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מדיניות פרטיות זו מתארת   את המדיניות והנהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וחשיפת המידע שלך בעת השימוש בשירות ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך.

מחוללאנו משתמשים בנתונים האישיים שלך כדי לספק ולשפר את השירות. על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו נוצרה בעזרת ה
.מדיניות פרטיות בחינם

פרשנות והגדרות

פרשנות
למילים שבהן האות הראשונית באותיות גדולות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות ללא קשר לשאלה אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות
למטרות מדיניות פרטיות זו:

חשבון פירושו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.

הזכאיםאחריםערךניירותאוהוןמניותמהמניות,יותראו50%שלבעלותפירושה"שליטה"כאשרגורם,עםמשותפתבשליטהנמצאתאוידיעלנשלטתהשולטת,ישותפירושהקשורהחברה
להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת. .
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מדינה מתייחסת ל: טורקיה

מכשיר פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.

נתונים אישיים הם כל מידע המתייחס לאדם מזוהה או מזוהה.

השירות מתייחס לאפליקציה.

ספק שירות פירושו כל אדם טבעי או משפטי המעבד את הנתונים מטעם החברה. הכוונה היא לחברות צד שלישי או יחידים המועסקים על ידי החברה כדי להקל על השירות, לספק את השירות מטעם
החברה, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לחברה בניתוח אופן השימוש בשירות.

נתוני שימוש מתייחסים לנתונים שנאספים באופן אוטומטי, בין אם שנוצרו על ידי השימוש בשירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך ביקור בדף).

אתה מתכוון לאדם הניגש או משתמש בשירות, או החברה, או ישות משפטית אחרת מטעמה אדם כזה ניגש או משתמש בשירות, לפי העניין.

איסוף ושימוש בנתונים האישיים שלך

נתונים שנאספו

סוגי
בזמן השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע אישי מזהה מסוים שניתן להשתמש בו כדי ליצור איתך קשר או לזהות אותך. מידע אישי מזהה עשוי לכלול, אך לא מוגבל ל:

כתובת דואר אלקטרוני

שם פרטי ושם משפחה
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מספר טלפון

כתובת, מדינה, מחוז, מיקוד/מיקוד, עיר

שימוש בנתוני

שימוש נתוני
שימוש בנתונים נאספים באופן אוטומטי בעת השימוש בשירות.

זמןביקורך,שלוהתאריךהשעהמבקר,אתהשבהםשלנוהשירותדפיהדפדפן,גרסתהדפדפן,סוג),IPכתובת(למשלשלךהמכשירשלהאינטרנטפרוטוקולכתובתכגוןמידעלכלולעשוייםשימושנתוני
השהות בדפים אלה, מכשיר ייחודי מזהים ונתוני אבחון אחרים.

כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד או באמצעות מכשיר נייד, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, כולל, אך לא רק, סוג המכשיר הנייד שבו אתה משתמש, הזיהוי הייחודי של המכשיר
אחרים.אבחוןונתוניייחודייםמכשיריםמזהימשתמש,אתהשבוהניידהאינטרנטדפדפןסוגההפעלה,מערכתשלךהניידשלך,הניידהמכשירשלIPה-כתובתשלך,הנייד

אנו עשויים גם לאסוף מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בשירות שלנו או כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות או באמצעות מכשיר נייד.

מידע שנאסף בזמן השימוש באפליקציה בזמן השימוש באפליקציה
שלנו, על מנת לספק תכונות של האפליקציה שלנו, אנו עשויים לאסוף, ברשותך מראש:

מידע לגבי מיקומך

תמונות ומידע אחר מהמצלמה וספריית התמונות של המכשיר שלך.

אנו משתמשים במידע זה כדי לספק תכונות השירות שלנו, כדי לשפר ולהתאים את השירות שלנו. המידע עשוי להיות מועלה לשרתי החברה ו/או לשרת של ספק שירות או שהוא פשוט מאוחסן במכשיר שלך.

אתה יכול להפעיל או להשבית גישה למידע זה בכל עת, דרך הגדרות המכשיר שלך.

שימוש בנתונים האישיים שלך

החברה עשויה להשתמש בנתונים אישיים למטרות הבאות:

לספק ולתחזק את השירות שלנו, לרבות לפקח על השימוש בשירות שלנו.

כדי לנהל את חשבונך: כדי לנהל את הרישום שלך כמשתמש בשירות. הנתונים האישיים שאתה מספק יכולים לתת לך גישה לפונקציות שונות של השירות הזמינות לך כמשתמש רשום.

