מדיניות פרטיות

עדכון אחרון 12 :במרץ2018 ,
 .1מבוא
 .1.1חברת דיי טו בע"מ ועמיתיה ("דיי טו"" ,אנו" או "אנחנו") מספקים את מדיניות הפרטיות
שלהלן (כפי שתתוקן/תעודכן מעת לעת) ("מדיניות הפרטיות" או "מדיניות") בכדי ליידע אתכם
אודות המדיניויות וההליכים שלנו הנוגעים לאיסוף ,שימוש ,שיתוף וחשיפת מידע שאנחנו
מקבלים ו/או אוספים מכם כאשר אתם מבקרים ו/או עושים שימוש באתר האינטרנט שלנו
בכתובת ( www.daytwo.comאו כל כתובת ישימה אחרת) ו/או האפליקציות שלנו (יחד "אתר
האינטרנט") ו/או עושים שימוש בשירותים שלנו (כהגדרתם בתנאי השימוש).
 .1.2מדיניות זו מהווה חלק אינטגרלי מתנאי השימוש של אתר האינטרנט שלנו ("תנאי השימוש").
כל המונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו נושאים את אותה המשמעות המוענקת להם בתנאי
השימוש .אנא שימו לב כי אנחנו עשויים לפרסם באתר האינטרנט הודעות פרטיות נלוות נוספות
ביחס לחלקים מסוימים של השירות.
 .1.3בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או גלישתכם באתר האינטרנט ו/או רכישתכם ושימושכם
בשירותים ,אתם מסכימים למדיניות זו ללא ה גבלה ,ומסכימים להיות מחויבים על פי תנאיה .על
כן ,אנו ממליצים לכם לקרוא מדיניות זו בעיון טרם השימוש באתר האינטרנט ו/או המסירה של
כל מידע ב אתר האינטרנט ו/או טרם הרכישה ו/או השימוש בשירותים .אם אינכם מסכימים
למדיניות זו ,במלואה או בחלקה ,עליכם להימנע משימוש בשירותים ו/או אתר האינטרנט.
 .1.4אנו עשויים לשנות ,לתקן ו/או לעדכן את תנאי מדיניות זו מעת לעת ,על ידי פרסום הודעה באתר
האינטרנט שלנו ,עם הודעה מוקדמת בת חמישה ( ) 5ימים .המשך שימושכם בשירות ו/או האתר
יהווה את הסכמתכם המפורשת למדיניות פרטיות זו (לרבות כל תיקון או שינוי בה) .אם אינכם
מסכימים למדיניות פרטיות זו (לרבות המונחים החדשים או השונים שבה) ,עליכם להימנע
מהשימוש בשירות.
 .2איסוף מידע
 .2.1בעצם שימושכם באתר האינטרנט ו/או הרישום והשימוש בשירות ,אתם מצהירים בזאת ונותנים
את הסכמתכם המודעת לכך שכל מידע המאפשר זיהוי אישי שאתם מספקים וכל מידע שאינו
מאפשר זיהוי אישי שאנו אוספים מכם בהתאם למדיניות הפרטיות יאוחסנו במאגר(י) המידע
שלנו ,הרשומים כחוק אצל רשם מאגרי המידע  ,ואנו נעשה שימוש בתוכן כאמור למטרות
המפורטות להלן.
 .2.2שימושכם באתר האינטרנט ובשירותים שלנו הינו אך ורק על פי רצונכם .אתם מבינים ומסכימים
שאין לכם כל מחויבות חוקית לספק לנו כל תוכן (כהגדרתו להלן) ,והאספקה שלו מבוססת באופן
בלעדי על רצונכם החופשי .עם זאת ,הנכם ערים לכך שללא אספקת המידע המאפשר זיהוי אישי
(כהגדרתו להלן) מצדכם לא תהיה לכם אפשרות להירשם ו/או לקבל את השירות שלנו.

