יהיו תקלות  iPhoneCity 2010עושה ככל יכולתה כדי לדאוג שבאירוע " מ"קבוצת אייטל בע"חברת 

אינה אחראית לכל נזק " מ"קבוצת אייטל בע" ,ויהיו תקלות נפילות חשמל ונפילות רשת אך במידה, טכניות

 )למבקרים או למציגים(ישיר או עקיף שיגרם למשתתפי האירוע 

iPhones.co.il  אי יכולת , או אינצידנטאלי/תוצאתי ו, מקרי, עקיף, אחראית בגין כל נזק ישיראינה

שירותים או , תכנים, או בכל מידע/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/אובדן נתונים ו, להשתמש

אף אם הפעילה פיקוח , אתרהאו שניתן לגשת אליהם באמצעות  iPhoneCity 2010באירוע , אתרמוצרים ב

 ואף אם נודע לה על, ואו שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות בוכלשהו על התכנים המוצבים 

או /ו iPhones.co.ilלבכל הקשור והנוגע , או לצד שלישי כלשהו/ו שיגרם לגולש, האפשרות לנזק שכזה

 . הגבלתם או להפסקתם, לביטולם, לאי יכולת להשתמש בהם, לשימוש בהם, לשירותים

 

 הפרטיות הגנת

תוכל לבצע  iPhones.co.il והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ש אתרהגלישה ב

. או אמצעים דומים/ו" עוגיות"עושה בשירותים באמצעות  הפיקוח ממוחשב על השימוש שאת

iPhones.co.il שמירה על או /או פיתוח ו/או פיקוח ו/לצורך בקרה ו, רשאית להשתמש בכל מידע כאמור

 או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים /ו, או לצורך קיום הוראות כל דין/רמתם ותקינותם ו, איכות השירותים

 .iPhones.co.il של

 

iPhones.co.il יות והיא תשמור על מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרט

מסמכים בהם רשומים שם ומען רשימות או , י דין"ה לכך עפולא תגלה למי שאינו מורש יםפרטיות הגולש
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 .וים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמלמעט פרטים ונתונ, והגולש או כל מידע אחר בנוגע אלי

 

 .ידע שיווקי ופרסומי ממנהלשלוח אליו כל מ  iPhones.co.ilבהסכמתו לתקנון זה מאשר הלקוח לחברת 

יישמרו  iPhones.co.ilלובכל פניה אחרת שלך , iPhones.co.ilעם פרטים שתמסור בעת ההתקשרות 

, ם לא תספק לנו פרטים מסוימיםאבל א, אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך. במאגר מידע ממוחשב

 .תוכל להירשם לאירוע לא

 

 הפסקה ושינויים, ניתוק

 

 iPhones.co.il  אירוע לנתק או להגביל או להפסיק את רשאיתiPhoneCity 2010 בכל עת. 

, אחריות כלשהי iPhones.co.ilכדי להטיל על , כאמור לעיל, בהפסקה או בהגבלת השירותים, אין בחסימה

  .של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה ואו כדי לגרוע מחובת/ו

iPhones.co.il  שירותים וכל היבט וזמינותם של ה והיקפ, מראהו, זה אתרתוכל לשנות מעת לעת את מבנה

או דרישה כלפי /תביעה ו, לא תהיה כל טענה לגולש. בלא צורך להודיע לגולש, והכל -ם אחר הכרוך בה

iPhones.co.il ב ביצועםעקאו תקלות שיתרחשו /בגין ביצוע שינויים כאמור ו. 

 

 יםהצהרות והתחייבויות הגולש

בעצם   iPhones.co.ilומתחייבת כלפי  ל גולשמצהיר כ, מכלליות האמור בתקנון זה ומבלי לגרוע, בנוסף

 :כדלקמן, או בשרותי החברה/ולרבות בדרך של שימוש באתר ו, הסכמתו לתנאי התקנון לעיל

 ;י כל דין"לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ iPhones.co.ilלא להשתמש בשירותים של · 

מעת , וף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו להלהוראות כל דין ובכפ, להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון· 

 ; iPhones.co.ilי "ע, לעת

קוד מחשב או יישום הכוללים , או להעביר תוכנת מחשב/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/לא לחדור לחומר ו· 

