
תקנון

").החברה"ברוכים הבאים לאתר של חניון גינדי שרונה בע"מ (להלן:

החברהשלהפרטיותולמדיניותלהלןהמפורטיםלתנאיםכפופיםבווהשימושלאתרהגישה
לביןהחברהביןהיחסיםאתמסדיריםלהלןהשימושתנאי").השימושתנאי"(להלן:מטההמפורטת

")החניון"(להלן:שרונהגינדיבחניוןחניהמנוייו/אוחניהכרטיסירוכשו/אוצופהו/אוהגולשאדםכל
בו.באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ובמידע המצוי

השימוששעצםמאחרהחברהשלהפרטיותובמדיניותזהתקנוןבתנאילעייןהקפדאנא
אםהסתייגות.אוהגבלהכלללאהשימושלתנאימצדךהסכמהמהוויםבאתרשלךוהפעילות

.כל שימוש באתראינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לעשות

כותרותכאחד.וגבריםלנשיםומתייחסבלבד,לנוחותנועדיחידזכרבלשוןולהלןלעילהאמור
הפרקים מובאות לשם הנוחות ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הגדרות מסוימות.1

www.saronaparking.co.ilבכתובת:האינטרנטאתר":האינטרנטאתר"או"האתר".1.1
תחתהמצויאתרכלו/אועימה)הקשורותחברות(ו/אוהחברהשלמלאהבבעלותהמצוי

שם מתחם שנרכש על ידי החברה, ככל שאין בו תקנון ספציפי.

בחניוןחניהמנוייו/אוחניהכרטיסירוכשו/אובאתרצופהו/אוהגולשאדםכל":משתמש".1.2
המצוי בו.באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע

ידיעלבאתרהשימושאתהמסדירותזהמסמךהוראות":זהתקנון"או"תקנון".1.3
משתמשים.

המידע – כללי.2

לרכישתאלקטרוניסחרכאתרמשמשוכןהחניוןאודותמידעהיתר,ביןמכיל,האתר.2.1
והטבות,מבצעיםבדברפרסומיםמציגהאתרכן,כמובחניון.חניהמנוייו/אוחניהכרטיסי

שלישיים;צדדיםעםעסקייםפעולהשיתופישלפרישהנםכאלווביןהחברהמטעםבין
פרטים ליצירת קשר עם החברה ועוד.

As(שהואכמותלמשתמשיםמוצעבאתרהמופיעהמידע.2.2 Is.(כלעושההחברהאמנם
טעויותבונפלומעודכן,אינואושלםאינושהמידעיתכןאךמדויק,יהיההמידעכימאמץ

להעדראודיוקים,לאיאחראיתאינההחברהכן,ועלאחרות,טכניותטעויותאוקולמוס
לא תהיה כל טענה בקשר לכך.עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע ולמשתמש

פרטיות ומאגרי מידע.3

מנוי,ברכישתמתענייניםרק,לאאך(לרבות,באתרפרטיהםימסרואשרמשתמשים.3.1
עסקי),פעולהבשיתוףאופרסוםשטחישכירותאחסון,שטחישכירותכרטיסים,רכישת
הגנתלחוקבהתאםהחברהשלהלקוחותבמאגריכללושפרטיהםהסכמתםנותנים

קשר,ליצירתהחברהאתמשמשהלקוחותמאגר").הלקוחותמאגר"(להלן:הפרטיות
פעולותאחרמעקבלעיל),זהבתקנוןכמפורטהמשתמשלהסכמת(בכפוףדיוורשליחת

וכדומה.

מתנאיחלקמהוותאשרלהלן,החברהשלהפרטיותמדיניותהוראותגםראוזהלעניין.3.2
השימוש.

זכויות יוצרים.4
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וידאוקטעיתמונות,צילומים,איורים,האתר,עיצובלרבותבו,המופיעיםוהתוכןהאתר.4.1
החברהשלקניינההואהמידעיוצרים.זכויותחוקיידיעלמוגנים"),המידע"(להלן:וכיו"ב

באתר.היוצריםזכויותנשואהמידעאתלפרסםלחברההתירואשרשלישייםצדדיםשלאו
בפומבי,להציגלפרסם,להעתיק,לערוך,לעבד,שינויים,להכניסשלאמתחייבהמשתמש

לסייעאולהתיראוהמידעמןחלקכללהשכיראולמכורהציבור,לרשותלהעמידלשכפל,
החברה.שלוהכתובההמפורשתהסכמתהללאהנ"ל,מהפעולותפעולותלנקוטלאחרים

robotsמסוגתוכנותבאמצעותהאתרמןנתוניםלאסוףאיןזה,בכלל ,crawlersוכיוצא
איןכלשהי.מסחריתבמסגרתאומסחריבאופןברביםכאלהנתוניםלהפיץואיןבאלה
בכפוףאלאהחברה,לושעיצבהמאלהשוניםגרפיבממשקאובעיצובהאתראתלהציג

לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

המתחםשםלאו),אםוביןנרשמואם(ביןהחברהשלהמסחרסימנישרונה","גינדיהשם.4.2
)domain name(ביןבאתרהמסחרסימניהאתר,של)כולםהם-לאו)אםוביןנרשמואם

סימניעלהקנייןבזכויותלפגועהעלולהפעולהכלתיעשהלאהחברה.שלהבלעדירכושה
מראשהחברהשלהמפורשתהסכמתהקבלתבלאשימושכלבהםלעשותואיןהמסחר,
ובכתב.

המציעותחברותידיעללפרסוםשנמסרוונתונים,תמונותמסחר,סימניבאתרשישככל.4.3
חברותאותןשלרכושםהינםזהומידעמסחרסימניאזכיאתר,ביחסושירותיםמוצרים

ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

קישורים אלקטרוניים.5

צדדיםידיעלשמופעליםאינטרנטלאתריאלקטרונייםקישוריםלהיכללעשוייםבאתר.5.1
אלהאינטרנטאתריעלשליטהלחברהאיןבלבד.לנוחיותךנועדואלוקישוריםשלישיים.

אחריםלאתריםקישוריםבהכללתאיןבהם.המופיעיםלתכניםבאחריותנושאתהיאואין
אואלולאתריםאחרקשרכלעלאואלה,אתריםשלבתוכןתמיכהעללהעידכדי

מכווניםאלושקישוריםלכךאוהקישוריםלתקינותמתחייבתאינההחברהלמפעליהם.
שיקולפיעלרשאיתהחברהלקשר.אלקטרוניקישורכלמתיימראליהםאשרלאתרים

אחרים.דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים

חובות המשתמש.6

לגרועמבליאלה.שימושתנאילהוראותובהתאםלבבתוםבאתרלהשתמשמתחייבהמשתמש
בזאתמצהירהמשתמשמטעמהמיו/אוהחברהלהנחיותובהתאםדיןלכלבכפוףמהאמור,
כלשהםשלישייםבצדדיםו/אובחברהשהיאפגיעהמכליימנעהואכילאתרבכניסתוומתחייב

הסכמתעלמעידיםהמשתמשופעילותבאתרוהשימושהכניסהעצםבאתר.השימושבאמצעות
המשתמש והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

זה לעיל ולהלן.בעצם כניסתו לאתר מסכים המשתמש לכל האמור בתנאי תקנון.6.1

העלולאחרחומראומידעלפרסםלהפיץ,לשדר,לשלוף,להעלות,שלאמתחייבהמשתמש.6.2
אחר,שלקנייןזכויותלהפרלסייעהעלולו/אובאתרשימושמאחריםלמנועאולהגביל

זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.

כוללאחרחומראומידעלפרסםלהפיץ,לשדר,לשלוף,להעלות,שלאמתחייבהמשתמש.6.3
פרסומת, בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

במידעשימושלעשותהזכותבמידע.מסחרישימושכללעשותשלאמתחייבהמשתמש.6.4
במידעמסחרישימושכללעשותאיןהמשתמש.שלבלבדוהפרטיהאישילשימושונתונה

לצדדיםכאמורבמידעכלשהושימושלהרשותרשאיאינווהמשתמשכלשהןרווחלמטרות
במידעשימושלעשותאיןכימובהרבתמורה.שלאביןבתמורהביןכלשהם,שלישיים

מבליכלשהו,אחרבשירותו/אוהאינטרנטברשתהצגתולצורךבאתרהמתפרסםכלשהו
הסכמה זו, ככל שניתנה.לקבל את הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי



שלהמקורבקודכלשהיבצורהלהתערבו/אושינוייםלעשותשלאמתחייבהמשתמש.6.5
אולפגועהעלוליםכלשהםיישומיםאותוכנותלהעלותשלאומתחייבבמידעו/אוהאתר

את פעילות האתר.לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לשבש

מוסכםשאינוו/אוהדיןאתתואםשאינובאופןבאתרלהשתמששלאמתחייבהמשתמש.6.6
ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.

הוצאהכלובגיןעקיףו/אוישירנזק,כלבגיןהחברהאתולפצותלשפותמסכיםהמשתמש.6.7
תקנון זה על ידו.שיגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעות מהפרת הוראות

החברהבהםבמקריםהחברה,שלאחרתזכותבכללפגועמבליכימסכיםהמשתמש.6.8
דין,כלהוראותו/אוזהתקנוןהוראותתואםאינובאתרהמשתמששלהשימושכיתחשוש

שלהשימושאחרלהתחקותלאתר,גישהמהמשתמשלמנוערשאיתהחברהתהא
יוכיחו,אשרשלישייםלצדדיםהמשתמששלההתנהגותדפוסיאתלהעבירו/אוהמשתמש,

וכןבאתר,המשתמששלמפרהמפעילותנפגעיםהינםכיהחברה,שלדעתהלהנחת
לנקוט בכל פעולה אחרת על מנת להגן על קניינה ו/או זכויותיה.

