
מדיניות פרטיות של קבוצת אסם-נסטלה - "אתגר בישולים"

אתמרכזזהמסמךמיוחדת.לבתשומתלהמקדישיםואנולנוחשובהפרטיותךעלהשמירהלאתר.הבאברוך
שיימסראישילמידעבנוגע")החברה"(להלן:שלההבנותוהחברותבע"מהשקעותאסםשלהפרטיותמדיניות
"האתר"(יחדבישולים"ב"אתגרפעילותךלטובתהחברה,שלאחראתרכלאוהאתרבמסגרתעל-ידך

בהםוהשימושמידעבמאגריאודותייךהנתוניםשמירתכילהבטיחהפרטיותמדיניותשלמטרתה)."הפעילות"ו-
ומסירתוהמידעאתלמסורחוקיתחובהכלעליךחלהלאכינצייןהחוק.ולהוראותלהסכמתךבהתאםרקיעשה

.תלויה ברצונך ובהסכמתך
ונשים כאחד. עמכן הסליחה.מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים

934ת.דאסםקריתבכתובת;קשריצירתטופסבאמצעותהבאות:מהדרכיםאחתבכלאלינולפנותניתןעניין,בכל
ל-:בדוא"ל;9738602-08למספרפקסמשלוחבאמצעות;6085001שוהם

Customer.Services@il.nestle.com;1-700-70-76-76מספר:בטלפוןאו.

כל גורם, אנא פנה אלינו באחת הדרכים הנ"ל.אם הינך סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על-ידי
כלוכןלאתרהרשמתךבמסגרתתמסוראשראודותיךמזההמידעכלמשמעואישי""מידעאו"מידע"זה:במסמך

התאגידיםוכלבע"מהשקעותאסםמשמע"אסםקבוצת"באתר;גלישתךאגבאודותייךייאסףאשרמזההמידע
הנשלטים על ידה.

הסכמתך למדיניות הפרטיות.1
ומעלה13לגילאיהינההחברהשלפעילותאוקמפייןלכלוההצטרפותדרכו,שירותלכלאולאתרההרשמה

בלבד.
במידעולשימושזהבמסמךלמפורטהסכמתךעלמעידהבאתרפרטיךמסירתאובופעילותךבאתר,גלישתך

פרטיםממסירתאובאתרגלישהמהמשךהימנעאנאמטה,למפורטמסכיםאינךאםדין.לכלבהתאםאודותיך,
חלופיותבדרכיםלךלסייעשנוכלעל-מנתלעילכמפורטההתקשרותמדרכיאחתבאמצעותאלינופנהאו

למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.לשביעות רצונך. שימוש במידע אישי אודותיך ייעשה בהתאם
אוהחברהבשירותישימושךו/אוהרשמתךבאתר,גלישתךבמסגרתאודותיךייאסףאושיימסרהמידע

ובכפוףהפעילות,לטובתלמטרותיהם,בהתאםהחברה,אתהמשרתיםהמידעבמאגרייישמרמטעמה,
להוראות כל דין.

?הפרטיות שלך - איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות.2
-מידע שייאסף אודותייך עשוי לכלול, בין היתר ובהתאם לצורך

לצרכיםאוטומטיבאופןשנשמריםמזוהים,בלתישימושאוחשיפהגלישה,נתונילכלולעשויזהמידע:טכנימידע
השימוש,חוויתהשירות,שיפורדרכו,המוצעיםושירותיםהאתרשלתקיןניהוללצורךואגרגטיביים,סטטיסטיים

מסחריותפנימיות,נוספותומטרותקיימים,שירותיםאותוכןביטולאושינוינוספים,נלוויםשירותיםהפעלת
האינטרנטבפרוטוקולכתובתךשלך,האינטרנטשירותיספקפרטיגםלהיאסףעשוייםכך,בתוךוסטטיסטיות.