ואנדלים , )Worms(תולעים , טרויאני-עוינות הידועות כסוס-לרבות תוכנות, ")וירוס("מחשב -נגיף

)Vandals (,יישומים מזיקים Malicious Applications או להשתמש או /למחשבים אחרים ו, ב"וכיו

 ; 1995 -ה "התשנ, להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים

 .רסומו נאסר לפי מסמך זהאו לתת הפניה אחרת לחומר שפ) link(לא להפנות לכל קישור · 
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 שיפוי 

, רווח-אבדן, הפסד, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, עובדיה, iPhones.co.ilלשפות את  הנך מתחייב

. עקב הפרת תנאי שימוש אלה -ד והוצאות משפט "ט עו"ובכלל זה שכ -תשלום או הוצאה שייגרמו להם 

או דרישה שתועלה /תביעה ו, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, עובדיה, iPhones.co.ilתשפה את , בנוסף

 .אליווכתוצאה מקישורים שביצעת  אתרשלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום ב ידי צד-נגדם על

  

 הדין החל וסמכות שיפוט

 

אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים , על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

 .בהם

או בקשר עם תנאי שימוש אלה /ו אתרב כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש

 .בתל אביבהמוסמך תידון בפני בית המשפט 
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Uמדיניות פרטיות באתר iPhones.co.il  

iPhones.co.il )להלן":iPhones.co.il (" מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא

 , נסקור. באתר נהוגההי מדיניות הפרטיות הה ילמדו אותך מתנאים אל"). האתר" :להלן( ,מנהלת ומפעילה

או נאסף  רידי המשתמשים באת-הנמסר לה על ,במידע iPhones.co.ilאת האופן שבו משתמשת , בין השאר

 . וידה בעת השימוש ב-על

 

 רישום לשירותים

, מת שמךכדוג, במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה

או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי  ,חברת הסלולאר בה הינך מנוי, דרכי ההתקשרות עמך, כתובתך

בלא למסור את הנתונים המתבקשים . יסומנו במפורש, שחובה למלא, השדות. כרטיס האשראי שברשותך

תבקש רק את המידע  iPhones.co.ilהואיל ו. בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום

 .הנחוץ לשירות שאליו נרשמת

 מאגר המידע 

אינך חייב . iPhones.co.ilיישמרו במאגר המידע של , הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים

 .אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו, פי חוק למסור את המידע-על

 

 השימוש במידע 

מידע או , לרכושמוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת , נוהגךצטבר מידע על יכול שי בעת השימוש באתר

אמצעי התשלום , ההצעות והשירותים שעניינו אותך, העמודים שבהם צפית, פרסומות שקראת באתרים

תשמור את המידע  iPhones.co.il. מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד, ששימשו אותך

, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, אלה השימוש בנתונים. במאגריה

 :וזאת למטרות המפורטות להלן –ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין 

ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים , ירותים והתכנים המוצעים באתרכדי לשפר ולהעשיר את הש

 . ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, המשתמשים באתרים וציפיותיהםהמתאימים לדרישות 

אלא ככל , המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר

 .כפי שתעודכן מדי פעם, שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו
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 מסירת מידע 

פעולות הנחזות , ואו בקשר אית, אמצעות האתראו אם תבצע ב, במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר

 רשאית למסור את המידע לפי הנדרש iPhones.co.ilתהיה   או ניסיון לבצע פעולות כאלה , כמנוגדות לדין

   :ולרבות אך לא רק במקרים הבאים או איזה מהם

או ; ו המידע אודותיך לצד שלישיצו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך א iPhones.co.ilאם יתקבל בידי 

לגופו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או , תסבור iPhones.co.il בכל מקרה ש

 .או לרכושו של צד שלישי

  

Cookies 

ים ובכלל זה כדי לאסוף נתונ, לצורך תפעולם השוטף והתקין) Cookies(' עוגיות'ב האתר משתמש

כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי , לאימות פרטים, ודות השימוש בסטטיסטיים או

חלק . שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האגודה, הן קבצי טקסט) Cookies(' עוגיות'. אבטחת מידע

