שמירה על פרטיות:
 .1החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של
המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
 .2למרות האמור לעיל ,החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש
ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ,המשתמש עשה שימוש בשירותי
החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי,
וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 .3ידוע למשתמש ,כי כל הפרטים ,הנתונים ,הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר
המבצע רכישה ,לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה ,בכפוף לאמור בחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א( 1981-להלן ,בהתאמה" :מאגר המידע" ו"-חוק הגנת הפרטיות") .המשתמש מצהיר כי כל הפרטים
הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה ,מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
 .4ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר
מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה ,וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות ,לרבות בנוגע לשדרוג
הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים ,הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם
להוראות הדין (להלן" :הפניות") .מובהר כי המשתמש זכאי ,לפי דרישתו ,להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או
של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם ,לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל
או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה ,תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע .כמו כן מובהר
בזה ,כי למשתמש שמורה הזכות ,ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות ,לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח
הפניות (בין היתר ,באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות
דואר רשום או במייל לחברה.
 .5עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל ,יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל
ומחזיקה) ,המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה  -ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה ,בכפוף
למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
 .6כמו כן ,ידוע למשתמש והוא מסכים כי הפרטים הנמסרים על ידו באתר או בקישורים המצויים באתר יקלטו ,יאספו ,ו/או
ימסרו לצדדים שלישיים אשר החברה שוכרת את שירותיהם במטרה להעמיד לרשות המשתמש את שירות ההזמנה און-ליין
או שירותי תשלום וסליקה כמו גם תוכנות ניהול מלון.