 .2.3במהלך השימוש שלכם באתר האינטרנט (לרבות מי מבין האפליקציות שלנו) ו/או השירות ,אתם
תספקו ואנחנו רשאים לאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי ומידע שאינו מאפשר זיהוי אישי (לעיל,
ולהלן ,יחד "התוכן") .מדינ יות פרטיות זו חלה על מידע המאפשר זיהוי אישי ומידע שאינו
מאפשר זיהוי אישי גם יחד.
 .2.4מידע המאפשר זיהוי אישי.
 .2.4.1מהו מידע המאפשר זיהוי אישי " .מידע המאפשר זיהוי אישי" משמעו כל נתון ו/או מידע,
אשר מזהה או עלול לזהות אתכם באופן אישי כפרטים ,לבד או בשילוב עם מידע אחר,
לרבות ,ללא הגבלה )i( :מידע שאתם מספקים על עצמכם בעת הרישום או רכישת השירות
שלנו (כגון שמכם ,פרטי התקשרותכם ,מידע לתשלום); ( )iiמידע דמוגרפי; ( )iiiמידע על
התזונה ,הרגלי השתייה ,הפעילות הגופנית ו/או כל מידע אודות דפוסי אורח החיים שלכם;
( )ivמידע על מצבכם הבריאותי (כגון מידע שאפשר שייאסף דרך יומן המזון ,הסקרים,
הטפסים או התכונות כאשר אתם בתוך חשבונכם ,דגימות פיזיות שאתם מספקים בערכת
הדגימות שלכם (כמו דם וצואה)); תוצאות מודד הגלוקוז שלכם ותוצאות ניתוח
המיקרוביום שלנו ופרמטרים רפואיים אחרים; ( )vכל מידע אישי ו/או רגיש שאנחנו
מפיקים עליכם או אודותיכם מהמידע הנזכר לעיל ,כגון המלצות התזונה האישיות שלכם,
ניתוח מיקרוביום המעי שלכם ,וכל מידע אחר שאנחנו עשויים לאסוף או שאנחנו אוספים
בהתבסס על המידע האישי ו/או הנתונים שסיפקתם לנו אודותיכם.
.2.4.2המצג שלכם .בעצם העובדה שאתם מספקים לנו (בין אם דרך אתר האינטרנט ו/או על ידי
השימוש בשירותים) כל מידע המאפשר זיהוי אישי ,אתם מצהירים ומתחייבים בזאת
שהמידע המאפשר זיהוי אישי האמור הינו שלכם ,ושיש לכם את הזכות החוקית לספק לנו
מידע כזה ושהינו מלא ,מדויק ואמתי.
 .2.4.3רישיון להשתמש במידע המאפשר זיהוי אישי .אין אנו תובעים בעלות על המידע המאפשר
זיהוי אישי שאתם מספקים לנו .אולם ,כאשר אתם מספקים לנו מידע המאפשר זיהוי אישי
אתם מעניקים לנו בזאת רישיון בלתי חוזר ,ללא חבות תמלוגים ,לא בלעדי ,בלתי מוגבל (עם
הזכות לתת רישיון משנה) להשתמש במידע המאפשר זיהוי אישי שלכם בהתאם לתנאים של
מדיניות הפרטיות הזו בכדי שנוכל לספק לכם את השירותים שלנו .אתם מסכימים בזאת
שיעשה שימוש במידע המאפשר זיהוי אישי על ידינו ו/או על ידי ספקי שירות מצד שלישי
העובדים מטעמנו לשם אספקת השירותים ,רק בהתאם למדיניות זו.