אחריות.7

As(שהםכמותבמצבלמשתמשיםניתניםהאתרבמסגרתהמוצעיםוהשירותיםהמידע.7.1
Is.(כיומאשרמצהירהמשתמשבלבד.המשתמשאחריותעלנעשהבאתרהשימוש

שייגרמועקיף)ו/או(ישירשהואנזקלכלאחראיםיהיולאמטעמה,מיו/אוהחברה
יישאוולאבאתר,המשתמששעשהמהשימושכתוצאהכלשהו,שלישילצדו/אולמשתמש

סיבהמכלשיגרמורווחמניעתו/אוהכנסההפסדלרבותמיוחד,אותוצאתיעקיף,נזקבכל
שהיא בקשר עם השימוש באתר ו/או הצפייה בו.

יופרעולאהאתרשלמותו/אופעילותוכיעתבכלזמיןיהאהאתרכימתחייבתאינההחברה.7.2
אחראיתתהיהלאהחברהוכשלים.קלקוליםטעויות,בלאו/אוהפסקותבלאיתנהלוו/או

המידעהיקףאופי,בטיב,התאמותלאיאחראיתתהיהלאוהיאלעיל,כאמורלהפרעות
שיגרמואחר,אותוצאתיעקיףישיר,נזקאוהפסדלאובדן,ו/אוהעברתו)דרך(לרבות

שירותיםהפסקתעםבקשרו/אוכאמורהפרעותעםבקשרכלשהוג'לצדאולמשתמש
לתקלותכלשהובאופןאחראיתתהיהלאהחברהכן,כמושהיא.סיבהמכלבאתרמסוימים

שירותיאתהמאפשריםהתקשורתבקוויו/אובזקבקוויו/אוהאינטרנטברשתשיבושיםו/או
הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

השמטה בתכולת האתר.החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל טעות או.7.3

לציודלמיניהם,תוכנהיישומיאו"וירוסים"בשללרבותנזק,לכלאחראיתאינההחברה.7.4
אוגלישהגישה,בשלשיגרמוהמשתמש,שלאחררכושלכלאוהמשתמששלהמחשב

שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

והמוביליםבאתרהקיימיםבקישוריםהמפורסמיםלתכניםאחראיתתהאלאהחברה.7.5
מבצעאתיובילוכלשהם)links(קישוריםכימתחייבתאינההחברהאחרים.לאתרים
אלהקישוריםמוליכיםשאליהםלאתריםאחראיתואינהפעילאינטרנטלאתרהפעולה

אחריות המשתמש בלבד.ולמידע המצוי בהם. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על

מכלהחברהאתומשחררהמידעאבטחתלגביהאינטרנטרשתלמגבלתמודעהמשתמש.7.6
עלשנמסרופרטיםלחשיפתאחריותבכלתישאלאהחברהזה,בכללזה.בענייןאחריות

האתר ו/או של החברה.ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של

הפסקת פעילות האתר.8

ללאקבוע,באופןאםוביןקצובהלתקופהביןהאתרמהפעלתעתבכללחדולרשאיתהחברה
הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.



שונות.9

המצוימהמידעחלקכללשנותאולהוסיףלתקן,להסיר,הזכותאתלעצמהשומרתהחברה.9.1
בגיןהחברהכלפיטענהכלתהאלאלמשתמשלעת.מעתהאתר,עדכוןידיעלבאתר

ושיבושיםבתקלותכרוכיםלהיותעלוליםזהמסוגשינוייםמטבעם,באתר.שבמידעשינויים
אוכאמורשינוייםביצועבגיןהחברהכלפידרישהאותביעהטענה,כלתהיהלאולמשתמש

תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

לעת.מעתזהתקנוןתנאיאתלשנותאולהוסיף,לתקן,הזכותאתלעצמהשומרתהחברה.9.2
עם פרסומו באתר.כל שינוי בתנאי תקנון זה ובתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד

אוקשרכלהחברהלביןבינויוצריםאינםממנואולאתרמידעשתשדורתמסכיםהמשתמש.9.3
יחסים אשר חורגים מתנאי תקנון זה.

שלופרשנותםתוקפםלרבותבאתר,מהשימוששנובעתמשפטיתעילהוכלבאתרהפעילות.9.4
וסמכותבלבד,הישראלילדיןיוכפפוהחברה)שלהפרטיותמדיניות(ותנאיזהתקנוןתנאי

המוסמכיםהמשפטלבתינתונהבוולשימושזהלאתרהנוגעסכסוךבכלהבלעדיתהשיפוט
בתל אביב – יפו.

