
 
 

 TrainerZoneאפליקציית מדיניות פרטיות 

 

 באפליקציהאנחנו "(. האפליקציהוהאפליקציה )להלן: " תר, האTrainerZone–ברוכים הבאים ל
ועל כן חשוב לנו להבהיר לכם את היקף המידע הנאסף אודותיכם, , םכפרטיותבכבוד רב ל יםמתייחס

 השימושים שיתכן וייעשו בו וזכויותיכם ביחס אליו. 

 

 ליכל

 האפליקציה כהגדרתה בתנאי השימוש  ה" בהסכם זה משמעאפליקציה"ה
/terms.pdfwww.trainerzone.co.il/contract 

 .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש האמורים, ומצטבר אליו 

 מידע: עליכם שני סוגי  פתאוס אפליקציהה 

o  כללי שאינו מזהה באופן אישי, דוגמת מידע סטטיסטי מצטבר, כגון אופן השימוש  –האחד
, אפליקציה, הדפדפן בו אתם עושים שימוש, משך הזמן שאתם באפליקציהשלכם ב

( ממנה אתם גולשים IP Addressהשירותים בהם אתם משתמשים, כתובת האינטרנט )
 באינטרנט ועוד.

o  מידע אישי ורגיש, שברובו נמסר אף  אפליקציה, נאסף אודותיכם במטבע הדברים –השני
המוצעים לכם. לדוגמא: אמצעי והאימונים על ידיכם לשם קבלת השירותים  אפליקציהל

)כגון  , הפרטים הנמסרים על ידיכם בעת ההרשמהככל שעשיתם בהם שימוש תשלום
)דוגמת  אפליקציהת ההתקשרויות באמצעוהיסטורית השמכם, גילכם, כתובתם וכדומה(, 

 וכדומה.פרטי ההתקשרות שלכם עם המאמן שלכם(  האימונים בהם אתם משתתפים, 

 

 רישום לשירותים 

 הינכם מתבקשים למסור פרטים אישיים מזהים. אפליקציהה הבעת הרישום לשירותים שמציע ,
, אולם כלל לשירותים או שאינכם חייבים למסור את כל המידע םכמובן שאינכם חייבים להרש

 אפליקציה, רמת השירות שתקבלו מהנכון או מתאים ככל שלא תמסרו מידע רלוונטי ו/או מזהה
מאמן שלא ידע את שמכם, לא יוכל להבטיח ביצוע אימון במועד  תיפגע בהכרח.ומהמאמנים 

 שנקבע, וכדומה.

 ור לכן, אינכם חייבים למסור את פרטיכם המלאים וכל מידע אחר המתבקש, אולם הדבר יגר
פגיעה בהתנהלותכם מול כל מאמן ספציפי, ולכן מומלץ שלא תעשו כלל שימוש באפליקציה 

 במקרה שכזה.

 

 השימוש במידע

  מנת  ייעשה רק על השימוש במידע שנאסף– 

o  לקבוע מועדי אימונים, לוודא את לוח , אפליקציהלהשתמש בשירותים שונים בלכם לאפשר
ק האם נותרו בידיכם "קרדיטים" שיאפשרו לכם האימונים האפשרי של המאמן שלכם, לבדו

 .וכדומההזמנת אימונים נוספים, ליצור קשר ביניכם לבין המאמן 

o  חרים אותם הזנתם באפליקציה.אלשם משלוח עדכונים ותזכורות על אימונים ושירותים 

o בהם ישמרו נתוניכם האישיים ותוכלו לבצע פעולות  אפליקציהלשם יצירת אזורים אישיים ב
 ., אם וככל שיהיו קיימים כאלואפליקציהיות באיש

o  ,המוצעים התכנים והאימונים  ,לשפר ולהעשיר את השירותיםלבטל, להוסיף, לשנות
 .אפליקציהב
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o למול נתוניכם  אפליקציהניתוחי המידע שנמצא ב, המתבססות על לשם פניות אליכם
שלוח והכל לשם מ ,אפליקציהאו היסטורית השימוש שלכם ב אפליקציההאישיים שהעליתם ל

