תנאי שימוש ומדיניות פרטיות בשירותים הדיגיטליים
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כללי
השירותים המוצעים לך (להלן" :אתה" או "המשתמש") באתר ו/או באפליקציה של חברת אקספו תל
אביב – המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ (להלן" :אקספו ת"א") למכשירים תומכים ,אותם
אקספו ת"א תציע מפעם לפעם ,לרבות המידע המפורסם בהם (להלן" :השירותים" או "השירותים
הדיגיטליים") הינם ,בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
המידע המפורסם באתר האינטרנט ו/או באפליקציה של אקספו ת"א נועד לשמש כלי עזר בידי
המשתמשים ,לצורך קבלת אינפורמציה כללית בלבד ,והוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע
הרשמי הנמסר על ידי חברת אקספו ת"א ו/או עובדיה.
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש ,כפי שמפורסמים מעת לעת .ככל שאינך מסכים עם תנאי השימוש,
הינך מתבקש להימנע משימוש בשירותים ו/או באתר ו/או באפליקציה .אקספו ת"א שומרת לעצמה
את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש .השינויים ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של
תנאי השימוש ,והמשך השימוש בשירותים לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש
לכך שהשינויים יחייבו אותו.
ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת ,על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש".
הגדרות

 .5למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצדם ,אלא אם נכתב במפורש אחרת:
" .5.1האתר" – אתר האינטרנט של חברת אקספו ת"א.
" .5.2האפליקציה" – האפליקציה של אקספו ת"א למכשירים תומכים ,הניתנת להורדה מחנויות
האפליקציות של  ,Appstoreו/או  Google playו/או כל חנות אפליקציות אחרת שתאפשר
הורדה של האפליקציה בעתיד.
" .5.3המכשיר" – המחשב ,ציוד התקשורת (כולל המודם) ,מכשיר הטלפון ,הטלפון הנייד (לרבות
טלפונים ניידים חכמים) וכל ציוד ,חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים
ובכל הפונקציות הנלוות להם ,לרבות אבטחת מידע.
" .5.4מכשיר תומך" – מכשיר המאפשר הורדת (ו/או עדכון) של אפליקציות מחנות האפליקציות.
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תנאי שימוש
כל הזכויות בשירותים הדיגיטליים על כל תכניהם וכל המפורט בהם ,כפי שהם מפורסמים מעת לעת,
באתר ו/או באפליקציה שמורות לאקספו ת"א בלבד.
השירותים הדיגיטליים נועדו לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש למטרות כלליות ואינפורמטיביות
בלבד ואינם מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו.
על כן ,כל הסתמכות של המשתמש על הצהרות ,הבעות עמדה ,עצות או כל מידע אחר המוצג באתר
ו/או באפליקציה היא על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.
מובהר כי המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה אינו בא כתחליף לעיון בחומר המצוי בידי אקספו
ת"א ככל שמדובר בחומר מסוג זה ו/או למידע הנמסר על ידה ואין בו כדי להטיל על אקספו ת"א ו/או
על כל גוף אחר הקשור לאקספו ת"א ,חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או
בשירותים ו/או כלפי מי מטעמו.
השימוש באתר ו/או באפליקציה הינו באחריות המשתמש בלבד .אקספו ת"א ו/או נציגיה (לרבות
עובדיה ,ספקיה ,מנהליה ,קבלני המשנה שלה ,גורמים וצדדים שלישיים קשורים , ,לא יהיו אחראיים