.2.4.4איך אנחנו משתמשים במידע המאפשר זיהוי אישי .השימוש שיעשה על ידינו ו/או על ידי
הספקים צד שלישי שלנו במידע המאפשר זיהוי אישי יהיה למטרות הבאות )i( :לספק לכם
את השירות (לרבות איגרת המידע ,כהגדרתה להלן) ושירותים קשורים הנצרכים על ידיכם
(כגון שירותים של תזונאי) )ii( ,לנטר ולנתח את השימוש שלכם בשירות וכן ,אם יידרש,
לניהול הטכני ואיתור וטיפול בבעיות בשירות ו/או באתר האינטרנט )iii( ,להתאים באופן
אישי את החוויה שלכם בשירותים ,ולהבנה טובה יותר של צרכיכם ,הן על בסיס מצטבר והן
על בסיס אישי ,במטרה לשפר את השירות(ים) שלנו )iv( ,לספק לכם הודעות שירות ומידע
מנהלתי נוסף בנוגע לתהליך שלכם; ( )vלספק לכם הצעות מאתנו ו/או מצדדים שלישיים
אשר אנחנו מאמינים שהן עשויות להיות יעילות עבורכם או לעניין אתכם (לרבות חומרים

שיווקיים ,כהגדרתם להלן) )v( ,ליצירת מידע סטטיסטי )vi( ,לאכיפת תנאי השימוש שלנו,
( ) viiלתקשר עמכם וליצירת קשר עמכם בכדי לקבל משוב מכם אודות השירות והתהליך
שאתם עוברים; ( )viiiהעברה לספקים ,ספקי שירותים ,קבלנים מצד שלישי אשר עובדים
מטעמנו בהקשר לשירותים ולשירותים הקשורים שניתנים לכם ,כגון )ix( :לצרכי אחסון
ו/או גיבוי ו )x(-כפי שיאושר אחרת על ידיכם.
 .2.4.5זכותכם לעיין ,לשנות ולמחוק את המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם .יש לכם את הזכות
לעיין במידע המאפשר זיהוי אישי שלכם המאוחסן במאגר(י) המידע שלנו ,וכן להמציא
בקשה לעדכון ,שינוי ו/או למחיקה שלו על ידי יצירת קשר עמנו דרך הכתובת
] .[https://www.daytwo.com/support/openTicketאנחנו נפעל ,בכפוף לחוק החל ,בכדי
לבצע את בקשתכם .אנחנו עשויים לשמור מידע מסוים בהתאם לדרישת החוק החל ,או
מסיבות עסקיות לגיטימיות ,לפרק הזמן הנדרש מכוח החוק החל .אנא שימו לב שאם
תמחקו לחלוטין את המידע המאפשר זיהוי אישי ,חשבונכם עלול להיות מושבת ועקב כך לא
תוכלו לעשות שימוש בשירות שלנו .אנא היו ערים לכך שגם לאחר שבקשתכם לשינוי
תעובד ,אנחנו עשויים ,מעת לעת ,לשמור מידע שיורי אודותיכם בהעתקי הגיבוי ו/או
הארכ יון של מאגרי המידע שלנו .אנחנו נשמור ונשתמש במידע על פי הנדרש בכדי למלא את
התחייבויותינו המשפטיות ,ליישב מחלוקות ,ולאכוף את הסכמנו.
 .2.5מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי
.2.5.1מהו מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי " .מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי" משמעו כל מידע
אנונימי ו/או סטטיסטי שאינו חושף את זהותכם המסוימת כפרט ,לרבות (ללא הגבלות):
(א) מידע הקשור או שניתן לקישור באופן סביר למחשב או מכשיר מסוים; מידע אודות
הדפדפן והמכשיר; דפים בהם ביקרתם; נתוני טראפיק אנונימיים; סוג וגרסת מערכת
ההפעלה; כתובת  ;IPמשך הזמן בו השתמשתם באתר האינטרנט או בשירותים; לחיצות על
פרסומות וכו '; (ב) כל מידע אותו אנחנו אוספים אודותיכם (דרך שימושכם באתר
האינטרנט ו/או השימוש בשירותים) ו/או מפיקים ממידע שכזה ,ו/או כל מידע שמובא
לידיעתנו בהקשר לשימושכם באתר האינטרנט ו/או השירות ,לרבות (ללא הגבלות) דרך
סקרים ,שאלונים ,טפסים או מאפיינים אחרים ,דגימות פיזיות המסופקות לנו ,תוצאות
ניתוח ,ובלבד שכל וכל מידע כאמור נותק ונוקה מכל וכל מידע המאפשר זיהוי אישי ,וככזה
הוא אינו חושף ואינו יכול לחשוף את זהותכם האישית כפרטים ,ואינו משולב עם מידע
שמזהה אתכם באופן אישי.