לביצוע חוזה: פיתוח, עמידה והתחייבות של חוזה הרכישה עבור המוצרים, הפריטים או השירותים שרכשת או של כל חוזה אחר איתנו באמצעות השירות.

בנוגעסלולריתאפליקציהשלדחיפההודעותכגוןאלקטרונית,תקשורתשלאחרותמקבילותצורותאוSMSטלפון,שיחותאלקטרוני,דוארבאמצעותקשראיתךליצורכדיקשר:איתךליצורכדי
לעדכונים או תקשורת אינפורמטיבית הקשורה לפונקציונליות, למוצרים או לשירותים המוכרים בחוזה, לרבות עדכוני האבטחה, כאשר יש צורך או סביר ליישומם.

כדי לספק לך חדשות, הצעות מיוחדות ומידע כללי על מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים הדומים לאלו שכבר רכשת או ביררת לגביהם, אלא אם בחרת שלא לקבל מידע כזה.

כדי לנהל את הבקשות שלך: כדי להשתתף ולנהל את הבקשות שלך אלינו.

עבור העברות עסקיות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי להעריך או לבצע מיזוג, מיזוג, ארגון מחדש, ארגון מחדש, פירוק או מכירה או העברה אחרת של חלק מהנכסים שלנו או כולם, בין אם
כעסק חי ובין אם במסגרת פשיטת רגל, פירוק, או הליך דומה, שבו נתונים אישיים המוחזקים על ידינו על משתמשי השירות שלנו הם בין הנכסים שהועברו.

למטרות אחרות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את השירות, המוצרים,
השירותים, השיווק והחוויה שלך.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך במצבים הבאים:

עם ספקי שירות: אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם ספקי שירות כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו, כדי ליצור איתך קשר.●
עבור העברות עסקיות: אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע האישי שלך בקשר עם, או במהלך משא ומתן על, כל מיזוג, מכירה של נכסי החברה, מימון או רכישה של כל או חלק מהעסק שלנו●

לחברה אחרת.
עם שותפים: אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם השותפים העצמאיים שלנו, ובמקרה זה נדרוש מאותם שותפים לכבד את מדיניות הפרטיות הזו. שותפים שותפים כוללים את חברת האם שלנו●

וכל חברות בת אחרות, שותפי מיזם משותף או חברות אחרות שאנו שולטים בהן או שנמצאות בשליטה משותפת איתנו.
עם שותפים עסקיים: אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם השותפים העסקיים שלנו כדי להציע לך מוצרים, שירותים או מבצעים מסוימים.●
עם משתמשים אחרים: כאשר אתה משתף מידע אישי או מקיים אינטראקציה אחרת באזורים הציבוריים עם משתמשים אחרים, מידע כזה עשוי להיראות על ידי כל המשתמשים ועשוי להיות מופץ●

בפומבי בחוץ.
בהסכמתך: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל מטרה אחרת בהסכמתך.●

שמירת הנתונים האישיים שלך



החברה תשמור את הנתונים האישיים שלך רק לכל זמן שיידרש למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נשמור ונשתמש בנתונים האישיים שלך במידה הדרושה כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו
(לדוגמה, אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים שלך כדי לציית לחוקים החלים), לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים והמדיניות המשפטיים שלנו.

החברה גם תשמור את נתוני השימוש למטרות ניתוח פנימי. נתוני שימוש נשמרים בדרך כלל לפרק זמן קצר יותר, למעט כאשר נעשה שימוש בנתונים אלה לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של
השירות שלנו, או שאנו מחויבים על פי חוק לשמור נתונים אלה לתקופות זמן ארוכות יותר.

העברת הנתונים האישיים

שלך המידע שלך, לרבות נתונים אישיים, מעובד במשרדי התפעול של החברה ובכל מקום אחר בו נמצאים הגורמים המעורבים בעיבוד. המשמעות היא שמידע זה עשוי להיות מועבר - ומתוחזק על - מחשבים
הממוקמים מחוץ למדינה, למחוז, למדינה או לתחומי שיפוט ממשלתיים אחרים שבהם חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה של תחום השיפוט שלך.

הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולאחריה הגשת מידע כזה מייצגת את הסכמתך להעברה זו.

החברה תנקוט את כל הצעדים הדרושים באופן סביר כדי להבטיח שהנתונים שלך יטופלו בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות פרטיות זו ולא תבוצע העברה של הנתונים האישיים שלך לארגון או למדינה אלא
אם כן ישנן בקרות נאותות, כולל אבטחת הנתונים שלך ומידע אישי אחר.

