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  לוטוקשפרטיות הגנת מדיניות 

 כללי:

, תל אביב 38מרחוב נחלת יצחק  511712598מפעילת מועדון לוטוקש ח.פ  בע"מ טלכללאנו בחברת 

"( פועלים על לוטוקש)להלן: " office@lottocash.co.ilדוא"ל  0689-606-03פקס  0688-606-03טלפון 

פי חוקי מדינת ישראל, ובכללם בהתאם לדיני הפרטיות החלים על המידע האישי שאנו אוספים 

 אודות לקוחותינו.

 מדיניותמכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך.  לוטוקש

באמצעות האתר או  אודותיך אוספים שאנו המידע סוג לגבי אותך ליידעכדי  נועדה שלנו הפרטיות

צירופך למועדון כגון  ,השירותים"(באופן אחר במסגרת השירותים שאנחנו מספקים )להלן: "

המינויים של לוטוקש, המארגן, מאגד ומסייע בשליחה של טפסי השתתפות בהגלות הלוטו הרגילות 

 ;ידעהמ את תאוספ לוטוקש בהן הדרכים ;ומוצרים והטבות נוספות אשר תציע החברה מעת לעת

 המבוצעים במידע שימושיםה וכן המידע את לאבטח כדי נוקטת לוטוקשאותם  האמצעים

לא נסחור במידע ולא נעבירו לאחרים,  .אודותיך במידע לשימוש בנוגע בפניך העומדות האפשרויותו

 למעט כאמור במסמך זה.

שירות מיטבי איסוף המידע כמפורט להלן, נדרש לטובת מטרות תפעוליות הנחוצות לשם מתן 

ואספקת השירותים עבורך על ידינו, וכן על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בכפוף לחוק 

, ולשאר ההוראות החוקיות אשר חלות עלינו. חשוב לנו לציין כי 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 נייתך.אינך חייב מבחינה חוקית למסור את המידע המבוקש, אך ללא המידע לא נוכל לטפל בפ

במקרה שנמסור לך הוראות נוספות ו/או מידע אודות פרטיותך, בין היתר במסגרת הסכם הצטרפות 

לשירות תיקונים או טופס מסירת מכשיר לבדיקה/תיקון למעבדה או בעת גלישתך באתר החברה, 

או המידע במסמך מדיניות זה נוסף על כל הוראה ו/או מידע כאמור. במקרה של סתירה בין המידע ו/

ההוראות לבין הוראות תקנון זה, גוברים התנאים שפורטו ביחד עם השירות המסוים )למשל, הסכם 

 הצטרפות לשירות תיקונים(.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. שים לב לשינויים 

  .סל גט של המעודכנת רטיותהפ מדיניותזה  באתר תופיע עת בכל .אלו, משום שהם חלים עליך

 

 סוג המידע שנאסף: 

' פרטי קשר, שם, מס, לרבות שלנו במסגרת האתר לאספקת השירותים הקשוראנו אוספים מידע 

ומידע שיוקלט ת.ז, כתובת מגורים, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי וחשבון בנק )להעברת זכיות( 

 "(.מידע)"חותך עם המוקד הטלפוני של החברה במסגרת שי

המידע שתמסור במסגרת ההרשמה באתר ובכלל, וכן המידע שייאסף לגביך ישמר במאגר הלקוחות 

 של החברה. 

 בלי למסור פרטים מסוימים לא תוכל להירשם או לקבל את השירותים המוצעים.

, מחובתך ליידע או בשמם מספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים )למשל בני משפחה( אם אתה

דותיהם מידע או שמר אצלנולכך שיי םהסכמת לקבל אתו על מסירת פרטים אלו מראשם אות

 בהתאם למדיניות פרטיות זו.
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 שימוש במידע:

 הן, בין השאר, המטרות הבאות: אספקת שירותינועבור במידע שנאסף אודותיך מטרות השימוש 

 פסיוטומסירת  הצעות הצעתידינו, המוצעים על  מתן אפשרות לשימוש בשירותים 

 אליהם. בקשר התקשרות

  אפשרות לשנות, לתקן התקשורת עמך ועם אחרים בקשר לשירותים שלנו, לרבות מתן

  שאנו מספקים לך.ולבטל שירותים 

  עם  אנו מספקים בשיתוףמידע על מוצרים ושירותים שמטעמנו, מסירת פרסום ושיווק

אמצעי קשר,  אישית )ראה מידע נוסף לגבי לך מותאםהצדדים שלישיים, כולל מידע 

 פרסומות ודיוור ישיר, בהמשך(.