לנזק כלשהו ,לרבות אך לא רק ,כל נזק הנובע מהשימוש בתכנים ,באתר ו/או באפליקציה ,או
בשירותים הניתנים במסגרתם או באמצעותם.
 .10אקספו ת"א אינה אחראית לכל טעות או שיבוש ,השמטה ,תוספת ,פגם ו/או כל ליקוי אחר שהתגלה
בנוסח המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע
(הוראת הדין ,הסכם ,מסמכי המכרז ,וכיו"ב) ,כפי שהתפרסם ו/או כפי שמופיע באקספו ת"א ו/או
במשרדיה ו/או אצל עיריית תל אביב ו/או התאגידים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין המידע המופיע בקשר עם השירותים ,לבין המידע המצוי בידי
אקספו ת"א ו/או שנמסר על ידה ,יגבר האמור במסמכי אקספו ת"א ו/או ברישומיה.
 .11ככל שבמסגרת השירותים מופיעים קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי אקספו ת"א ,אלא
בידי גורמים אחרים ,מובהר כי אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד .אין לאקספו ת"א כל שליטה על
אתרי אינטרנט אלה ,ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם .אין בהכללת קישורים אלה
משום אישור לחומר המופיע בהם ,ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים
האמורים.
 .12במסגרת השימוש באתר ,באפליקציה ובשירותים ,הנך מתחייב כדלקמן:
 .12.1לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המתקבל מהאתר ו/או האפליקציה ו/או לזייפו ו/או לשנותו
ו/או למוחקו.
 .12.2לא לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או
האפליקציה ו/או לנסות ולהגביל את הגישה ו/או למכור ,לתת רישיון ,או לנצל למטרה מסחרית
כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או לאפליקציה.
 .12.3לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר ו/או באפליקציה ,ככל שיתאפשר ,מידע או
חומר אחר המפר ו/או שבפרסומו יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו,
לרבות ,אך לא רק ,חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או
כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו ו/או להפיץ וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות
המחשב של אקספו ת"א; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה ,הוצאת דיבה); הפרה של דיני
העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת
הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.
 .12.4לא להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים בו למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ,ללא
הסכמה מפורשת של אקספו ת"א בכתב ומראש.
 .12.5לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג
שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של אקספו ת"א.
 .12.6לא להפר ו/או לפגוע בזכות הפרטיות כלפי משתמשים אחרים ובזכויות אחרות ,או לאסוף מידע
אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת ,בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש
בכל אמצעי אחר על מנת להיכנס לאתרים ו/או לאפליקציה ולאחזר ,לאסוף ו/או לשאוב מידע.
 .12.7לשפות ולפצות את אקספו ת"א בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או בגין כל הוצאה שייגרמו לה
בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לנזק הנובעים מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלה על ידיך.
 .12.8להימנע מכל פגיעה במוניטין של אקספו ת"א ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר ו/או
באפליקציה אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של אקספו ת"א ו/או מי מטעמה בעיני הציבור.
 .13האתר ו/או האפליקציה והתוכן המופיעים בהם ,לרבות עיצוב האתר ו/או האפליקציה ,גרפיקה,
סרטונים ,מוסיקה ,תמונות ,קטעי וידיאו ,טקסט וכדומה ("המידע") מוגנים על ידי דיני זכויות
יוצרים של מדינת ישראל ,אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות .נאסר על
המשתמש להכניס שינויים ,להעתיק ,לפרסם ,להפיץ ,לשדר ,להציג ,לבצע ,לשכפל ,להנפיק רישיון,
ליצור עבודות נגזרות ,לבצע הנדסה חוזרת ,להמיר קוד בינארי לקוד פתוח ,לעשות דה-קומפילציה ,או
להפריד כל חלק בתכנים או באתרים ו/או באפליקציה או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או
באפליקציה ,לתת רישיון משנה ,לעשות כל שימוש מסחרי ,ללא הסכמתה המוקדמת ,הכתובה
והמפורשת של אקספו ת"א.

.14

.15

.16

.17

ד.

בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ,אקספו ת"א מעניקה למשתמש זכות אישית הדירה ,בלתי-
ייחודית ,בלתי-עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות-משנה להשתמש באתר ו/או באפליקציה,
בתכנים ובשירותים הקשורים באתר ו/או באפליקציה באופן שאינו מסחרי .למען הסר ספק ,התנאים
אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני של אקספו ת"א ,אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת
לביטול כאמור .אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של אקספו ת"א ו/או אשר ניתן
לה זכות שימוש בו על פי כל דין.
אקספו ת"א ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים
ו/או את פעילות האתר ו/או האפליקציה ,כולה או חלקה ,ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה
מוקדמת כלשהי וכן להגביל את הגישה לאתר ו/או לאפליקציה ,כולה או חלקה ,לצורך עבודות
תחזוקה וייעול השירותים.
אקספו ת"א אינה ולא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו
כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או
תשתית למיניהם ו/או מגורמים שאינם בשליטתה .כמו-כן ,אקספו ת"א אינה ולא תהיה אחראית
לנזק בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם ,למכשירים או לכל רכוש אחר של המשתמש ,שיגרמו
בשל גישה ,גלישה או שימוש בשירותים ו/או באתר ו/או באפליקציה.
אקספו ת"א אינה מתחייבת שהשירותים ו/או פעילות האתר ו/או האפליקציה יינתנו כסדרם או ללא
הפסקות ,ללא תקלות ו/או ללא טעויות.
מדיניות פרטיות
ד .1.כללי
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אקספו ת"א מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ו/או האפליקציה שהיא מנהלת ומפעילה.
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות שבה נוהגת אקספו ת"א במסגרת השירותים
הדיגיטליים .הם סוקרים ,בין השאר ,את האופן שבו משתמשת אקספו ת"א במידע הנמסר לה על ידי
המשתמשים ,או שנאסף על ידה בעת השימוש בשירותים.
השימוש בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות
הפרטיות").
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והיא מתייחסת לשני המינים.
ד .2.מידע שנאסף במהלך שימושך באתר ו/או באפליקציה