לכאורהראיהיהווהאתרדרךהמתבצעותהפעולותבדברהחברהשלהמחשברישומי.9.5
לנכונות הפעולות.

(לרבותלאכיפהניתנתבלתיאותקפהאינהזהבתקנוןכלשהיהוראהכיויקבעהיה.9.6
שהוחלטאותוקפםשנשללהסעיפיםאזי),1982תשמ"ג-האחידים,החוזיםלחוקבהתאם

במידתתואםתוכנםאשרואכיפים,תקפיםבסעיפיםכמוחלפיםייחשבואכיפיםאינםכי
סעיפי תקנון זה יוותרו בתוקפם.הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר

האתרתהליך רכישת כרטיסי חניה ו/או מנויי חניה בחניון באמצעות.10
אבטחת מידע:.10.1

וכדיבאתרומוגנתבטוחהקניהלךלאפשרמנתעלמתקדמותהגנהבמערכותמשתמשתהחברה
בטכנולוגייתמוצפנתבצורהמתבצעתבאתרהנתוניםהעברתהמידע.סודיותעלשניתןככללשמור

SSL.לאמתחייבתהחברהמקובל.תקןפיעלנעשיתמהאתראשראיכרטיסמספרשלהעברהכל
אתלאפשרמנתועלבלבד,ההזמנהתפעוללצרכיאלאבאתרהמזמיניםבפרטישימושלעשות

שאיתו בוצעה העסקה.ביצוע הרכישה. החברה לא שומרת מידע על מספר כרטיס האשראי

תהליך הרכישה:.10.2

פרטיאתלהזיןתתבקש–ממנוהרצויהוהכמותהכרטיס/מנויסוגבחירתלאחר.10.2.1
בעלפרטיאתלהזיןתצטרךאליהםבסמוךהרכישה.ביצועלצורךהאשראיכרטיס

שהנתוניםלכךראייהיהווהשנקלטהמידעזהות).תעודתטלפון,מלא,(שםהכרטיס
הינם אלה אשר נמסרו על ידי המשתמש.

ההזמנהעם סיום תהליך הרכישה יישלח אליך דוא"ל, המכיל את פרטי.10.2.2

חיוביבוצעלאהתהליךסיוםעלאישורהתקבללאהרכישהתהליךלאחראם.10.2.3
ידיעלהעסקהבוטלהכלשהישמסיבהבמידהכרטיסים.יוזמנוולאאשראיבכרטיס

התקבלולאבמידהשלך.הדוא"ללכתובתהודעהכךעלתישלחהאשראי,חברת
עםקשרליצורישההזמנה,מסיוםדקות15תוךההזמנהביצועעלמהאתראישור

.03-6212799בטלפוןהחברה

קבלת הכרטיסים/מנוי:.10.3



עם אישור הרכישה, תופק לך חשבונית על היקף הרכישה..10.3.1

נציג החניון ייצור עמך קשר ויתאם מולך את קבלת הכרטיסים..10.3.2

תנאים מיוחדים ומגבלות:.10.4

לותהיהולאהללווהמגבלותהתנאיםאתוהביןקראכיהלקוחאישורמהווהכרטיס/מנוישלרכישה
כל תלונה ו/או תביעה בנוגע להתניות ומגבלות אלו.

ביטול הזמנה:.10.5

להוראותבכפוףיתבצעהאתרבאמצעותחניהמנוייו/אוחניהכרטיסירכישתביטול.10.5.1
שהותקנווהתקנות")הצרכןהגנתחוק"(להלן:)1981התשמ"א-הצרכןהגנתחוק

הרכישה.מיוםימים14תוךמכוחו,

הגנתחוקלהוראותבכפוףתהאהרכישה,ביטולבדברלחברההרוכשהודעת.10.5.2
הצרכן ותקנותיו, ובאחת הדרכים הבאות:

במשרדיפהבעלבהודעהאו03-6212799בטלפון:–קריפה,בעל.10.5.2.1
החברה בכתובתה שלהלן;

,132בגיןמנחםדרךרח'שכתובתםהחברהלמשרדירשוםבדואר.10.5.2.2
;34קומהעגול,מגדלעזריאלי,מגדליאביב,תל

Info@saronaparking.co.ilבכתובתאלקטרוניבדואר.10.5.2.3

03-6947949למס'בפקסימיליה.10.5.2.4

באתר האינטרנט..10.5.2.5

הודעתואםהמשתמש/ים,שלהזהותומספר/יהשם/שמותיפורטהביטולבהודעת.10.5.3
מזהה נוסף.הביטול נמסרת בעל פה יהיה על המשתמש/ים לכלול גם פרט

