מדיניות פרטיות מיום  – 11/11/2018איקוניקס סמארט ריטואל בע"מ ,ח.פ513209742 .
(להלן" :החברה" ו/או "המותג" ו/או " "ICONIX Smart Ritualו/או ")"ICONIX
המותג מכבד את פרטיותכם ושמח להציג בפניכם את מדיניות הפרטיות של החברה ,שנועדה לספק לכם מידע מלא ,שקוף ואמין בדבר
השימוש שייעשה בפרטים הנמסרים על ידכם במהלך הגלישה באתרי החברה .החברה מודעת לאמון הניתן לה בכל הנוגע להגנה על המידע
האישי הנמסר על ידכם במהלך הגלישה באתרי החברה ,לכן מוגשת לכם מדיניות הפרטיות באתרי החברה ולנוחותכם.
הנכם מתבקשים לעיין בזהירות במדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתרי החברה .החברה תשמח לענות על כל שאלה ,הבהרה ,הערה ,או
הארה בנוגע למדיניות הפרטיות .הנכם מוזמנים בכל עת לפנות לחברה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת  info@iconix.co.ilומענה יינתן
בהקדם.
במידה ומדיניות הפרטיות ו/או כל דבר אחר מטעם החברה בכתב ו/או בעל פה ,מנוסחים בלשון נקבה ו/או זכר ,הדבר נעשה מטעמי נוחות
בלבד .הפנייה מיועדת ומכוונת כמובן לשני המינים.
 .1מדיניות ה פרטיות מכסה את כל המידע הנמסר על ידכם בעת גלישתכם באתר החברה ,או באתרים ,או ברשתות חברתיות כדוגמת
אינסטגרם ,המופעלים או יופעלו בעתיד על ידי החברה ו/או מי מטעמה (להלן" :אתרי החברה") .החברה לא תפגע בפרטיותכם ותמלא בעניין
זה אחר הוראות הגנת הפרטיות ,תשמ"א( 1981-להלן" :חוק הגנת הפרטיות") והוראות כל דין אחר בעניין.
 .2כחלק ממדיניות השקיפות של החברה ,מדיניות הפרטיות אינה מכסה מידע הנמסר לאתרים המופעלים על ידי גורמים שלישיים ,אליהם
הגעתם באמצעות לחיצה על קישור המופיע באתרי החברה .מומלץ טרם מסירת פרטים לאתרים אלה ,לעיין במדיניות הפרטיות ו/או
בהצהרת הפרטיות של אתרים אלה.
 .3החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במדיניות הפרטיות ,לכן מומלץ לחזור ולעיין מפעם לפעם .מועד תאריך השינוי האחרון
במדיניות הפרטיות מופיע בתחילתה .המשך גלישתכם באתרי החברה מהווה הסכמתכם למדיניות הפרטיות .מדיניות הפרטיות תחול גם על
מסירת פרטים על ידכם ב נקודות מכירה שונות המופעלות ע"י החברה ו/או מי מטעמה ,כדוגמת ירידים ו/או כנסים ו/או תערוכות בהם
החברה נוטלת חלק.
 . 4בעת כל גלישה באתרי החברה ,בין באמצעות גלישה ממחשב נייח ו/או נייד ובין באמצעות טלפון סלולרי ,או כל אמצעי מדיה אחר ,הנכם
מתבקשים לעיין במדיניות הפרטיות טרם הגלישה .כחלק ממדיניות השקיפות של החברה ,חשוב לציין כי החברה שומרת גם מידע אישי
הנמסר על ידכם באמצעות הדוא"ל ו/או הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקס ו/או בכל אמצעי אחר ,לפיכך מדיניות הפרטיות חלה גם על מסירת
פרטים באמצעים אלה .יובהר כי מדיניות הפרטיות חלה גם על פרטים שהחברה עשויה לקבל מצדדים שלישיים עמם היא מצויה בקשרים
עסקיים ,וכי החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלה בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות ,לרבות למטרות שיווקיות שונות.