 .5בעת השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ,נאסף מידע אנונימי ולא מזהה על נוהגיך ,לרבות תוכן
שיצרת או טענת ,מידע שקראת ,העמודים שבהם צפית ,השירותים שעניינו אותך ,מקום המכשיר
באמצעותו ניגשת לצורך קבלת השירותים ועוד.
 .6אקספו ת"א רשאית לאסוף וכן להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים ,כדי לאסוף ולנתח מידע
אנונימי ,סטטיסטי ,או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר ו/או באפליקציה ,לרבות מידע
שנוגע לפרטיך ולפעילותך בהם.
ד .3.מסירת פרטים לאתר ו/או לאפליקציה
 .7בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר ו/או האפליקציה ,כגון עיון בלוח תערוכות ואירועים וכיו"ב,
יתועדו פרטי קריאתך.
 .8יתכן שבמסגרת השירותים ,לרבות הרשמה לקבלת שירותים ,פנייה לאקספו ת"א וכיו"ב ,תתבקש
למסור פרטים אישיים ,לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי (להלן " -מידע אישי") ,ביניהם שם פרטי,

שם משפחה ,כתובת דואר אלקטרוני ,מספר טלפון וכל מידע נוסף ,לדוגמא באמצעות דף יצירת קשר,
הרשמה לעלון מידע (ניוזטלר) וכיו"ב .מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי וכי ללא
מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש באותם השירותים.
 .9עליך למסור רק פרטים נכונים ,מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.
אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים ,אולם פרטים שגויים ,או אי מסירת מלוא הפרטים
הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים ,לפגוע באיכות השירות הניתן לך,
לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך ,הרשמתך וכיו"ב ,לצורך קבלת השירותים ,וכן לפגוע
ביכולת ליצור עמך קשר במידת הצורך.
 .10יתכן כי במסגרת השירותים תופנה לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת אקספו ת"א ,כך לדוגמא,
במידה ותבחר לעיין במידע אודות כנס/תערוכה/אירוע וכיו"ב ,ייתכן שתועבר לאתר אחר ,בו יימצא
המידע הרלוונטי עבורך .שים לב כי אקספו ת"א אינה מנהלת את האתרים האלה וכי שימושך בהם
כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.
ד .4.השימוש במידע
 .11הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר ו/או האפליקציה
יישמרו ברישומי אקספו ת"א ו/או אצל צדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח מידע אנונימי,
סטטיסטי ,או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר ו/או באפליקציה ,כאמור לעיל ,וייעשה
בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן לשם המטרות
המפורטות להלן:
 .11.1כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים;
 .11.2כדי לשפר ולהעשיר את השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה ובכלל זה ליצור שירותים
ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם ,לרבות באמצעות שינוי או ביטול
שירותים ותכנים קיימים במידת הצורך .המידע שישמש את אקספו ת"א לצורך כך יהיה בעיקרו
מידע סטטיסטי ,שאינו מזהה אותך אישית;
 .11.3כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון (ניוזלטר) בקשר עם השירותים ו/או דיוור אחר ,כמו
גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של צדדים אשר לאקספו ת"א יש שיתוף
פעולה או קשר עסקי אחר עימם .מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך
שימושך באתר ו/או באפליקציה או בכל עת אחרת .תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול
מקבלתו של המידע .מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א' לחוק
התקשורת (בזק ושירותים) ,התשמ"ב ;1982-עוד מובהר כי אקספו ת"א לא תישא באחריות לכל
נזק שיגרם ,במישרין או בעקיפין ,למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור ,כתוצאה מההצטרפות
לרשימת הדיוור ,מההסתמכות על רשימת הדיוור ,השימוש במידע המועבר במסגרתו ,או כל
עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.
 .11.4ליצירת קשר אתך בעת שאקספו ת"א סבורה שקיים צורך בכך;
 .11.5לצורך ניתוח ,בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים .מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 .11.6לשם תפעול תקין של האתר ו/או האפליקציה ופיתוח ושיפור השירותים;
 .11.7לשם ציות להוראות הדין ובירור תלונות ,חשד להונאות או התנהגות בלתי הולמת.
 .11.8המשתמש מסכים לאקספו ת"א לשמור את ההתכתבויות עמו ,בין היתר ,לצורך יצירת קשר עמו
בנוגע לפנייתו ו/או בנוגע לשירותים ,לצרכי שירות לקוחות ,ניהול ושיפור השירות וכיו"ב.
ד .5.מסירת מידע לצד שלישי
 .12אקספו ת"א לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר ו/או
באפליקציה ,אלא במקרים שלהלן:

 .12.1ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים ובכלל זה לצורך משלוח עלון המידע
המקוון (ניוזלטר) המופץ על ידי אקספו ת"א ו/או מי מטעמו וכיו"ב;
 .12.2אם תפר את תנאי השימוש ,או אם תבצע באמצעות האתר ו/או האפליקציה ,או בקשר איתם,
ו/או בקשר עם השירותים פעולות הנחזות על ידי אקספו ת"א כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע
פעולות כאלה;
 .12.3אם יתקבל בידי אקספו ת"א צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך
לצד שלישי;
 .12.4בכל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בינך לבין אקספו ת"א;
 .12.5בכל מקרה שאקספו ת"א תסבור ,כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או
לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 .12.6אקספו ת"א תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר
ו/או באפליקציה ו/או בקשר עם השירותים לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לאקספו
ת"א ,כדוגמת חברת-אם ,חברה-בת ,חברה אחות ותאגידים דומים אחרים ובלבד שהם ישתמשו
במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 .12.7אקספו ת"א רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי ,מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים
אחרים הקשורים באקספו ת"א וכן עם ספקים ,שותפים עסקיים ,מפרסמים וכל צד שלישי
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין ,או במכוון את זהותך ללא
הסכמתך;
 .12.8אם אקספו ת"א תארגן את פעילותה או את פעילות האתר ו/או האפליקציה במסגרת אחרת וכן
במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר (למשל ,עם תאגיד עירוני נוסף) או
תמזג את פעילות האתר ו/או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי  -היא תהיה זכאית להעביר
לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ברישומי אקספו ת"א ובלבד שהאחרון יקבל על
עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 .12.9על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של משתמשים;
 .12.10על מנת לאסוף ,להחזיק ו/או לנהל מידע לגבי המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים
שירותים לאקספו ת"א (לרבות צדדים קשורים שלה ,כנדרש על מנת לספק למשתמשים את
השירותים) ,כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של אקספו ת"א ,כאשר
צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות
שונים מאלה החלים בטריטוריה של מדינת ישראל;
 .12.11על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי;
 .12.12לצורך אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.
 .13יובהר כי אקספו ת"א לא תעביר לאדם ,גוף ציבורי או חברה אחרים את פרטיך האישיים והמידע
שנאסף על פעילותך באתר ו/או באפליקציה ,אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו או בהתאם להוראות
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – .1981
דCookies .6.
 .14באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' ( )Cookiesו/או 'משואות רשת' ( )web beaconsו/או טכנולוגיות
מעקב אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש
באתר ו/או באפליקציה ולצרכי אבטחת מידע.
' .15עוגיות' ( )Cookiesהן קבצי טקסט ,שהמכשיר שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר חלק מהעוגיות
יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר שלך .ה-
 Cookiesיכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת ,משך הזמן ששהית באתר ,מהיכן
הגעת אל האתר ,מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
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'משואות רשת' ( )web beaconsהן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי
אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר .השימוש בטכנולוגיה נעשה
כחלק משירות ניווט בתוך חללים סגורים לצורך התמצאות בשטח.
אם אינך רוצה לקבל  ,Cookiesתוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר שלך .לשם כך נא
היוועץ בקובץ "העזרה" של המכשיר .זכור ,עם זאת ,שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל
להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
בנוסף לכך ,אתה יכול למחוק את ה Cookies-במכשירך בכל רגע.
מבלי לפגוע מכל זכות אחרת של אקספו ת"א ,במקרים שבהם אקספו ת"א תחשוש כי השימוש של
המשתמש אינו מתיישב עם מדיניות פרטיות זו ו/או עם תנאי השימוש ו/או כל דין ,תהא אקספו ת"א
רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש ,למנוע מהמשתמש גישה לאתר ו/או לאפליקציה ,או
להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו ,להנחת דעתה של
החברה ,כי היא נפגעת מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט
כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.
ד .7.מאגרי מידע