או עולה חדש:ביטול בקשה לרכישת כרטיסים לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק,.10.5.4

עםלאנשיםזכויותשוויוןבחוקזהמונחכהגדרת"מוגבלותעםאדם".10.5.4.1
עולה"אושנים)65לושמלאו(מי"ותיקאזרח",1988התשנ"ח-מוגבלות,

תעודתאועולהתעודתלושניתנהמיוםשניםחמשחלפושטרם(מי"חדש
כלבהתקייםהרכישהאתלבטלרשאיוהקליטה),העלייהממשרדכעולהזכאות

התנאים המנויים להלן:

ובלבדהרכישה,מיוםחודשיםארבעהבתוךנעשההרכישהביטול.10.5.4.2
זהובכללהרוכשלביןהחברהביןשיחהכללההרכישהלצורךשההתקשרות

.שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

הנמנותמהאוכלוסיותאחתעלהנמנהאדםידיעלביטולנעשה.10.5.4.3
אחד(באמצאותאסמכתאהביטוללהודעתלצרףהמשתמשעלזה,בסעיף

בהתאםלעיל,מהאוכלוסיותאחתעלנמנההיותועללעיל)הנזכריםמהאמצעים
למפורט בחוק הגנת הצרכן.

דמי ביטול:.10.5.5



.9.5.4–.9.5.1בסעיףהנזכריםהביטוללתנאיבהתאםביטולבוצע.10.5.5.1
הנמוךלפי₪,100אוהעסקהממחיר5%בשיעורביטולדמיייגבולעיל,

ביניהם.

הנזכריםהביטוללתנאיבהתאםשלאשנעשהביטולשלבמקרה.10.5.5.2
סכוםמלואבסךביטולבדמיהמשתמשיחויבלעיל.9.5.3.-9.5.1בסעיף

הרכישה.

לתשומת ליבך:.10.6

שעות פעילות החניון :.10.6.1

07:00-24:00ה'-א'ימים
07:00-24:00ו'יום
08:00-24:00שבתיום

יציאה בכל שעות היממה.
הרכישה.אין לעשות בכרטיסי/מנויי החניה שימוש שאינו ע"פ תקנון.10.6.2

לצלםאולהעתיקשלישי,לצדהחניהכרטיסי/מנוייאתלמכורמוחלטאיסורחל.10.6.3
אותם.

אולמכירההמוצעיםהכרטיסים/מנוייםמספראתלהגבילרשאישרונהחניון.10.6.4
להפסיק את המכירה בכל עת.

יצירת קשר.11

לכתובת:בדוא"ללפנותניתןשונים,ובירוריםבווהשירותיםהאתרפעילותעלהסברטכנית,לתמיכה
info@saronaparking.co.ilמנחם(עגול),עזריאליבמשרדיה:החברהלכתובתרשוםבמכתבאו

למשתמשהחברהפניות.03-6947949שמספרובפקסאו6701101אביבתל,34קומה,132בגין
ההרשמהבעתהמשתמששמסרהדוא"לכתובתבאמצעותתעשנהזהולתקנוןלאתרהקשורבכל

לאתר, או באמצעות האתר או בדואר רשום/רגיל.

מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

ביחסמדיניותהאתלפרסםהחליטהכך,ובשלבאתרהמשתמשיםפרטיותאתמכבדתהחברה
אחר מדיניות זו.להגנת פרטיות המשתמשים והיא מתחייבת כלפי המשתמשים למלא

המשתמשיםשלפרטיותםעללשמירהביחסהחברהנוהגימהםלהסבירהינההמדיניותמטרת
בעתידהעלהנאסףאוהמשתמשיםידיעללההנמסרבמידעהחברהמשתמשתוכיצדבאתר

השימוש על ידי המשתמשים באתר ובעת הגלישה בו.

שלהפרטיותלמדיניותהסכמתךעלמעידיםבמסגרתוהמוצעיםהשירותיםמןובאילובאתרהשימוש
אםלפיכך,זה.במסמךלאמורמצדךבהתנהגותהסכמהומהוויםזה,במסמךהמפורטתהחברה

לצפותו/אובאתרשימושלעשותשלאמתבקשהנךזהבמסמךלהוראהאולתנאימסכיםאינך
בו.