מחיקת הנתונים האישיים שלך

יש לך את הזכות למחוק או לבקש מאיתנו לסייע במחיקת הנתונים האישיים שאספנו עליך.

השירות שלנו עשוי לתת לך את היכולת למחוק מידע מסוים עליך מתוך השירות.

אתה יכול לעדכן, לתקן או למחוק את המידע שלך בכל עת על ידי כניסה לחשבון שלך, אם יש לך כזה, וביקור בסעיף הגדרות החשבון המאפשר לך לנהל את המידע האישי שלך. אתה יכול גם לפנות אלינו כדי
לבקש גישה, לתקן או למחוק כל מידע אישי שסיפקת לנו.

שים לב, עם זאת, ייתכן שנצטרך לשמור מידע מסוים כאשר יש לנו מחויבות משפטית או בסיס חוקי לעשות זאת.

חשיפת הנתונים האישיים שלך

עסקאות עסקיות
אם החברה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו. אנו נמסור הודעה לפני שהנתונים האישיים שלך יועברו ויהפכו לכפופים למדיניות פרטיות אחרת.

אכיפת חוק
בנסיבות מסוימות, החברה עשויה להידרש לחשוף את הנתונים האישיים שלך אם תידרש לעשות זאת על פי חוק או בתגובה לבקשות תקפות של רשויות ציבוריות (למשל בית משפט או סוכנות ממשלתית).

דרישות משפטיות אחרות
החברה עשויה לחשוף את הנתונים האישיים שלך מתוך אמונה בתום לב שפעולה כזו נחוצה כדי:

לעמוד בהתחייבות משפטית●
להגן ולהגן על הזכויות או הרכוש של החברה●
למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר עם השירות●
להגן על האישיות בטיחות המשתמשים בשירות או הציבור●
הגן מפני אחריות משפטית●

אבטחת הנתונים האישיים שלך

מקובליםבאמצעיםלהשתמששואפיםשאנולמרות.100%ב-מאובטחתאינהאלקטרוני  אחסוןשלשיטהאוהאינטרנטדרך  שידורשלשיטהששוםזכוראךלנו,חשובהשלךהאישייםהנתוניםאבטחת
מבחינה מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתם המוחלטת.

מידע מפורט על עיבוד הנתונים האישיים שלך

ייתכן שלספקי השירותים שבהם אנו משתמשים תהיה גישה לנתונים האישיים שלך. ספקי צד שלישי אלה אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע על הפעילות שלך בשירות שלנו בהתאם
למדיניות הפרטיות שלהם.

שימוש, ביצועים ושונות
אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לספק שיפור טוב יותר של השירות שלנו.

Google Places

Google PlacesבקשותבאמצעותמקומותעלמידעשמחזירשירותהואHTTP.ידיעלמופעלהוא



Googleשירות PlacesשלGoogleאבטחה.למטרותשלךומהמכשירממךמידעלאסוףעשוי

Googleידיעלשנאסףהמידע PlacesשלהפרטיותלמדיניותבהתאםמוחזקGoogle: https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy/

פרטיות ילדים

אישיים,נתוניםלנוסיפקשילדךלכךמודעואתהאפוטרופוסאוהורהאתהאםאתהאם.13לגילמתחתאחדמאףמזההאישימידעביודעיןאוספיםאיננו.13לגילמתחתאחדלאףפונהאינושלנוהשירות
שלנו.מהשרתיםזהמידעלהסירכדיבצעדיםנוקטיםאנוההורים,הסכמתשלאימותללא13לגילמתחתאדםמכלאישייםנתוניםשאספנולכךמודעיםנהיהאםקשר.איתנוצוראנא

אם אנו צריכים להסתמך על הסכמה כבסיס משפטי לעיבוד המידע שלך והארץ שלך דורשת הסכמה מהורה, אנו עשויים לדרוש את הסכמת הוריך לפני שנאסוף מידע זה ונשתמש בו.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תופנה לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לך בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר
שאתה מבקר בו.

אין לנו שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי ואינו נוטלים עליו אחריות.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בדף זה.

אנו נודיע לך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה בולטת בשירות שלנו, לפני שהשינוי ייכנס לתוקף ונעדכן את התאריך "העדכון האחרון" בראש מדיניות פרטיות זו.

מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת עבור כל שינוי. שינויים במדיניות פרטיות זו תקפים כאשר הם מתפרסמים בדף זה.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו, אתה יכול ליצור איתנו קשר:

info@evreka.coבדוא"ל:●

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