 .20הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה
ובשירותים ,יישמרו במאגר/י מידע של החברה והשימוש בהם ייעשה על פי תנאי השימוש ומדיניות
פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.
 .21השימוש במידע לגביך ייעשה בהתאם למטרות מאגרי מידע של אקספו ת"א והמפורטות במדיניות
פרטיות זו ,ואשר כוללות ,בין היתר ,מתן שירותים וייעול הקשר עמך ,שיפור תנאי השירות ,איסוף
נתונים סטטיסטיים וניתוחם ,צרכים תפעוליים ושיווקיים ,דיוור ישיר של מסרים שיווקיים
ופרסומיים וכדומה.
ד .8.הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר ו/או האפליקציה
 .22אדם שעיין במידע אודותיו ומצא שאינו נכון ,שלם ,ברור או מעודכן ,רשאי לפנות אל אקספו ת"א
בבקשה בכתב לתקן את המידע או למוחקו ,באמצעות כתובת :שד' רוקח  ,101תל אביב  - 61210עבור
הלשכה המשפטית.
 .23אקספו ת"א תודיע לך אם בקשתך אושרה .אקספו ת"א רשאית לא לאשר את בקשתך ,למשל ,אם
היא סבורה כי מחיקת המידע עלולה לסכן את פעילותו התקינה של האתר ו/או האפליקציה
והשירותים הכלולים בהם ,או לפגוע במשתמשים אחרים ו/או אם המחיקה דורשת השקעת משאבים
בלתי סבירים.
 .24בכל מקרה ,אקספו ת"א תהיה רשאית לשמור כל מידע סטטיסטי ,אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח
סטטיסטי ,שיווק וכד'.
ד .9.אבטחת מידע
 .25אקספו ת"א מיישמת באתר ובאפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע [הן לאתר והן לאפליקציה
תעודת אבטחת מידע ( ])HTTPSבעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-
מורשית למחשבי אקספו ת"א ו/או מי מטעמה ,אין בהם בטחון מוחלט .לכן ,אקספו ת"א לא
מתחייבת שהשירותים באתר ו/או באפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע המאוחסן בהם.

ד .10.שינויים במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש
 .26אקספו ת"א רשאית לשנות ,מעת לעת ,את הוראות מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש .השינויים
ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו .במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן
בכדי להיענות לכל דרישה חוקית ,התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי ,או כפי שנדרש על פי
הדין ,וללא כל הודעה מוקדמת .אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש
בשירותים הדיגיטליים מעת לעת.
ד .11.כללי
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אקספו ת"א שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפליקציה בכל מקרה בו הפר
המשתמש את הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם
תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר ו/או באפליקציה ,וזאת לפי
שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת .במקרה כזה ,החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או
הוצאה ו/או נזק ,לרבות עוגמת נפש ,שייגרמו למשתמש.
החברה והמשתמש יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם ,במידה שיתעורר ,ייושב
בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט ,וכי במידה שלא ייושב סכסוך כאמור ,אזי לבתי המשפט
המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית ,ולאף בית משפט אחר לא תהיה
סמכות מקבילה להם.
שום התנהגות ,ויתור ,הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויות
אקספו ת"א לפי תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הדין לא ייחשבו כוויתור על זכות כלשהי
או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי שימוש אלה או מדיניות הפרטיות או כמתן דחייה
או ארכה או כשינוי ,ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא ,אלא אם נעשו בכתב ומפורשות.
במידה שיקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה או מדיניות
הפרטיות אינו חוקי ,אינו תקף או שאינו בר אכיפה ,אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין ,כך
שתוכ נו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תנאי
שימוש אלה ומדיניות הפרטיות .ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי שימוש אלה או מדיניות
הפרטיות ,בנסיבות המפורטות לעיל ,לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר ההוראות ו/או בחלקי
אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
החברה רשאית להמחות ו/או להעביר את הזכויות ו/או החובות על-פי הוראות תנאי שימוש אלה ו/או
מדיניות הפרטיות לכל גוף אחר במקומה ,וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת המשתמש או
להודיע לו על כך .המשתמש לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו
מכוח תנאי שימוש אלה לאחר ,וככל שהמחה ו/או העביר איזה מזכויותיו או התחייבויותיו כאמור,
תהיה המחאה או העברה זו בטלה ומבוטלת.

*תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעודכנים ליום  09ינואר  ,2022ז' שבט ,תשפ"ב