נפרד הימנו ותפורשנה בצוותא.הוראות מסמך זה משלימות את תקנון האתר, מהוות חלק בלתי

המידע המוזן לאתר ו/או נאסף במסגרתה.1
באופןאותךמזההמהמידעחלקמידע.עליךנאסףהאתרבשירותיהשימושבעת.1.1

אותךששימשותשלוםאמצעיטלפון,מספרשלך,הדוא"לכתובתשמך,כגוןאישי
בעתהחופשיתובהסכמתךביודעיןמוסרשהנךמידעזהונוספים.אישייםופרטים
בעתאישייםפרטיםשנדרשיםככלכייובהר,").אישימידע("באתרלשירותיםרישום

לצורךלההנחוץהמידעאתרקממךתבקשהחברהבאתר,לשירותיםהרישום
להוסיףתתבקשהשירותיםמןבאחדיםכן,עלידך.עלהמבוקשיםהשירותיםאספקת

על ידך.ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופן השירות המבוקש

mailto:info@saronaparking.co.il


לאפשרתוכללאהחברהברםהאישיים,פרטיךאתלחברהלמסורמחובתךאיןאמנם.1.2
פרטיםשתקבלמבליכולם,אוחלקםבאתר,המוצעיםבשירותיםשימושלעשותלך

אלה ממך.

ידךעלשנעשהלשימושביחסומצטברסטטיסטימידעהינואצלנושנשמרנוסףמידע.1.3
האינטרנטכתובתאותך,שעניינוושירותיםהצעותצפית,בהםעמודיםלמשלבאתר,

)IP(באתרהמשתמשיםליתרביחסגםשנאסףבמידעהמדוברועוד.פניתממנה
וככלל הוא אינו כולל זיהוי אישי.

במאגרחלקיאומלאבאופןיישמרובאתר,שתבצעהפעולותפרטיגםכמואלו,פרטים.1.4
המידע של החברה.

מאגר המידע של החברה.2
החברה"),הפרטיותחוק"(להלן:1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתלחוקבהתאם.2.1

.700068010שמספרורשוםמידעבמאגרמחזיקה

שלהמידעבמאגרייכללהאישישהמידעהסכמתךאתנותןהנךאישימידעבמסירת.2.2
זהולמסמךהאתרלתקנוןבהתאםשימושבולעשותרשאיתתהאהחברהוכיהחברה

ובכפוף להוראות חוק הפרטיות.

הפרטיותחוקלהוראותבהתאםהמידעבמאגרהמצויאודותיךבמידעלעייןזכאיהנך.2.3
והחברה מתחייבת לפעול לפי הוראות החוק הנ"ל.

שנעשה על ידך באתרשימוש במידע שהנך מספק לנו ובמידע שנאסף על סמך השימוש.3
אופןבדברמידעוכןאודותיךמידעלאסוףעשויההחברהבאתרשימושךבעתכאמור.3.1

השימוש שהנך מבצע באתר.

פיעלאוזופרטיותמדיניותפיעלרקיעשהשנאסףובמידעבנתוניםהשימוש.3.2
הוראות כל דין, וזאת למטרות שתפורטנה להלן:

חדשיםתכניםאושירותיםיצירתבאתר,המוצעיםוהתכניםהשירותיםשיפור.3.2.1
שלוניתוחקיימיםתכניםאושירותיםביטולאוהמשתמשיםלדרישותהמתאימים
מידעבעיקרויהיהכךלצורךהחברהאתשישמשהמידעבאתר.שנעשיםהשימושים

סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

שיתאיםכדיהאתרושיפורשלךההתעניינותלתחומיהאתרתוכןהתאמת.3.2.2
להעדפותייך.

כגוןשוניםבאובייקטיםשימושבאמצעותהחברהשלפרסומותהצגת.3.2.3
COOKIESכייובהרחברתיות.ברשתותלרבותתגלוש,בהםאחריםאינטרנטבדפי

מתאיםרקאלאאישיתאותךמזההאינוכאמורפרסומותהצגתלשםהנאסףהמידע
את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך.

אחרת),מדיהבכל(אוSMSבאמצעותאואלקטרוניבדוארהודעותשליחת.3.2.4
גםעשוייםאנולקוחות;שירותכגוןניהוליות,למטרותקשראיתךליצור(א)מנתעל

עלולשאתהבעיותבפתרוןלסייעמנתעלהיתרביןאיתך,ההתקשרותאתלתעד
מידעלךלשלוח(ג)באתרשיפוריםאושינוייםעללמשל,לך,להודיע(ב)בהןלהיתקל

צדדיםאודותבמידעמדובראםוביןהחברהעלבמידעמדובראםביןופרסומי,שיווקי
הנחותמבצעים,ופעילויות,אירועיםאודותמידעהיתרוביןמפרסמים,לרבותשלישיים
להוראותבהתאםלהסכמתךכפופהפרסומימידעשליחתכייובהרוכדומה.והטבות

אלינולפנותהאפשרותבפניךעומדתעתבכלכן,כמוהתקנון.והוראותלהלן4 סעיף
שתשלחנהבהודעותהזמיניםקישוריםבאמצעותכאמור,מידעמלקבללחדולבבקשה

אלייך ו/או בפניה בכתב לחברה.

