מדיניות הפרטיות באפליקציית הופ! ילדות ישראלית
חברת ערוץ הופ! בע"מ (להלן" :החברה") ,מכבדת את פרטיות המשתמשים באפליקציה והיא מבקשת
לפרט בפני המשתמשים את מדיניותה בנוגע לכך.
כללי
בעת שימוש בשירותי האפליקציה נאסף מידע ,אשר חלקו מזהה את המשתמש בעיקר לצורך זיהוי
המוצרים והשירותים שהמשתמש צורך .מידע זה נמסר על ידי המשתמש ביודעין ,לדוגמה בעת הרישום
לאפליקציה .חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו אלא כמידע
סטטיסטי מצטבר בלבד.
רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותי האפליקציה או בעת רכישת מוצרים בה ,החברה
תבקש מהמשתמש אך ורק את המידע החיוני הנדרש במישרין לצורך אספקת השירותים או רכישת
המוצרים המוצעים באפליקציה.
מאגר המידע
נתונים לגבי שם המשתמש ,סיסמה ומידע לגבי שימוש ורכישת מוצרים נשמרים במאגר המידע של
החברה ובאחריותה.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין והוא ישמש את
החברה בעיקר לצורך מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית את המשתמש וכן על מנת:


לאפשר שימוש בשירותים השונים של האפליקציה;



לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בה;



לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;



לרכישת מוצרים ושירותים באפליקציה ,לרבות פרסום מידע ותכנים;



ככל שאילו יוצגו בעת השימוש ,לצורך התאמת מודעות לתחומי עניין המשתמש.

דיוור אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אל המשתמש ,מעת לעת ,מידע בדבר שירותיה כמידע שיווקי ופרסומי .מידע
כזה ישלח רק אם נתן המשתמש הסכמה מפורשת לכך ובכל עת יוכל המשתמש לבטל הסכמתו ולחדול
מקבלת המידע.

החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש למפרסמים אולם היא רשאית להעביר מידע
סטטיסטי על פעילות המשתמשים באפליקציה וככל שיועבר מידע סטטיסטי הוא לא יזהה את המשתמש
אישית.
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטי אישיים ו/או מידע על המשתמש או פעילותו אלא במקרים
המפורטים להלן:


אם המשתמש ירכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים וככל שאילו יוצעו באמצעות
האפליקציה ובמקרה כזה יועבר לצד שלישי המידע הנדרש בלבד לצורך השלמת תהליך
הרכישה ממנו;



אם המשתמש יהיה מעוניין לממש הטבה אשר תוצע לו במסגרת פעילות הופ! עם צדדים
שלישיים.



במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לחברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש;



ככל שהמשתמש יבצע מעשה המנוגד לדין;



ככל שיתקבל צו מרשות מחייבת למסור פרטי או מידע אודות המשתמש לצד שלישי ;



ככל שהחברה תמכור או תעביר את פעילות האפליקציה לגורם שלישי כלשהו ו/או ככל
שהיא תתמזג בעצמה ו/או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילות צד שלישי ובלבד
שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

פרסומות של צדדים שלישיים
החברה אינה מתירה לחברות אחרות לפרסם באפליקציה.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  ,1891 -כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע.
אדם שעיין במידע כזה ומצא כי אינו נכון ,שלם ,ברור או מעודכן ,רשאי לפנות לבעל מאגר המידע
בבקשה לתקן את המידע או למחקו .לצורך כך יש לפנות אל info@hoptv.co.il :או באמצעות פקס
מס'  30-6286448ולציין "עבור מחלקה משפטית" או בדואר רגיל לכתובת :ערוץ הופ! בע"מ ,המחלקה
המשפטית ,רחוב הרוגי מלכות  ,7תל אביב ,מיקוד.68712 :
בנוסף ,אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש ,הוא זכאי על-פי חוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1891 -לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות אילו שעניינן שימוש במידע אישי שמסר המשתמש-
תפורסם על-כך הודעה.