שיתכן שיתאימו לטעמכם,  כאלו ואחריםאו מכירת מוצרים שירותים אימונים, הצעות למתן 
 .אפליקציהלפי דעת ה

o כם, מאפייניכם והתנהלותכם.להעדפותי אפליקציהכדי להתאים את הפרסומות המוצגות ב 

o  שה זויישום רכי, והדבר ידרש לשם , מוצר או אימון אחררכישת שירותשביצעתם ככל. 

o .לצורך יצירת קשר עימכם, ככל שיעלה הצורך 

 

 מידע שבידי המאמנים

 ו מזהה ק, חלא מידע רב המתייחס אליכםצאנא שימו לב שבידי המאמנים הרלוונטיים אליכם נמ
אתכם אישית )דוגמת פרטיכם, שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, היסטוריית 

חלקו נמסר להם על ידיכם, חלקו על ידי האפליקציה . מה(האימונים שלכם, מצבכם הרפואי וכדו
כל מאמן ושיטתו. חלקו של מידע זה מאוחסן באמצעות  –וחלקו עשוי להאסף בדרכים אחרות 

האפליקציה וחלקו בלא קשר אליה. למאמנים גישה מלאה למידע הרלוונטי אודותיכם הנשמר 
 באפליקציה.

  מידע זה נמצאת בידי המאמנים בלבד, וככל האחריות המלאה על איסוף, שימוש ומחיקת
 שהאפליקציה נוטלת בכך חלק, הרי היא עושה זאת בעבור המאמנים ומטעמם בלבד.

 

 מסירת מידע לצד שלישי 

 הן ביחס למסמך זה והן ביחס לכל תנאי רלוונטי אחר החל בין הצדדים, ביחסים עם האפליקציה ,
י המאמן יקבל באופן גלוי את כל המידע של ומובהר כ צד שלישיכמאמן יחשב כצד קשור ולא 

 המשתמש המתייחס אל אותו מאמן, ולא צויין לידו במפורש כי לא יימסר.

 המזהה אתכם באופן האישיים והמידע  כםת פרטיעביר לצדדים שלישיים אתלא  אפליקציהה
 אלא במקרים המפורטים להלן:  כםאודותישנאסף אישי 

o ;ניתנה הסכמתכם לכך 

o או במקרי  שתחייב חשיפת פרטיך אפליקציהלוקת משפטית בינך לבין הבמקרה של מח
 ;הומי מטעמ אפליקציההפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם אחר עם ה

o או בניגוד לתנאי השימוש או כל מסמך אחר  , פעולות שבניגוד לדיןאפליקציהאם תבצע ב
 ; שבו

o  ;אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי 

o לתאגיד כלשהו  אפליקציהעביר בכל צורה שהיא את פעילות התמכור או ת אפליקציהאם ה- 
עם פעילותו של צד  אפליקציהוכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות ה

 ;יך את הוראות מדיניות פרטיות זולפשלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כ

o הו/או מכל שותף או נציג של אפליקציההשירותים מ ואו/ מוצרים ובעת שתרכש . 

o כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת לפי מיטב שיקול דעתה סבורת אפליקציהאם ה ,
 ,ו/או לכל צד שלישי אחר ה, למי מטעמאפליקציהלהקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם ל

 .לגופם או לרכושם

 .מידע שאינו מזהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להמסר לצדדים שלישיים 

 

 

 



 
 

Cookies  

 משתמש ב אפליקציהה( "עוגיות""קוקיות" ,Cookiesלצורך תפעול )השוטף והתקין, ובכלל זה  ה
ם, כדי להתאים את , לאימות פרטיאפליקציהכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש ב

הן קבצי טקסט קוקיות  .וכיוצא בזה לצורכי אבטחת מידע ,להעדפותיך האישיות אפליקציהה
ו/או מי מטעמו. חלקן זמני וחלקן קבוע.  אפליקציהשנוצרים על ידי מחשבכם לפי הוראות ה