על ידי החברה.תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד.3.2.5

כל מטרה אחרת כמפורט במסמך זה או בתקנון האתר..3.2.6

שליחת דיוור.4
לעניין שליחת דיוור.הוראות פרק זה מתווספות להוראות הקיימות בתקנון האתר.4.1



כלאוSMSהודעתאלקטרוני,דוארבאמצעותלעת,מעתלךלשלוחרשאיתהחברה.4.2
צדדיםידיעלניתניםאשרשירותיםבדברו/אושירותיהבדברמידעאחרת,מדיה

הודעותוכןפרסומיםעדכונים,מקצועי,חומרלרבותופרסומישיווקימידעשלישיים,
והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגר המידע שברשותה.

במועדאולאתרהרישוםבעתלרבותלכך,הסכמתךשנתתככלאליךישלחזהמידע.4.3
הדיןהוראותפיעלמותרשהדברככלו/אוזו,הסכמתךביטלתלאעודוכלאחר,

2008-התשס"ח),40מס'(תיקוןושידורים)(בזקהתקשורתחוקהוראותובכללן
").חוק הספאם("

המידעואתפרטיךאתתעבירולאלאחריםישירדיוורשירותימספקתאינההחברה.4.4
הסכמתךתתקבלאםאלאישיר,דיוורשליחתלצורךשלישיים,לצדדיםלגביךשנצבר

שיווקיותהצעותשלמשלוחלצורךבפרטיךלהשתמשעשויההחברהזאת,עםלכך.
ללאכאמורשלישייםלצדדיםימסרולאשפרטיךובלבדשלישיים,צדדיםמטעם

זוובמסגרתמטעמהשירותיםבנותנילהיעזרהחברהעשויהכן,כמוהסכמתך.
פרטיות.להעביר להם פרטים שונים, בכפוף להתחייבותה לשמירה על

כאמור,דיוורמלקבללחדולבבקשהאלינולפנותהאפשרותבפניךעומדתעתבכל.4.5
באמצעות אחת הדרכים המפורטות בגוף הדיוור.

מסירת מידע לצד שלישי.5
זהומידעשפרטים(ככלבאתרפעולותיךעלשנאסףובמידעאישיבמידעמשתפתאינההחברה

למעט במקרים הבאים:מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים
אובמפורשמדעת,הסכמה–"הסכמה"זה,לענייןלכך.הסכמתךקיבלההחברה.5.1

מכללא.

שלישיולצדלחברהמשותפותבפעילויותאושלישיצדשלתוכןבפעילותתשתתף.5.2
לשםלוהדרושהמידעהרלוונטיהשלישילצדיועבראלהבמקריםבאתר.המוצגות

ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.

)FACEBOOK(פייסבוקכגוןחברתיות,ברשתותחבריךאתלשתףלךשנאפשריתכן.5.3
SHAREהתקניכדוגמתורכיביםהתקניםבאמצעותבאתרשתבצעבפעולותואחרות,

הןכילדעתעליךאולםכאמורחברתיותלרשתותאישימידענמסורלאאנו.LIKEו-
ברשתשלךהפרופילדרךברשותןהקייםהמידעעםהנ"להמידעאתלהצליבעשויות

החברתית הרלבנטית.החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת

צדדיםידיעלהמסופקיםולשירותיםאינטרנטלאתריקישוריותלכלולעשויהאתר.5.4
הצדשלבשירותיםאובאתריםמספקשהנךאישיזיהויהמאפשרמידעכלשלישיים.
שלו.והפרטיותהאבטחהלמדיניותוכפופיםהשלישילצדישירותמסופקיםהשלישי
אתריםשלולמדיניותהאבטחהולנהלילפרטיותאולתוכןאחראיתאיננההחברה

ללמודאותךמעודדיםאנחנוהאתר.דרךגישהאוקישוריתניתנהשאליהםאלה,
מידעלהםתספקטרםאלהשלישייםצדדיםשלוהאבטחההפרטיותמדיניותאודות

אודותיך.

לאתרלספקמנתעלשירותיםספקיעםלעבודעשוייםאנחנו–האתרתחזוקתלצרכי.5.5
ספקיםידיעלנחוץשהדברבמידהאחרים.ושירותיםשותפתתחזוקהפיתוח,שירותי

כולוהאישי,למידעגישהלהםתינתןכלפינו,החוזיותהתחייבויותיהםמילוילשםאלה
או חלקו, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.

בהםנותניםשאנולחברותאולגופיםאישימידעמספקיםאנו–סטטיסטייםלצרכים.5.6
עםאחדבקנההעולהובאופןשלנוההוראותלפיעבורנוהמידעאתשיעבדוכדיאמון

פרטיםכוללאינוסטטיסטייםלצרכיםהמועברמידעככלל,שלנו.הפרטיותמדיניות
מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

מטעמים משפטיים:.5.7

המידעאופרטיךאתלמסורלההמורהשיפוטיצוהחברהבידייתקבלאם.5.7.1
אודותיך לצד שלישי.