  אצלנו. אודותיך המצוי המידע טיוב 

  ציות לדרישות חוקיות, היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם

 אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.

 .הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים 

  עסקית המשכיותה, וגבי חיובים, אבטחת מידע, ספרים קורתביקיום נהלים ומדיניות, כגון 

 והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים. 

  .תפעול ושיפור השירותים והמוצרים שלנו, כולל ביצוע מחקרי שוק וסקרים 

  ,ביצוע פעולות ניהול ובקרה למערכותתפעול שוטף והעשרת התוכן של האתר. 

  במידע ולתיקונו.טיפול בבקשות נושאי מידע לעיון 

 

 העברת מידע:

לצדדים שלישיים, לרבות חו"ל. המידע יועבר אך ורק ידע שברשותנו המאנו עשויים להעביר את 

בכפוף לאמור ו הרשאותיך,על פי בהתאם להוראות הדין ולנו,  המטרות המותרותמימוש לשם 

וק באותו האופן בו אנו בדילשמור על המידע  יתחייב השלישי כך שהצד. זאת, בכפוף לבמדיניות זו

 שיפוטיים לצווים היענות במסגרת המידע יועבר בהם במקרים כי יובהר, זאת עםיחד  שומרים עליו.

 לדאוג כי פרטיותך תישמר נשתדל, להלן שיפורט כפי, החוק אכיפת רשויות דרישת פי על או/ו

 .  המקרה לנסיבות בהתאם ,האפשר במידת

 כמפורט להלן: ,להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור עשויהגט סל 

  עמם נשתף פעולה ,מיקור חוץקבלני בתי עסק ו/או ספקים ו/או ספקי משנה ו/או באמצעות 

המידע יועבר אליהם  .במסגרת פעילות בה תוכל להשתתף ולקבל שירותוכחלק משירותינו 

 לשם השלמת השירות המסוים;

 שירותי ספקי, תקשורת ספקי, מידע מערכות, שירות וקדימ כמו בתחומים משנה קבלני 

 מנהלי, שיווק ויועצי סוקרים, ודיוורים דואר הפצת שירותי ונותני דפוס בתי, ענן מחשוב

 ; עסקיות פעולות של חוץ מיקור וספקי, סיכונים
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  נוגדת את הוראות הדין ו/או כרשויות אכיפת החוק, במקרה שתבצע באתר פעילות החשודה

הוראות תנאי השימוש לאתר, ובמקרה שנידרש לספק מידע על אודותיך על פי צו את 

פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות -שיפוטי. כמו כן, אנו רשאים להעביר מידע על

 ושל בתי משפט )כולל זרים( ובמסגרת העברת מידע לחברות שירות נתוני אשראי;

 ל עסקינו )כולל במסגרת משא ומתן למכירה אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כ

כזו(, ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. 

 במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו;

 

 ישיר: פרסומות ודיווראמצעי קשר, 

אתה מסכים שנשתמש בפרטי הקשר אותם מסרת לנו, על מנת שניצור איתך קשר, ונשלח לך 

דיוורים בנושאים שונים ובאמצעי קשר שונים, כגון דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, 

 , פקס ואמצעים אחרים. SMSהודעות מוקלטות, הודעות 

ישיר )כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות,  עומדת לרשותך הזכות להימחק מרשימת הדיוור לדיוור

א לחוק התקשורת )בזק 30(, ולבקש שלא נשלח אליך דבר פרסומות )כהגדרתו בסעיף 1981-התשמ"א

, תל אביב במסגרת בקשתך זו, 38( באמצעות פנייה לכתובת נחלת יצחק 1982-ושידורים(, התשמ"ב

, אותן אינך מעוניין לקבלות אליו אנחנו שולחים לך את הפרסומהקפד לציין את אמצעי הקשר 

 שאינך בעבר לנו הודעת אםמהרשימה.  יהיו מסוגלות להסיר אותךאחרת ייתכן שמערכותינו לא 

 .נוספת בהודעה צורך איןואינך מקבל פרסומות, , אליך שנפנה מעוניין

יחד עם זאת, אף לאחר בקשת ההסרה, ייתכן כי יישלחו אליך בכל אמצעי תקשורת דיוורים 

 ות שאנו חייבים לשלוח לך על פי דין או שמותר לנו לפרסם גם ללא הסכמתך. ופרסומ

  (Links) קישורים

 על השמירה למדיניות אחראים לא נהיה ,אחרים אינטרנט לאתרי קישורים יכלול אתרנוככל ש

 . אלה אתרים של המידע ואבטחת הפרטיות

 