, לדוגמה, אם. מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך

תוכל , מייקרוסופט רתדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חבובדפ" חלונות"אתה משתמש במערכת ההפעלה 

-ה. c:windows.Temporary Internet Files -וכן ב c:windows.cookiesלמצוא אותם בספריה 

Cookies מהיכן הגעת אל, משך הזמן ששהית באתרים, מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת 

הם משמשים גם כדי לייתר את . מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד, האתר

 . הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום

לשם כך נא היוועץ . תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, Cookiesאם אינך רוצה לקבל 

שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק , עם זאת, זכור. העזרה של הדפדפןבקובץ 

 Cookies -אתה יכול למחוק את ה, בנוסף לכך. מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים

ל הואי. רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר יותאמו להעדפותיך, מוצע שתעשה כן. במחשבך בכל רגע

אל תמחק אותן אלא אם כן אתה , והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות

 .משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח

  

 פרסומות של צדדים שלישיים

iPhones.co.il שבהן אתה צופה , תהמודעו. לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר מתירה לחברות אחדות

חברות אלה מציבות , כדי לנהל את פרסומותיהן. מגיעות ממחשביהן של אותן חברות, בעת הביקור באתר

Cookies  משואות רשת"במחשבך ומשבצות) "web beacons (או בדפי האתר, במודעות הפרסומת .

נט ושתפקידם לסייע באיסוף המשובצים בדפי אינטר, המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי

אלא רק מבקש להתאים את , המידע הנאסף איננו מזהה אותך. מידע אודות הצפייה והשימוש באתר
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ובמשואות רשת  Cookies -השימוש שחברות אלה עושות ב. הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך

 .ות שלהן ולא למדיניות זו של אתרכפוף למדיניות הפרטי

  

 סוף מידע לצרכים סטטיסטייםאי

iPhones.co.il החברה אוספת . המספקת לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרה נעזרת בחבר

מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא , תדירות השימוש בו, ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר

המסייעות לה לנטר את , )web beacons" (משואות רשת"לצורך איסוף המידע משתמשת החברה ב. בזה

המידע . דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר

 .מחקר ובקרה, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, הנאסף הוא סטטיסטי במהותו

  

 אבטחת מידע

iPhones.co.il בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את . לים לאבטחת מידעמיישמת באתר מערכות ונה

לא  iPhones.co.il, לכן. אין בהם בטחון מוחלט, מורשית למחשבי האגודה-הסיכונים לחדירה בלתי

 .מורשית למידע המאוחסן בהם-מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי

  

 זכות לעיין במידע

ו שהרשהו בכתב או כוח-או על ידי בא, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, 1981-א"התשמ, גנת הפרטיותפי חוק ה-על

, שלם, אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון. במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, סוועל ידי אפוטרופ

בעל המאגר סירב  אם. רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, ברור או מעודכן

על סירובו של בעל מאגר מידע . עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות, למלא בקשה זו

רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום , לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע

 .באופן ובדרך שנקבעו בתקנות

 בהתבסס על השתייכותך, משמש לצורך פניה אישית אליך iPhones.co.ilאם המידע שבמאגרי , בנוסף

פניה בהצעה ("פיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר אשנקבעה על פי , לקבוצת אוכלוסין

לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך  1981-א"התשמ, פי חוק הגנת הפרטיות-כי אז אתה זכאי על, ")מסחרית

תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות  iPhones.co.il. עיימחק ממאגר המיד

לרבות תיעוד פעולות מסחריות  -לשם ניהול עסקיה  iPhones.co.ilמידע הדרוש ל. מסחריות כאמור לעיל

ם א. אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך, פי דין-על iPhones.co.ilיוסיף להישמר ב -ואחרות שביצעת באתר 

תהיה , פי סעיף זה-למחוק אכן נמחק על iPhones.co.ilיום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה  30בתוך 

לפעול  iPhones.co.ilכדי שיורה ל, זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק

 . כאמור
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 שינויים במדיניות הפרטיות

iPhones.co.il וראות מדיניות הפרטיותרשאית לשנות מעת לעת את ה . 
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