.2.5.2רישיון לשימוש במידע שאינו מאפשר זיהוי אישי .בעצם שימושכם באתר האינטרנט ו/או
השירותים ,אתם מכירים ומסכימים בזאת שמידע שאינו מאפשר זיהוי אישי ייחשב כמידע
בלתי-חסוי ,בלתי -קנייני ובלתי מוגן ,ואתם מעניקים לנו בזאת רישיון להשתמש במידע
שאינו מאפשר זיהוי אישי למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות הזו ,או לכל מטרה
שנמצא לנכון ,ולא תהיה לכם כל טענה ו/או תביעה (כספית או אחרת) כלפינו בהקשר זה.
.2.5.3כיצד אנו מקבלים ואוספים מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי .אנחנו רשאים להשתמש
במספר טכנולוגיות (אשר יחולו על המחשב שלכם ו/או המכשיר הנייד שלכם) בכדי לקבל

ו/או לאסוף מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי משימושכם באתר האינטרנט ו/או השירותים,
כדלקמן:
עוגיות ,תגיות פיקסל ,אחסון אובייקטים מקומי וטכנולוגיות דומות (יחד להלן:
.2.5.3.1
"עוגיות") .עוגייה הינה קובץ נתונים קטן אותו אנחנו מעבירים לדיסק הקשיח של
המחשב שלכם (או המכשיר הנייד שלכם ,לפי העניין) לצרכי ניהול רשומות .אנו
משתמשים ב"עוגיות זיהוי סשן" בכדי לאפשר מאפיינים מסוימים של השירות ,להבין
בצורה טובה יותר את האופן שבו מתבצעת האינטראקציה ביניכם לבין השירות,
לאחסן ולקבל מזהים ומידע אחר אודות מחשבים ,טלפונים ומכשירים אחרים ולנטר
את ניתוב התנועה ברשת והשימוש המצטבר בשירות .אתם יכולים להורות לדפדפן או
לנייד שלכם (לפי העניין) ,באמצעות שינוי האפשרויות שלו ,לחדול מלקבל עוגיות או
להודיע לכם לפני שהוא מקבל עוגייה מאתר אינטרנט שאתם מבקרים בו .אולם
במידה ולא תקבלו את העוגיות ,אפשר שלא תוכלו להשתמש בכל החלקים ובכל
הפונקציות של השירות .במידה ונאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי דרך העוגיות –
נקבל את הסכמתכם מראש לאיסוף כזה ,כפי שנדרש באופן חוקי מתוקף החוק החל.
לתשומת לבכם :אתרי אינטרנט ואפליקציות אחרים עשויים גם הם למקם או לקרוא
עוגיות על הדפדפן של המחשב ו/או המכשיר הנייד שלכם ,או לאסוף באופן אחר מידע
אודותיכם .עם זאת ,מדיניות זו אינה מכסה את השימוש שיעשה על ידי צדדים
שלישיים במידע זה כפי שמתואר בסעיף "קישורים לאתרים של צדדים שלישיים"
בתנאי השימוש.
[ GIFsקבצים גרפיים] .תמונות  GIFשקופות ( )Clear GIFsהינן גרפיקות
.2.5.3.2
קטנות עם מזהה ייחודי ,הדומות בתפקודן לעוגיות .בניגוד לעוגיות ,אשר מאוחסנות
על הדיסק הקשיח של מחשבכם ,תמונות  GIFשקופות מוטמעות בצורה בלתי נראית
על דפי האינטרנט .אנחנו רשאים להשתמש ב GIFs-או בטכנולוגיות דומות באתרי
האינטרנט שלנו בכדי לזהות את התנהגותם של המשתמשים באתר האינטרנט ו/או
בעת שהם משתמשים בשירותים.
