
 

 

 
 משאלת לב )ע"ר( Wish Israel-A-Make – פרטיות מדיניות

 .כאחד ונשים לגברים מתייחס אך נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח זה מסמך
 

 משאלת לב Make-A-Wish Israel עמותת של"( האתר)" הבית לאתר הבא ברוך! יקר גולש
שהיא מנהלת ומפעילה,  באתרמכבדת את פרטיות המשתמשים והעמותה מאחר . ("העמותה")

לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי העמותה החליטה 
ביחס לפרטיות העמותה המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי 

ידי המשתמשים באתר או  במידע, הנמסר לה עלהעמותה המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת 
 ידה בעת השימוש באתר.  הנאסף על

 
 

 הפרטיות ומדיניות השימוש לתנאי הסכמתך
 

וכן  זה לתקנון מודע הוא כי ומתחייב מצהיר(, "המשתמש")לכל מטרה שהיא  לאתר הנכנס כל
 השימוש על החלים תקנה או חוק ולכל( "התקנון"או  "השימוש תנאי") אתרב השימוש לתנאי
 למי או לו תהא לא וכי, להוראותיהם ומסכיםבהם  האמור את הבין, אותם קראוכי הוא , באתר

מי  אוהעמותה או מי מעובדיה  כנגד, בעקיפין או במישרין ,דרישה או תביעה או טענה כל מטעמו
 הסכמתך על מעיד באתר השימוש .מטעמם מי או ממפעיליו מי או האתרמטעמם או כנגד 

 שימוש על יחול או חל אשר דין לכל ובהתאם האתר של השימוש לתנאי וכן, זו פרטיות למדיניות
 . באתר השימוש מהמשך הימנע אנא, מהתנאים לאחד מסכים אינך אם. באתר סביר

 
 

 כללי
 

מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר מידע. חלק עליך בעת שימוש בשירותי האתר נאסף 
רשימה ובכתובתך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם ל ךבשמ

באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. של העמותה התפוצה 
 ( שממנה פניתIPרנט )זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינט

  ועוד.
 
 

 השימוש במידע
 

)א( או על פי הוראות כל דין, על מנת השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו 
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים )ב(  ,להשתמש בשירותים שונים באתר לאפשר
כדי  )ה( ,לצורך פרסום מידע ותכנים)ד(  ,לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים)ג(  ,באתר

המידע שישמש את . להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
  יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. העמותה

 
 

 ?אוספים אנחנו מידע איזה
 

 שמו כגון, מסוים אנונימי מידע אוטומטי באופן אצלנו נשמר, באתר גלישתך בעת .אנונימי מידע
 עמודים באילו, הביקור משך, ביקורך תאריך, שלך IP-ה כתובת, שלך האינטרנט שירותי ספק של

  .שימוש נעשה בו הדפדפן וסוג באתר ביקרת
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COOKIES 
 

 לצורך אנונימי מידע נאסף באמצעותן( "קוקיס" או "עוגיות"" )Cookies"ב שימוש עושה האתר
 האתר את להתאים וכדי מידע אבטחת, פרטים לאימות, האתר של והתקין השוטף התפעול

 באמצעות שייאסף שהמידע ייתכן, כן על נוסף. באתר שימושך על להקל וכך האישיות להעדפותיך
 ביקורך בעת העמותה של שונים ולשירותים למוצרים והצעות מודעות הצגת לצורך ישמש הקוקיס

 ידי על האפשרות את לחסום תוכל, עוגיות קבצי לקבל רוצה אינך אם. אחרים באתרים או באתר
אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן  .שלך בדפדפן ההגדרות שינוי

 תוכל שלא לכך לגרום עשויה זו אפשרות חסימת כי לדעת עליך, זאת עם שבו אתה משתמש.
 .הדפדפן להגדרות בהתאם, או באתרים אחרים שבאתר והשירותים מהפונקציות מחלק ליהנות

 משוכנע אתה אם כן לעשות מוצע. ממחשבך העוגיות את למחוק באפשרותך, עת בכל, כן כמו
 . להעדפותיך יותאמו וב המוצעים והשירותים אתרהש רוצה שאינך