טענה,מחלוקת,כלבמסגרתו/אולצורךהחברה,לדעתיידרש,הדבראם.5.7.2
צד ג' לבין החברה.תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין

איזהאובאתרהשימושתנאיאתלהפרתנסהאושתפרבמקרה.5.7.3
אחר,גורםבאמצעותאוישירבאופןתבצע,אוהחברהידיעלהמוצעיםמהשירותים

רשותלכלהמידעאתלמסוררשאיתהחברהתהיהלדין,כמנוגדותהנחזותפעולות
מוסמכת.

כדיסבירבאופןנחוצההמידעמסירתכיתסבורשהחברהמקרהבכל.5.7.4
למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.

הפרטים.בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את.5.7.5

שתיעזרבמקרהוכןאחרתאגידבמסגרתהאתרפעילותאתתארגןהחברהאם.5.8
הפעילותאתתמזגאואחרגוףעםשתתמזגאונאמנותבחברתאותפעולבחברת

להעבירזכאיתתהיההיא–הנוסף")"התאגיד(להלן:שלישיצדשלפעילותעםבאתר
ידהעלשנאסףסטטיסטימידעכלאואודותיךשנאגרהמידעאתהנוסףלתאגיד
פרטיותמדיניותהוראותאתעצמועליקבלהמידעיועבראליוהחדששהתאגידובלבד

זו.

פרסומות של צדדים שלישיים.6
הצגתמערךאתעבורהלנהלשלישייםלצדדיםלהתירעשויהאומתירההחברה.6.1

במערכותלהשתמשעשויהאומשתמשתוכןבניהולולסייעו/אובאתרהפרסומות
מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

כגוןשוניםאובייקטיםבמחשבךלהציבעשויותאלהחברותהפרסומות,ניהוללצורך.6.2
COOKIESרשת""משואותומשבצות)WEB BEACONS(אוהפרסומותבמודעות

בדפיהמשובציםייחודי,מזההבעליזעיריםגרפייםקבציםהןהמשואותהאתר.בדפי
מזההאינוהנאסףהמידעבאתר.השימושאודותמידעבאיסוףלסייעותפקידםהאתר
לענייןשעשוייםלנושאיםבפניךשיוצגוהפרסומותאתמתאיםרקאלאאישיתאותך

WEBו-COOKIESב-עושותאלהשחברותהשימושאותך. BEACONSכפוף
שלהפרטיותמדיניותאתלבדוקמוזמןוהנךבלבדחברותאותןשלהפרטיותלמדיניות

אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

אבטחת המידע.7
לאתרחדירהלמניעתמקובליםזהירותאמצעיונוקטתמשאביםמקדישההחברה.7.1

אתלהבטיחבאפשרותנואיןזאת,עםהמשתמשים.בפרטיותאפשריתפגיעהולסיכול
כילהבטיחיכוליםאיננוכן,כמובאתר.מאוחסןו/אולנומספקשהנךהמידעכלבטחון

אמצעי האבטחה שלנו.מידע זה לא ייתפס, יתגלה, ישתנה או ייהרס עקב הפרה של

שהוא,סוגמכלנזקלכלאחראיתתהאלאהחברהכיומסכיםמאשרואתהלךידוע.7.2
בויעשהאםאוייחשףיאבד,המידעאםמטעמך,למיו/אולךשייגרםישיר,אועקיף

דרישהו/אוטענהכללךתהיהלאכיומסכיםמאשרוהנךכלשהוא,מורשהלאשימוש
לך,שיגרמונזקיםובשלאלהנסיבותבקרותמטעמהמיו/אוהחברהנגדתביעהו/או

ככל שיגרמו, בעטיין.

באופןלךלהודיעשננסהייתכןשלנו,האבטחהמערכותשלהפרהעלנלמדאם.7.3
שתוכלכךאחרת,בדרךאולנושסיפקתאלקטרוניהדוארכתובתבאמצעותאלקטרוני

לנקוט באמצעי האבטחה המתאימים.

שינויים במדיניות הפרטיות.8
דעתנו הבלעדי.מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול

האתר ונציין את תאריך העדכון האחרון.ככל שנעשה שינוי במדיניות הפרטיות שלנו, נעדכנה בדף

ככלשלנו.הפרטיותבמדיניותבשינוייםלהתעדכןמנתעללעתמעתזהלדףלחזורלךממליציםאנו
שלא לעשות שימוש באתר.שאינך מסכים להוראות מדיניות הפרטיות שלנו הנך מתבקש
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