נתוני יומן פעילות .משמעותם של נתוני יומן פעילות היא מידע שהדפדפן שלכם
.2.5.3.3
שולח כאשר אתם מבקרים באתר אינטרנט או שירות אינטרנטי ("נתוני יומן
פעילות") .נתוני יומן פעילות אלה עשויים לכלול ,אך אינם מוגבלים לכתובת ה IP-של
המחשב שלכם ,מיקום ,סוג דפדפן ,דף האינטרנט שבו ביקרתם לפני או אחרי
שנכנסתם לשירות ,תאריך ושעת ביקורכם ,מ ידע אודות פעילויותיכם בתוך השירות,
מזהים אחרים של הדפדפן או המכשיר ,נתוני נפילת מערכת ,ספק שירותי אינטרנט
ומידע סטנדרטי אחר של שרת-יומן הפעילות.
מכשירים ואפליקציות אוטומטיים ,כגון גוגל ניתוחים (:)Google Analytics
.2.5.3.4
אנחנו משתמשים בכלים כגון אלה בכדי להעריך את השימוש בשירות שלנו ,והם
מסייעים לנו לשפר את השירותים שלנו ,את הביצועים ואת חוויית המשתמש .אנחנו
רשאים גם להעסיק צדדים שלישיים בכדי שיעקבו וינתחו את נתוני השירות או יספקו
שירותים אחרים מטעמנו .צדדים שלישיים כאלה רשאים לשלב את המידע שאנחנו

מספקים אודותיכם עם מידע אחר שהם אספו .מדיניות זו אינה מכסה את השימוש
של צדדים שלישיים אלה במידע .למידע נוסף על אופיו של המידע הנאסף דרך שירותי
גוגל ניתוחים ,לחצו כאן.
כלי לניתוח נתונים .הכלי לניתוח נתונים עשוי לאסוף ולנתח מידע אשר נאסף
.2.5.3.5
באופן אוטומטי ופאסיבי בזמן שאתם מנווטים בתוך או נמצאים באינטראקציה עם
אתר האינטרנט ,יחד עם המידע על מכשירכם או מחשבכם (כגון עוגיות) .כלי זה
מאפשר לנו אך ורק למדוד ולבחון את התנהגותכם (מה אתם עושים) בזמן שאתם
באתר האינטרנט ואינו מתעד כל מידע המאפשר זיהוי אישי .למידע נוסף אודות אופיו
של המידע הנאסף דרך הכלי לניתוח נתונים ,לחצו כאן.
אתם יכולים לחסום ,למחוק ,או לנטרל את הטכנולוגיות הללו אם הדפדפן/האפליקציה/המכשיר
שלכם מאפשרים אופציה כזו .עם זאת ,אם תנטרלו טכנולוגיות אלה ,אפשר כי לא תוכלו לנצל
מאפיינים  ,שירותים ,אפליקציות או כלים מסוימים של האתר .אפשר כי תידרשו גם להכניס
מחדש את סיסמתכם בתדירות גבוהה יותר במהלך הגלישה שלכם.
 .2.5.4סימני "אל תעקוב"  .דפדפני רשת מסוימים עשויים לשדר סימני "אל תעקוב" לאתרי
אינטרנט ושירותים אינטרנטיים אחרים איתם מתקשר הדפדפן .לא קיים סטנדרט הקובע
מה ,אם בכלל ,צריכים אתרי אינטרנט לעשות כאשר הם מקבלים את הסימנים האלה .נכון
לעכשיו ,איננו נוקטים שום פעולה בתגובה לסימנים אלה .אם וכאשר יכונן סטנדרט
לתגובה ,אנחנו רשאים לשקול מחדש את מדיניותו בנוגע לתגובה לסימנים אלה.
