
 מדיניות פרטיות 
 

 פרטיות הגולשים באתר, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.שייבה נדל"ן מכבדת את 

 מדיניות הפריות להלן מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ותנאי השימוש. 

 המידע הנאסף באתר: 

משפחה, בעת השארת פרטים באתר יוכל הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם 

טלפון, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה )לשיקול דעתו של האתר(. המידע אותו הנך מוסר 

 מובהר כי אין חובה למסור את המידע. הרשמתך לאתר באתר נאסף על ידי האתר  תבע

 שימוש במידע הנאסף באתר: 

 האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

 בנכס המופיע באתר.ביקור  תיאום •

 מסירת מידע נוסף אודות נכס המופיע באתר. •

בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי  •

 לעניין אותך, מעת לעת. 

צירוף לרשימת הדיוור של האתר על מנת לקבל עדכונים על נכסים חדשים המשווקים   •

 באתר.

 לצדדים שלישיים מידע שנאסף באתר: האתר לא מעביר 

האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו. האתר 

שומר בקפדנות על המידע הנאסף באתר ולא עושה בו שימוש למעט המפורט במדיניות  

 פרטיות זו. 

אתר לצדדים  יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף ב

 שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב. •

מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו  האתר ו/או מי  •

 בית המשפט.

על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/ או מי מטעמו בכל הנוגע  •

 לאתר זה. 

 ת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים. במקרה של מחלוק •

אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם  •

 אחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה.האתר, פעולות מנוגדות או הנ

למנוע נזק חמור לגוף  בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת 

 המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי. 

 אבטחת מידע:

האתר נוקט צעדים בכל הצעדים המתבקשים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים 

האישיים של הגולשים. האתר עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם 

 ות החלים במדינת ישראל. למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנ

לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים   יכוליםלא לדעת שאנו חשוב 

זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסוי באופן  

 מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

 שינויים במדיניות הפרטיות: 

מדיניות הפרטיות באתר   האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את

 ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות. 