 ואיסוף מידע אוטומטי באתר   (Cookies)קוקיות 

השימוש באתר או בשירותים הנלווים לו, גט סל מבצעת תיעוד אוטומטי וסטטיסטי של במסגרת 

 סימוןבקוקיות, שהן  שימוש נעשה באתר שימושך בעת מידע אודות הגלישה שלך באתר. ייתכן כי

 יכולת להן ואין מחשב תוכנת מהוות אלה אינן , אולםשלך לדפדפן שולחים שאנו ייחודי פנימי

 . במחשבך ה שהיאפעולכל  לבצע או מידע לקרוא

ובכך מתאפשר לנו להעניק , לאתר פניותיך החוזרות בעת אותך מזהה שלנו האתר, הקוקיות ידי על

 מילויזמן הכרוך ב לך לחסוךו , להתאים את השירותים להעדפותיך האישיותויעיל מהיר שירות לך

 .בידינו מצויים כבראשר  שונים אישיים פרטים של מחדש

כמו כן, באמצעות הקוקיות אנו אוספים מידע לגבי המחשב )או הטלפון החכם( בו אתה עושה 

, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, IPשימוש, כגון גרסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת 

רמת הטעינה של הסוללה )אם יש(, מיקום ועוד. מידע זה ישמש למטרות שיפור האתר ושיפור 

 שירותינו.
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השאר כדי  בין, אחרות דומות טכנולוגיותו Web beacons רשת משואותו עשויים להשתמש באנ

אחוז ההיענות לדיוורים  את למדוד"ל ועל מנת דוא ומכותבי האתר משתמשי של פעולות אחר לעקוב

 .באתר השימושכדי לשפר את ו ,שלנו השיווקיים הקמפיינים הצלחתשלנו, 

 

  והצפנה מידע אבטחת

לאבטח את המידע ולהצפינו, גט סל נוקטת אמצעי אבטחה סבירים התואמים, את על מנת 

הסטנדרטים הנהוגים והמקובלים באינטרנט. עם זאת, מערכות ונהלים אלו לא מעניקים ביטחון 

מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשתי 

גט סל תנקוט אמצעי אבטחה סבירים ונהלים כאמור, היא לא תהיה  למידע המאוחסן בהם. כל עוד

 אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות כך.

בנוסף, למען אבטחתך המירבית, אנו מציעים גם לך לנקוט אמצעי אבטחה. למשל, עדכן אותנו אם 

שינית אמצעי קשר שמסרת לנו, על מנת שדיוורים חשובים ורגישים יגיעו ליעדם. בנוסף, אנו 

 באמצעי בו הנך משתמש. ממליצים לך להתקין הגנה מפני ווירוסים ברשת האינטרנט

 

 זכות עיון במידע ותיקונו

לחוק הגנת הפרטיות( אותו אנו מחזיקים אודותיך. לשם  7הנך רשאי לעיין במידע )כהגדרתו בסעיף 

. בעת 6744827 מיקוד ,אביב-תל 38, יצחק חלתנכך, עליך להגיש בקשה חתומה בכתב לכתובת 

פנייתך, ייתכן כי נבקש ממך לציין פרטי זיהוי, אשר ללא קבלתם לא נוכל לטפל בפנייה. אם המידע 

שאנו מחזיקים עליך שגוי או אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו, ואם לא נסכים לתקנו, תהיה 

 רשאי לבקש את מחיקתו.

  ועדכונים שינויים בדבר הודעות

/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול החברה רשאית לעדכן ו

במדיניות אלו, אשר יופיעו  או עדכונים אנא שים לב לשינוייםדעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש. 

 משום שהם חלים עליך. הפרטיות המוצגת באתר, 

 שירות הלקוחות של החברהפנייה ל

 ,0688-606-03או בטלפון  office@lottocash.co.ilבכתובת  תוכל לפנות לשירות הלקוחות של החברה

 וק לעיון במידע אודותיך ותיקונו.על מנת לברר פרטים על זכויות נוספות, וביניהן זכותך על פי ח
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