.2.5.5איך אנחנו משתמשים במידע שאינו מאפשר זיהוי אישי .אנחנו רשאים להשתמש במידע
שאינו מאפשר זיהוי אישי למטרות המתוארות בסעיף שכותרתו "איך אנחנו משתמשים
במידע המאפשר זיהוי אישי" דלעיל ,ובנוסף ( ) iבכדי לספק ,לתפעל ,לנתח ,לפתח ולשפר את
השירות(ים); ( )iiלבצע ניתוחים וסטטיסטיקות של נתונים ושל המערכת; ( )iiiלביצוע
מחקר(ים) עתידי(ים) ו/או נוספ(ים) ,לרבות מחקר כללי אודות טיפול בריאותי (בין אם
מחקרים שקשורים גם לשירות ובין אם לאו) שאנחנו עשויים לערוך מעת לעת ו/או למטרות
מסחריות אחרות ,לרבות ,ללא הגבלה לבדיקות ניתוח ויעילות של קמפיינים שיווקיים
במדיה החברתית וכו'; ( )ivלנטר ולנתח את השימוש בשירות ולשם הניהול הטכני של
השירות; ( ) vלהעביר ו/או לחשוף לספקים ,ספקי שירותים ,קבלנים או סוכנים מצד שלישי
אשר עובדים מטעמנו ,ובלבד שהם מסכימים לשמור על סודיות המידע המאפשר זיהוי אישי
שלכם; ו ) vi(-כפי שאנו מאמינים שנדרש או ראוי( :א) מתוקף החוק החל ,לרבות חוקים
מחוץ למדינה שבה אתם מתגוררים; (ב) לציית להליך חוקי; (ג) לתת מענה לדרישות של
רשויות ציבוריות וממשלתיות ,לרבות רשויות ציבוריות וממשלתיות מחוץ למדינה שבה
אתם מתגוררים; (ד) להגן על פעילותינו; (ה) להגן על הזכויות ,הפרטיות ,הביטחון או הקניין
שלנו ,שלכם או של אחרים; ו(-ו) לאפשר לנו לחפש סעדים זמינים או להגביל את הנזקים
שאנו עשויים לספוג.
 .3שיתוף וחשיפת מידע.
 .3.1בעצם שימושכם באתר האינטרנט ו/או השירותים ,אתם מכירים ונותנים בזאת הסכמה מדעת
לכך שאפשר שהתוכן ישותף עם אחרים ,בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

 .3.1.1חשיפה מאושרת .אנחנו רשאים להפוך את המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם לנגיש
לצדדים שלישיים אשר אישרתם כי הם רשאים לקבל מידע המאפשר זיהוי אישי כאמור.
.3.1.2ספקים מצד שלישי .אנחנו רשאים להשתמש בספקי שירות מצד שלישי בכדי לסייע לשירות,
לבצע פעולות מטעמנו ולהעניק שירותים הקשורים לניהול השירותים (כלומר ,מעבדות,
אחסון בענן או מבוסס-אינטרנט ,פתרונות עיבוד נתונים) .ספקי שירות צד שלישי אלה
כפופים להתחייבויות לסודיות ואפשר כי יהיו חשופים לחלק מוגבל מהמידע המאפשר זיהוי
אישי שלכם ,אך ורק לשם מילוי התחייבויותיהם כלפינו ביחס לאספקת השירותים.
 .3.1.3מידע צבור ומידע שאינו מאפשר זיהוי אישי .אנחנו רשאים לשתף את המידע שאינו מאפשר
זיהוי אישי עם צדדים שלישיים (לרבות ספקי צד שלישי) .בין היתר ,לצרכי מחקר ,ניתוחי
ענף ,אפיון דמוגרפי ,מטרות סטטיסטיות ו/או מטרות מסחריות אחרות ,כפי שנראה לנכון.