זמניהרשמה,התבצעהממנוהמכשירמיקוםהקמפיין,לעמודוהרשמהגישהלצורךהמתחםושם)IP(כתובת
הגישה לעמוד/אתר.הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן

Cookiesב-"עוגיות/קוקיס"שימושעושההאתר:דומותוטכנולוגיות)Cookies,(מידענאסףבאמצעותםקבצים
פרטים,אימותבאתר,השימושוהיקףאופיניתוחבאינטרנט,אסםקבוצתאתריושיפורהשוטףהתפעוללצורך

עללהקלובכךהאישיותלהעדפותיךבוהניתניםשירותיםאובאתרהשימושאתלהתאיםוכדימידעאבטחת
הצעותאומודעותהצגתלצורךישמשהקוקיסבאמצעותשייאסףשהמידעייתכןכן,עלנוסףוהשימוש.הגלישה
באתרים(לרבותעימההקשורותחברותשלאואסםקבוצתשלהחברה,שלשוניםולשירותיםלמוצרים

בהנחהבאתר,השימושעםהנוצריםטקסטקבציהםהקוקיסמשתמש).אתהבהןאחרותובפלטפורמות
אוהעמודאתתסגורכאשריפקעומהקוקיסחלקזאת.מאפשרותשלךהסלולריהמכשיראוהמחשבשהגדרות

מידעמכיליםהקוקיסקבצישבשימושך.במכשירהזיכרוןגביעליישמרושאחריםוייתכןאותוהמפעילהיישוםאת
ושירותיםעמודיםהחשיפה,אוהשימושמשךהגדרות,כגוןבו,ושימושאינטרנטילעמודהגישהאופןעל

העמודיםלרבותאחריםבאתריםשלךהגלישההרגליבדברמידעאףישמרושהקוקיסיכולכן,כמומקושרים.
webו-קוקיז(כגוןשלישייםצדדיםשלטכנולוגיותגםמופעלותבאתרבהם.אחרתפעולהוכלגלשתבהם

beacons,(בקוקיסהשימושאתלהגבילבאפשרותךאלו.טכנולוגיותבאמצעותשנאסףלמידעחשופיםיהיואשר

1

https://www.osem.co.il/contact-service-center/send-request/
mailto:Customer.Services@il.nestle.com


הגבלתכיזאת,עםזכור,הדפדפן.שלהעזרהבקובץהיוועץנאכךלשםשלך.בדפדפןההגדרותשינויעל-ידי
קוקיסאודותנוסףמידעבאתר.המוצעיםמהשירותיםבחלקלהשתמשתוכלשלאלכךלגרוםעלולהקוקיס

הבאים:באתריםלמשללמצואתוכלפעילותןאתלהגבילוהאפשרותדומותוטכנולוגיות
https://www.allaboutcookies.org/-וhttps://policies.google.com/technologies/partner-sites.

מיוזמתך לטובת הפעילות.: נתונים אישיים מזהים אודותיך שתמסורמידע שנמסר על-ידך

?האם מידע אודותיך מועבר לצדדים שלישיים.3
שהדברככלאלאאסם,מקבוצתחלקשאינםשלישייםלצדדיםאודותיךהאישיהמידעאתתעבירלאהחברה

הותר:
במסגרת מסמך זה;●
על-פי חובה שבדין;●
לפי בקשתך;●
אלה;לתאגידים בקבוצת נסטלה לטובת קבלת שירותים מתאגידים●
לצדדיםיועברהאתר/החברה,דרךשלישייםמצדדיםשירותיםאומוצריםלרכושאולהפעילתבקשאם●

לאתרמועברלהיותעשויאףואתהעבורךהשירותומתןהתהליךהשלמתלשםלהםהדרושהמידעאלה
חיצוני לצורך כך;

להתאימושלך,הגלישהחוויתואתהאתראתלשפרו/אולאפשרמנתעלהחברה,שלשירותלנותני●
שעשויותשיווקיותמודעותלךולהציגבאתרהגולשיםשלהשימושוהיקףאופיאחרלעקובלהעדפותיך,
לעניין אותך;

