מדיניות פרטיות  -אפליקציה מנהלת הליגות בכדורגל
מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל  2014בע"מ ("המנהלת" או "אנו") מתייחסת בכבוד
לפרטיותך .מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אותו אנו מקבלים
ממשתמשים באפליקציה הפועלת תחת מנהלת הליגות בכדורגל או במידע אותו אוספים ממשתמשים
כאמור אגב השימוש באפליקציה ("האפליקציה").
במסגרת השימוש באפליקציה ,אנו עשויים לאסוף מידע באמצעים המפורטים להלן .נבהיר ,כי לא חלה
עליך כל חובה למסור מידע כאמור ,ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באפליקציה ,אתה
מביע את הסכמתך לאיסוף ,שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו.
האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר ,אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה
שווה.
איזה מידע אנו אוספים?
אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע בדרכים הבאות:
 .1מידע שתמסור בעת הרשמה לאפליקציה .ייתכן שעל מנת לגשת לתכנים מסוימים באפליקציה או
להשתמש בחלק משירותי האפליקציה תידרש למסור לנו מידע מסוים .מידע זה ,עשוי לכלול את
פרטיך האישיים ודרכי יצירת קשר עמך.
 .2מידע שייאסף בעת שתיצור קשר עם נציגינו .אנו נשמור את המידע שתמסור ושיתקבל אודותיך בעת
שתיצור קשר עם נציגינו באמצעים השונים אשר יועמדו לרשותך באפליקציה או מחוצה לה וזאת כדי
לטפל בפנייתך וגם לצורכי תיעוד ובקרה ,ניהול ושיפור השירות .מידע זה ,עשוי לכלול את פרטיך
ודרכי יצירת קשר עמך ,כמו גם את תוכן ההתכתבות או השיחה.
 .3מידע וגישה לנתונים ממכשירך .אנו אוספים מידע על המכשירים מהם מתבצעת כניסה לאפליקציה,
למשל סוג ודגם הטלפון הסלולרי וסוג מערכת ההפעלה וגרסתה .אנו עשויים לאסוף גם נתוני מיקום
ואחרים בהתאם להרשאות הגישה שתעניק באמצעות מכשירך .נתוני המיקום חשובים לנו כדי לעזור
לך לקבל הצעות שוות בסביבה שלך ,וכך לאפשר לך ליהנות באופן מקסימלי משירותי האפליקציה.
איסוף ושימוש במידע אנונימי.
אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג' ,על מנת לשפר את
שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש באפליקציה .כמו כן ,אנו עשויים לגלות מידע
אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים ,לרבות למפרסמים ושותפים" .מידע אנונימי" משמעו
מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי ,כגון מידע מצטבר אודות השימוש באפליקציה.
לאילו מטרות אנו אוספים את המידע?
 .1לצורך יצירת קשר אתך ומתן מענה לפניות ולתלונות.
 .2על מנת לשפר את האפליקציה והשירותים /התכנים שניתנים במסגרתה.
 .3על מנת לספק לך את השירותים שיינתנו באפליקציה ,כפי שיהיו מעת לעת.
 .4כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך ו/או
לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.
 .5לצורכי תיעוד ובקרה ,ניהול ושיפור השירות.
שיתוף מידע
אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים ,אלא במקרים הבאים ,ככל שיעלה צורך לעשות
כן:

 .1לנותני שירותים אשר מסייעים לנו בתפעולה השוטף של האפליקציה והשירותים הכלולים בה.
 .2אם נידרש לעשות כן על פי דין ,על פי צו שיפוטי או הנחיה מטעם רשות מוסמכת.
 .3במקרה של הליכים משפטיים אשר יינקטו נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת ,טענה,
תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם וככל שיהיו ,בינך לבנינו או בינך ובין מי מטעמנו.
 .4כדי לשלוח לך עדכונים והודעות ,לרבות הודעות שיווקיות.
 .5כדי לנהל סיכונים ולמנוע הונאות או שימוש לרעה באפליקציה.
Cookies

אנו עשויים להשתמש במסגרת האפליקציה ב"( Cookies-עוגיות") לצורך תפעולה השוטף והתקין ,ובכלל
זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה ,לאימות פרטים ,כדי להתאים את
האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע .ה Cookies-מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים
שבהם ביקרת ,משך הזמן ששהית באפליקציה ,מהיכן הגעת /התחברת אל האפליקציה ,מדורים ,מידע
שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאפליקציה ועוד .אם אינך מעוניין לקבל  ,Cookiesתוכל להימנע מכך
על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך .לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
Google Analytics
אנו עשויים להשתמש בכלי הנקרא " "Google Analyticsאו בכלים דומים ,על מנת לאסוף מידע אודות
השימוש באפליקציה ובקשר אליה Google Analytics .אוסף מידע כגון תדירות ביקורי משתמשים,
העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לאפליקציה .אנו משתמשים במידע
המתקבל מ Google Analytics-על מנת לתחזק ולשפר את שירותינו ומוצרינו .איננו משלבים בין המידע
שנאסף במסגרת השימוש  Google Analyticsובין מידע אישי מזהה .יכולתה של  Googleלהשתמש ולשתף
מידע שנאסף באמצעות  Google Analyticsאודות ביקוריך ושימושך באפליקציה מוגבלת על פי הסכם
השירות של  ,Google Analyticsהמפורסם כעת בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html
ומדיניות הפרטיות של  ,Googleהמפורסמת עתה בכתובת ./http://www.google.com/policies/privacy
תוכל לקרוא אודות האופן בו  Googleאוספת ומעבדת נתונים במסגרת  Google Analyticsבכתובות
 /http://www.google.com/policies/privacy/partnersאו בכתובות רשמיות אחרות שיפורסמו על-ידי
 .Googleבאפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי  Google Analyticsבאמצעות הורדה והתקנה של
 ,Google Analytics opt-out add-onהנמצא בכתובת . https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
אבטחת מידע
אנו מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ,אין הם מעניקים בטחון מוחלט .לכן ,אנו לא מתחייבים ששירותי
האפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
שינוי מדיניות הפרטיות
אנו שומרים על הזכות ,לפי שיקול דעתנו ,לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת .שינוי כאמור יכנס לתוקפו
תוך שבעה ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת ,והמשך הגישה והשימוש שלך באפליקציה
לאחר שינוי כזה ,פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.
צור קשר
לטובת יצירת קשר בנוגע למדיניות הפרטיות ,יש לפנות לכתובת המייל Gil@football.co.il