 .5אירועי חסות – החברה עשויה לערוך ו/או לתת חסות לתחרויות נושאות פרסים ,הגרלות ו/או כל מבצע אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי
(להלן" :אירועי חסות") .היה והחברה תערוך אירועי חסות ,ייתכן ותחול מדיניות פרטיות נפרדת לכל אירוע חסות .מובן כי החברה תפרסם
בעת עריכת אירוע חסות ,מדיניות פרטיות ספציפית לכל אירוע חסות ,ומדיניות פרטיות זו תחייב אתכם ,אם תיטלו חלק באירוע החסות.
 .6מידע אישי – בעת גלישה באתרי החברה ובכדי להעניק לכם שירות יעיל ומהיר ,ייתכן ותתבקשו למסור מידע אישי אודותיכם( ,להלן:
"מידע אישי") ,זאת למטרות רישום לאתר ,הפניית שאלות למנהלי האתר ,רכישת מוצרים באמצעות האתר ,משלוח מידע שיווקי ,או לשם
אספקת השרות שהתבקש על ידכם ,או מכל סיבה אחרת .מובן שמסירת מידע אישי נעשית מרצונכם החופשי ואין חובה למוסרו .יחד עם
זאת ,אם לא תמסרו מידע אישי ,ייתכן שלא תוכלו לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתרי החברה .ככל שתמסרו מידע רב יותר,
החברה תוכל לשפר את השרות המוענק לכם .מידע אישי הינו כל מידע המתייחס אליכם באופן פרטני לרבות :שם ,כתובת ,מספרי טלפון
ופקס ,כתובת דוא"ל ,פרטי כרטיס האשראי וכן כל מידע אחר שנמסר על ידכם ומזהה אתכם באופן פרטני ,היה ותידרשו לפתוח חשבון
לצורך רכישת מוצרי המותג באתרי החברה ,סיסמת הגישה לחשבון כלולה אף היא בהגדרת מידע אישי.
 .7באפשרותכם לבחור באפשרות לאחסן את המידע האישי בדף החשבון שלכם באתרי החברה ,כאשר בכל רגע באפשרותכם לבחור
למחוק מידע זה מהאתרי החברה ולשוב למוסרו ברכישה עתידית ,או לשנותו .לאחר מסירת מידע אישי ,יהיה לכם חשבון אישי באתרי
החברה ותתבקשו להזין שם משתמש וסיסמא .חשוב לציין כי אם תבחרו לפרסם מידע אישי או כל מידע אודותיכם במדיה הפתוחה לכל
כדוגמת אינסטגרם  ,או כל מדיה אחרת ,מידע זה יחדל להיות מידע אישי ויהפוך להיות מידע פומבי נחלת הכלל .החברה תוכל לעשות בו
שימוש כרצונה.
 .8חשוב להבהיר כי בנסיבות בהן החברה תמכור פעילותה באופן מלא ו/או חלקי לצד ג' ,הפרטים האישיים שמסרתם לחברה יהוו חלק בלתי
נפרד ממצבת הנכסים שיועברו לצד הרוכש את פעילות החברה ,בין אם הפעילות נמכרת באופן מלא ו/או חלקי .החברה תפרסם באתרי
החברה ,הודעה בדבר מכירתה .הנכם רשאים לבחור שלא להסכים להעברת הפרטים האישיים לצד ג' ,באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת
 info@iconix.co.ilומענה יינתן בהקדם.
 .9החברה ממליצה כי תקפידו לשמור בסודיות על שם המשתמש והסיסמא שלכם ,וכי לא תמסרו אותם לאדם אחר .מומלץ כי בסוף כל
שימוש באתרי החברה ,תתנתקו מהחשבון האישי שלכם ,בכדי למנוע שימוש לרעה בפרטי חשבונכם על ידי צדדים שלישיים .אם מתעורר
חשש כי אחד מגולשי האתר מנסה או עשה שימוש לרעה בפרטים האישיים שלכם ,אל תהססו ופנו באופן מיידי לאחראי על הגנת הפרטיות
באתרי החברה ,באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת  info@iconix.co.ilומענה יינתן בהקדם.