 באתריםכוללות גם מידע דוגמת הדפים באינטרנט בהם ביקרתם, משך השהות שלכם  הקוקיות
 נים וכדומה.שו

 באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן או  הקוקיותהפעלת אפשרות להימנע מקיימת דפדפנים ברוב ה
במחשבכם עלול לגרוע ו/או  הקוקיות, ואתם רשאים לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול למחקן

 .כםו/ו בהתאמתם לרצונ תוצאותיהםב, אפליקציהלפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מה

  

 ות של צדדים שלישיים פרסומ

 ובין אם של צדדים  אפליקציהלכלול פרסומות, בין אם של מפעילת ה העשוי אפליקציהה
 אפליקציהאלא בצדדים שלישיים, הרי שה אפליקציהשלישיים. ככל שמקור הפרסומות אינו ב

ים לתכני אותן פרסומות, לעיסקאות המוצעות בהן ולקיומן. כמו כן, שימו לב שצדד תאחראי האינ
או  אפליקציהשלישיים כאלו עשויים לאסוף אודותיכם פרטים שונים מאלו הנאספים על ידי ה

 באשר לחשיפת הנתונים, ופעלו בזהירות. אפליקציהלקבוע מדיניות שונה מה

 

 אבטחת מידע 

 לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים וסבירים מערכות ונהלים עדכניים  מתמייש אפליקציהה
אנו מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, -הסיכונים לחדירה בלתי אלה מצמצמים את

-יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי םשירותיו/או ה אפליקציהאיננו יכולים להתחייב שה
 .או שינויו באמצעות גישה שכזו מורשית למידע המאוחסן בהם

  

 זכות לעיין במידע 

 כוחו -, או על ידי באבעצמו , כל אדם זכאי לעיין1981-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-על
במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע  רשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, ושה

שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן 
לא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן אם בעל המאגר סירב למ את המידע או למוחקו.

ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או 
למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו 

 בתקנות.

  ו למחוק, אנא פנו אלינו באמצעות מידע שכזה שברצונכם לעדכן, לשנות א שקיים בידינוככל
, 10/11אלקלעי רחוב , TrainerZoneאו בדואר רגיל אל:  privacy@trainerzone.co.ilהדוא"ל 

 .7630410, מיקוד: רחובותעיר: 

 פי חוק הגנת -על םזכאיכם, אתם שמש לצורך פניה אישית אליעשוי ל שבידינוהמידע כיוון ש
 ואנו נכבד פניה זו. יימחק ממאגר המידע כםלדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלי הפרטיות

 בהתבסס על כםאלי מסחרית-שמש לצורך פניה אישיתעשוי ל בנוסף, המידע שבמאגר ,
שמותיהם כלולים במאגר )"פניה בעלות מאפיינים ספציפיים ש ת אוכלוסיןולקבוצ כםהשתייכות

פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע -על םזכאיואתם כמובן ת"(, בהצעה מסחרי
רק כדי לפנות   נומחק במקרה זה מידע הדרוש לאנו ניימחק ממאגר המידע.  כםהמתייחס אלי

לרבות תיעוד  - נולשם ניהול עסקי נומידע הדרוש ל. אנו לא נמחק בהצעות מסחריות כאמור לעיל
לא ישמש עוד לצורך פניות , אך מידע זה אפליקציהב םפעולות מסחריות ואחרות שביצעת

 . כםאלי
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 שינויים במדיניות הפרטיות 

  בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
יעודכן התאריך הקבוע מעלה, ובתחתית העמוד תכלל הפניה לנוסח הקודם של שמסרת, 
 המדיניות.

 כי באופן חד משמעי משמעו טיות רלאחר שינוי מדיניות הפ אפליקציהה כלשהי בהמשך פעול
אנא אל תבצעו פעולה כלשהי  –למדיניות המעודכנת, ואם אינכם מסכימים לה הינכם מסכימים 

 לאחר עדכונה. אפליקציהב

   

  

  

 