 
 של ותוכן מסחר שותפי ידי על מנוהלים, באתר המוצגים מוצריםה או מהשירותים שחלק ייתכן
 ואשר, שלישיים צדדים ידי על המופעלים אינטרנט לאתרי לינקים כולל האתר . בנוסף,האתר
 עקב אודותיך להיאסף שעשוי מידע לרבות, השימוש. זו פרטיותבמדיניות  לאמור כפופים אינם

 במדיניות לעיין מומלץ, בהתאם. הצדדים השלישיים כאמור של הפרטיות למדיניות כפוף, כך
  השימוש בו. לפני ואתר אתר כל של הפרטיות

  
     

  שלישי לצד המידע העברת
 

 במסגרת הותר שהדבר ככל אלא, שלישיים לצדדים אודותיך המידע את תעביר לאהעמותה 
 או טענה או מחלוקתבמקרה של  (א) :הבאים ובמקרים, שבדין חובה פי על, זו פרטיות מדיניות

 לדין שבניגוד פעולות באתר תבצעם א )ב( ,או מי מטעמה העמותה לבין או מי מטעמך בינך תביעה
 (ד) ,חוק פי על מוסמכת רשות דרישת או שיפוטי צואם יתקבל  (ג) ,או ניסיון לבצע פעולות כאלו

בכל מקרה שהעמותה תסבור כי יש במסירת המידע כדי למנוע נזק לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא, 
 הוראות את עצמו על יקבלמוסד אחר, ובלבד שאותו  למוסדאם העמותה תעביר את פעילותה  )ה(

  .לכך מפורשת סכמהה ידך-על תינתן בו מקום בכל( ו), זו פרטיות מדיניות
 
 

 הבחירה וחופשדיוור ישיר אלקטרוני 
  

 אך אליך ישוגר כזה מידע. העמותה שלפעילותה  בדבר מידע פעם מדי אליך לשלוח מעוניינים אנו
 נרשמת לרשימת התפוצה של העמותה. עם או באתר השימוש בעת לכך הסכמתך את נתת אם ורק
לא  העמותה. המידע קבלת המשך את למנוע ובכך הסכמתך את לבטל תוכל עת בכל, מקרה בכל

להעביר מידע סטטיסטי על  כאמורתמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית 
 לא יזהה אותך אישית. ופעילות המשתמשים באתר, מידע סטטיסטי שיועבר 

 
 

 זכות עיון במידע
 

מהעמותה  לבקש ואף ,האישי, אשר נמסר על ידך באופן יזום מידעלקבל לעיונך את ה רשאי הנך
, וזאת באמצעות משלוח בקשה לעמותה בדוא"ל אותו למחוק או מידעאת נכונות ה לתקן

 .maw@makeawish.org.ilלכתובת: 
 
 

 הפרטיות במדיניות שינויים
 

, לרבות את ההוראות שעניינן לעת מעתזו  מדיניות לשנות הזכות את לעצמה שומרתהעמותה 
 ויפורסםמדיניות הפרטיות  במסמך יעודכן השינוי, שכזה במקרה. שימוש במידע אישי שמסרת

, אלו לשינויים הסכמתך על יעיד, כך עלהפרסום ו השינויים ביצוע לאחר באתר שימושך. באתר
 .לעת מעת זו במדיניות לעיין ממליצים אנו כן ועל

 
 



 

 

 מידע אבטחת
 

. אתרב םמשתמשיה פרטיות ועל המידע אבטחת על לשמור שמתפקידם אמצעיםנוקטת בהעמותה 
 העמותה למחשבי מורשית-בלתי לחדירה הסיכונים את מצמצמים אלו שאמצעים אף על, זאת עם

 האתר שירותי כי מתחייבת אינה העמותה, לפיכך. מוחלט בטחון בהם שאין הרי, מטעמה מי או/ו
 .בהם המאוחסן למידע מורשית בלתי גישה מפני מוחלט באופן חסינים יהיו

 
 

For information regarding privacy policy in English, please contact us at: 
 

Phone: +972-760-2848 
maw@makeawish.org.ilEmail:  
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