בנוסף ,אתם מכירים בכך שהאימוץ הגובר של טכנולוגיות מידע בריאותי יכולות לקדם
מחקרים פורצי דרך בתחום הטיפול הבריאותי אשר משלבים קבוצות נתונים גדולות
ומורכבות ממקורות רבים .אתם מסכימים לכך שאנחנו רשאים להשתתף במחקרים או
דוחות קליניים יחד עם שותפים מצד שלישי (כמו מוסדות טיפול רפואי וחברות תרופות) על
ידי שיתוף נתונים צבורים ,בלתי מזוהים אשר אינם מזהים אתכם באופן אישי .מאחר
ומידע זה אינו חושף אתכם באופן פרטני ,אתם מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה
לכם כל טענה ו/או תביעה ,מכל סוג ,בנוגע לשיתוף המידע שאינו מאפשר זיהוי אישי זה עם
צדדים שלישיים.
.3.1.4מילוי דרישות החוק ואכיפת חוק .אנחנו משתפים פעולה עם הרשויות הממשלתיות ורשויות
אכיפת החוק וצדדים פרטיים בכדי לאכוף ולציית לחוק .אנחנו נחשוף כל תוכן לרשויות
הממשלתיות או לרשויות אכיפת החוק או לצדדים פרטיים ,על פי שיקול דעתנו הבלעדי ,כפי
שנאמין שנדרש או ראוי בכדי לתת מענה לטענות ולהליך משפטי (לרבות אך ללא הגבלה
הזמנות לדין) ,בכדי להגן על הקניין והזכויות שלנו או של צד שלישי ,בכדי לשמור על בטחון
הציבור או בטחונו של כל אדם ,או בכדי למנוע או לעצור כל פעולה שנראה אותה ככזו אשר
הינה ,או קיים סיכון שהינה ,בלתי חוקית ,בלתי מוסרית ,בלתי ראויה או ברת-תביעה לפי
חוק.
.3.1.5העברות אחרות .בהקשר למיזוג ,רכישה ,ארגון מחדש או מכירה של כל או חלק ניכר
ממניותינו או נכסינו ,או במקרה של פשיטת רגל שלנו ,אנו רשאים להעביר את כל או חלק
מנכסינו ,לרבות בין היתר ,כל תוכן ,בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו כפי שהייתה בתוקף
מיד לפני העברה כאמור (למעט אם נודיע לכם אחרת) .אם נאמין כי ההעברה תוביל לשינוי
מהותי בשימוש במידע שאספנו או קיבלנו אודותיכם ,ניתן לכם את האפשרות לבחור שלא
לקחת חלק בהעברה.
 .4חומר שיווקי ואיגרת מידע.
 .4.1אם ובמידה ותבחרו להשתתף תסמנו את המשבצת הרלוונטית באתר האינטרנט שלנו המסמנת
כי אתם מעוניינים לקבל עדכונים ו/או חומר שיווקי ו/או של קידום מכירות ו/או פרסומי מאתנו,
אודות דיי טו ושירותיה ("החומר(ים) השיווקי(ים)") ,אתם מסכימים באופן מפורש ,בהתאם
לחוק החל ,לקבל מאתנו חומר פרסומי ו/או שיווקי אודותינו ו/או השירות באמצעות אמצעי

תקשורת שונים ,לרבות אך ללא הגבלה ,דואר אלקטרוני ,פקס ,הודעות קוליות אוטומטיות
ומסרונים .אנא שימו לב ,שבמידה ואינכם מעוניינים יותר לקבל חומרים שיווקיים ,יש לכם
אפשרות לבטל זאת בכל עת על ידי מילוי הוראות ביטול הרישום המופיעות בחומר השיווקי
עצמו ,ולאחר קבלת בקשת הביטול ,נסיר אתכם מרשימת הדיוור של החומר השיווקי.