פעולהשיתוףהמחייביםבפעילות,השתתפותךאוהאתרבמסגרתשלךבקשותאובדיווחיםטיפוללצורך●
עם נותני שירותים קשורים;

תאגיד מקבוצת אסם;במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין●
ביצוע עבירה;על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת●
מקבוצתבתאגידאושלישיצדשלברכושואובגופואוברכושךו/אובךחמורהפגיעהלמנועבמטרה●

אסם;
שלמיזוגאושלישיצדשלפעילותועםהאתרפעילותמיזוגו/אואחרגוףעםתאגידימיזוגשלבמקרה●

כלעלזה,מסמךהוראותאתעצמועליקבלהחדשהמידעשמקבלובלבדאסם,קבוצתשלמידעמאגרי
מגבלותיו ותנאיו;

לכך.בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן על-ידך הסכמה מפורשת●

בקשר עם המטרות המפורטות לעיל.המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל,

?האם המידע אודותייך מאובטח.4
כנגדבשליטתה,המצויהמידעאתלאבטחכדימתקדמיםוארגונייםטכנולוגייםאבטחהבאמצעינעזרתהחברה

על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה
באופןושמירתוהמידעאבטחתאתלהבטיחיכולהאינההיאהחברה,נוקטתבהםהמתקדמיםהאמצעיםאףעל

לפיכך,בהם.האגורלמידעמורשיתבלתיגישהמפנילחלוטיןחסיניםיהיוששרתיהלהתחייביכולהואינהמוחלט
שלאלהיגרםשעלולכלשהואנזקו/אופריצהאוחדירהשלבמקרהאחריותבכלתישאולאאחראיתאינההחברה

בשליטתה.

אתרים של צד שלישי.5
אתריחברתיות,רשתות(כגוןשלישימצדלאתריםקישוריםלכלולעשוייםשלנווהאפליקציותהאתריםבנוסף,
ואיננושולטיםאיננושכןאחריותךעלזאתעושהאתהשלישיצדשלקישורעללוחץאתהאםוכד').סליקה

אינהשלישיצדשלבאתריםגלישתךבהם.הפרטיותלמדיניותאוהשימושלתנאיאלה,אתריםלמאפייניאחראים
האתר בו אתה מבקש להשתמש.כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות

זכותך לעיין במידע.6
במאגרימצויאשראודותיךבמידעלעייןרשאימטעמך,מיאוהינך,,1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתחוקעל-פי

אלבקשהלשלוחישזו,זכותלממשכדימדויק.אושלםנכון,אינואםזהמידעלתקןמהחברהלבקשואףהחברה
החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל.
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שינויים במדיניות הפרטיות.7
אוטומטיתיעודכןהשינוישכזה,במקרהלעת.מעתזהמסמךתנאיאתלשנותהזכותאתלעצמהשומרתהחברה
עלתעידכאמור,שינוייםביצועפרסוםלאחרשירותקבלתו/אובאתרגלישההמשךבאתר.ויפורסםבמסמך

זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעתך.הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך

שונות.8
אוהחברהלביןבינךשלוחאוסוכןעבודה,יחסימשותף,מיזםשותפות,כלכיוצריפורשולאיוצראינוזהמסמך

מי מתאגידי קבוצת אסם.
ולאמהמסמךתימחקזוהוראהסיבה,מכלאכיפהבלתיאובטלהחוקית,בלתיתימצאזהממסמךהוראהאם

תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראות המסמך.
דינייחולוכאמור,משימושהנובעיםבקשהאודרישהתביעה,כלו/או עלזה,מסמךלפיבמידעשימושכלעל

והפרוצדוראליהמהותיוהדיןבלבד,בתל-אביבהמוסמךהמשפטבביתיהיההשיפוטמקוםבלבד.ישראלמדינת
שיחול יהיה הדין הישראלי.

3