 .10החברה נוקטת באמצעים הפיזיים והאלקטרונים העומדים לרשותה בכדי להגן על המידע האישי הנמסר על ידכם ובכדי להבטיח את
סודיות הרכישות המבוצעות באתרי החברה .חשוב להדגיש כי למרות כל המאמצים שהחברה נוקטת בכדי להבטיח את המידע הנמסר על
ידכם  ,ייתכן כי צדדים שלישיים ינסו לגנוב מידע זה שלא כדין ,או כי המידע שתמסרו יועבר לגורמים שלישיים בשל נסיבות שאינן תלויות
בחברה .במקרים אלו ,החברה לא תוכל ליטול על עצמה אחריות על הגעת המידע לצדדים שלישיים .החברה לא תהיה אחראית למקרים
בהם מידע שיימסר על ידכם  ,בין באמצעות גלישה ממחשב נייח ו/או נייד ובין באמצעות טלפון סלולרי ,או כל אמצעי מדיה אחר המאפשר
גישה לאתרי החברה.
 .11חוק התקשורת – החברה עשויה לעשות שימוש במידע האישי שנמסר באתרי החברה ,למטרות הבאות( :א) חיבור לחשבונכם האישי;
(ב) לצרכים שיווקיים שונים ,לרבות משלוח חומר שיווקי ופרסומי באמצעות דוא"ל ,דואר והודעות טקסט ,בהתאם להוראות חוק התקשורת
בזק ושידורים ,תשס"ח 2008-כמפורט בהמשך מדיניות הפרטיות (להלן" :חוק התקשורת"); (ג) ביצוע והשלמת רכישת מוצרים באתרי
החברה ,לרבות משלוח המוצרים לביתכם והעבר ת המידע לחברות שליחויות חיצוניות וכן העברת המידע לבדיקת חברות הסליקה ,במידה
ומסרתם פרטי כרטיס אשראי בעת הגלישה באתר; (ד) מתן שרות טרם הרכישה ואחריה; (ה) העברת המידע לשותפים עסקיים של החברה;
(ו) ביצוע סקרי לקוחות; (ז) מסירתו בעקבות קבלת צו שיפוטי או בהתאם לכל דין.
 .12החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים המאוחסנים בשרתי החברה ו/או בשרתי צד ג' למטרות המפורטות במדיניות
הפרטיות .יודגש מפורשות כי חל איסור על צד ג' לעשות שימוש בפרטים האישיים שלכם ,למעט למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות
באתרי החברה.
 .13החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע הנמסר על ידכם וכן שלא למכור ,להשכיר או לסחור במידע האישי הנאסף אודותיכם
באתרי החברה לצדדים שלישיים כלשהם ,אלא בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות .החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע לא
מזהה אודותיכם וכן לעשות שימוש במידע לא מזהה בלבד אודותיכם לצרכי ניתוחים סטטיסטיים ,לרבות העברת מידע זה לשותפים עסקיים,
מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים ,ובלבד שהעברת מידע זה תעשה בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.
 .14בעת ההרשמה לאתרי החברה ,תתבקשו לסמן בדיסקליימר מתאים ,האם הנכם מעוניינים לקבל דואר שיווקי ופרסומי מהחברה ו/או מי
מטעמה ,באמצעות דוא"ל ,דואר והודעות טקסט ,או בכל אמצעי שיווקי אחר ,לרבות באמצעות רשתות חברתיות .החברה תשלח לכם דואר
פרסומי או שיווקי ,רק אם תסמנו " "Vבדיסקליימר .באפשרותכם להודיע בכל עת ,כי אינכם מעוניינים להמשיך ולקבל דואר פרסומי ושיווקי
מהחברה ,אשר מתחייבת מצדה להסיר באופן מיידי מרשימות התפוצה שלה וזאת ללא כל עלות מצדך.