 .4.2כחלק אינטגרלי מהשירות ,אנחנו רשאים לשלוח לכם מעת לעת ,באמצעות דיוור ישיר ,אגרת
מידע אינ פורמטיבית ומקצועית ,אשר מותאמת להמלצות התזונתיות והבריאותיות שאנו
מספקים לכם (לעיל ולהלן" ,איגרת המידע") ,ובעת הרישום בטפסי השירות אתם מסכימים
באופן מפורש לקבל את איגרת המידע באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקתם בעת
הרישום לשירותים .אנא שימו לב כי במידה ולא תהיו מעוניינים יותר לקבל את איגרת המידע,
תוכלו לבחור לבטל את הופעתכם ברשימת הדיוור של איגרת המידע על ידי מילוי הוראות ביטול
הרישום המופיעות באיגרת המידע ,ולאחר קבלת בקשת הביטול ,נסיר אתכם מרשימת הדיוור
של איגרת המידע.
 .5הגנה ואבטחת מידע.
 .5.1ההגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם חשובה לנו .אנחנו מפעילים שילוב של אמצעים
מנהלתיים ,טכניים ,פיזיים וכוח אדם שנועדו להגן על המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם מפני
גישה ,שימוש ,חשיפה ושינוי בלתי מאושרים .עם זאת ,איננו מבטיחים שכל מידע או תקשורת
אישיים יהיו מוגנים באופן מלא מפני חשיפה או שימוש בלתי מאושרים .עליכם לנקוט צעדים
בכדי למנוע גישה בלתי מאושרת לסיסמה ,הטלפון והמחשב שלכם על ידי ,בין היתר ,התנתקות
מסודרת מאתר האינטרנט לאחר שימוש במחשב משותף ,בחירת סיסמה חזקה שאף אחד אחר
לא מכיר או יכול לנחש בקלות ,ושמירה על כך ששם המשתמש והסיסמה שלכם יישארו פרטיים.
אם אתם מקבלים הודעת דוא"ל המבקשת מכם לעדכן את המידע שלכם ביחס לשירות ,עליכם
להימנע מלענות להודעה ובנוסף ,אנא צרו עמנו קשר בכתובת .www.daytwo.com/help
 .6עיבוד או העברה בינלאומיים.
 .6.1הנכם מודעים לכך שאנחנו רשאים לעבד ,לשמר ,לאחסן ו/או להעביר את התוכן (במלואו או
בחלקו) למדינות מחוץ למדינה שלכם (לרבות באירופה ו/או בארצות הברית) שבהן חוקי
הפרטיות עשויים שלא להיות מגנים כמו אלה שבתחום השיפוט שלכם ,ואתם נותנים בזאת את
הסכמתכם מדעת לשימוש ו/או העיבוד ו/או אחסון ו/או העברה של התוכן (לרבות ,ללא הגבלה
למידע המאפשר זיהוי אישי שלכם) למדינות מחוץ למדינתכם.
 .7מדיניותנו כלפי ילדים.
 .7.1אתר האינטרנט והשירותים מיועדים לקהל המבוגרים הרחב .אין אנו אוספים במודע מידע
המאפשר זיהוי אישי מקטינים שגילם  18ומטה .אם מובא לידיעתו של הורה ו/או אפוטרופוס
חוקי כי הילד/ה שלו או שלה סיפק לנו מידע המאפשר זיהוי אישי ללא הסכמתם ,עליו או עליה
ליצור עמנו קשר ב.www.daytwo.com/help -
 .8החוק החל.

 .8.1מדיניות פרטיות זו תוסדר ותפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל ,למעט כללי ברירת הדין שלהם
(דלעיל ולהלן" :החוק החל") .כל מחלוקת שתתעורר בהקשר למדיניות פרטיות תהא כפופה
לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב ,ישראל.
 .9יצירת קשר עמנו.
 .9.1במידה ויש לכם כל חשש או שאלה בנוגע למדיניות זו ,אנא צרו עצמנו קשר ב-
.www.daytwo.com/support
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