 .15רשתות חברתיות – החברה עשויה להפעיל דפים שונים ברשתות חברתיות כדומת אינסטגרם וטוויטר ,וכן להציב קישור לאתרי החברה
ברשתות החברתיות ,זאת כדי לאפשר לקהל נרחב של לקוחות ליהנות ממוצרי המותג ,לרכוש מוצרים אלה ,להביע את שביעות רצונם
ודעתם יותר על המוצרים המוצעים על ידי החברה ,וכן להזמין לקוחות להצטרף לקבוצות המופעלות ברשתות החברתיות על ידי החברה ו/או
מי מטעמה .החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בדפים המופעלים על ידה ו/או מי מטעמה את פרטי הלקוחות שהצטרפו לדפים אלה
ולחשוף פרטים אלה לגולשים אחרים ברשתות החברתיות ובאתרי החברה .החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך לפי שיקול דעתה
המלא את המידע המועלה לאתרי החברה ו/או לרשתות חברתיות לפי שיקול דעתה המלא ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה בשל כך.
 .16החברה עשויה לעשות שימוש במידע שלכם המפורסם ברשתות חברתיות ,למטרות שיווקיות ופרסומיות ,אם אינכם מעוניינים שייעשה
שימוש במידע זה ,אנא פנה למנהלי הרשתות החברתיות באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת  info@iconix.co.ilומענה יינתן בהקדם .החברה
ממליצה כי תעיינו במדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות השונות.
 .17חווית הגלישה – החברה אוספת מידע אנונימי אודות הרגלי הגלישה שלכם באתרי החברה כדוגמת תדירות הביקור באתר ,דפים באתר
אליהם הנכם גולשים וכו' ,באמצעות שימוש ב"קוקיס" (עוגיות) והשתלתן במחשבכם האישי וזאת לצורך שיפור השירותים שיסופקו לכם
בכניסתכם הבאה לאתרי החברה .ה"קוקיס" הנן קבצים שניתן להסירן או למנוע את השתלתם במחשב באופן פשוט ומהיר .החברה
משתמשת בטכנולוגיות שונות לצורך איסוף מידע אודותיכם בנוסף ל"קוקיס" .המידע הנאסף על ידי החברה ו/או מי מטעמה כולל בין היתר:
(א) כתובת פרוטוקול האינטרנט (( ;) IPב) סוג דפדפן; (ג) שפת דפדפן .איסוף זה נועד לשיפור חווית הגלישה באתרי החברה ובכדי להתאים
את חווית הגלישה לצרכים שלכם .כך לדוגמה עשויה החברה לעשות שימוש בכתובת פרוטוקול האינטרנט שלכם למטרות הבאות( :א) ניתוח
סטטיסטי; (ב) מעקב אחר תגובותיכם לפרסומות באתר; (ג) שיפור השירות.
 .18אבטחת מידע – החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים בכדי להגן ככל האפשר על סודיות המידע הנמסר לה על ידכם ,העברת
מספרי כרטיסי האשראי נעשית באופן מוצפן .יחד עם זאת ,במקרים אשר אינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון ,החברה לא תהיה
אחראית לכל נזקים מכל סוג שהם ,ישירים ו/או עקיפים ,אשר ייגרמו ל ו/או למי מטעמכם ,בנסיבות בהן המידע שנמסר על ידכם לחברה
ייאבד ו/או בנסיבות בהן יעשה במידע זה שימוש לא מורשה .הנכם מתבקשים שלא למסור לצד ג' כלשהו את הסיסמא לחשבונכם האישי
באתרי החברה ,כן מומלץ להחליף את הסיסמא לעתים קרובות.
 .19החברה מזמינה כל גולש מעל גיל  13לגלוש באתר .לצערנו ,לא נוכל למכור מוצרים לקטינים מתחת לגיל  .18החברה לא אוספת מידע
אישי אודות קטינים ,מסירת מידע כוזב על ידי קטינים בעת ההרשמה לאתר ,מהווה עבירה פלילית .באחריות הורי הקטינים לוודא כי ילדיהם
אינם רוכשים באתר ,ללא ליווי ואישור מבוגר .היה והחברה תקבל מידע שיתברר כי הינו של קטין ,מידע זה יימחק מיד עם דבר הגילוי.

