מדיניות פרטיות ושיחרור מאחריות
הכתוב מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
כללי
אנו באופאייה מתייחסים בכבוד מירבי לפרטיות משתמשי האתר ומתחייבים שלא להעביר את כתובת
הדואר האלקטרוני שלך או כל פרט מזהה אחר לגוף שלישי .מטרתם של התנאים הבאים להבהיר לגולש
את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של מפעילי האתר במידע ,איסופו
ושימושיו .מפעילי האתר רשאים לערוך ולשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר.
שימוש במידע
במהלך השימוש באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש-הגולש כגון הרגלי גלישתו ,שירותים ומוצרים
שנרכשו על ידו באתר ,עמודי מידע בהם ביקר ,שירותים מיוחדים המצריכים רישום ועוד .מערכת האתר
שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות לצורך מטרות אלה
ואחרות:
•

לצורך שימוש הגולש בשירותים יחודיים כדוגמת תגובות לכתבות ,פורומים ,מבצעים ופעילויות
שונות המוצעות באתר.

•

לצורך שיפור ,תפעול ופיתוח האתר .ברב הפעמים ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את
הגולש באופן אישי.

•

לצורך פרסום מידע ,רכישה ומכירה של שירותים ומוצרים באתר כולל פרסום מודעות באיזורים
המוקדשים לכך באופן ייעודי.

•

לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שימסר לצדדים שלישיים,
לרבות מפרסמים באופן שלא מזהה את הגולש באופן אישי.

•

לצורך יצירת קשר עם הגולש לפי בקשתו שנעשית באמצעות טפסי "יצירת קשר" באתר

•

לצורך מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת
לעת.

מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.
גילוי נאות
באתר זה עשוי להעשות שימוש בקבצי קוקיז  Cookiesובממשקי סטטיסטיקה פנימיים לצורך איסוף מידע
על הרגלי והעדפות הגלישה של המשתמש ולמען פעילות אבטחת מידע .המידע הנשמר הוא אנונימי
לחלוטין ואינו כולל פרטים מזהים .יחד עם זאת ,הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע אישי כאשר משתמשים
רוכשים שירותים ו/או מוצרים מאופאייה ,מצטרפים לרשימת תפוצה או נרשמים לניוזלטר .מידע אישי זה
עשוי לכלול כתובת מייל ,שם ,מספר טלפון ולעיתים כתובת מגורים לצרכי הרשמה לקורס או לצורך משלוח
חשבונית מס .אופאייה אינה מוכרת ,סוחרת ב/או משכירה מידע אישי בנוגע למשתמשי האתר לאף אדם
ו/או חברה אלא אם כן ניתנה למשתמש התראה על כך מראש.

צד שלישי
צוות האתר  /הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר  /מנויים

הרשומים באתר .במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע זה ,מוסכם בזאת כי לגולשים,
משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה ,טענה או דרישה כלפי צוות אתר "אופאייה".
ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בין אם על ידי חסימת כתובת ה  IPשל
המחשב שלו ,כתובת ה  MACIDשל המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ
אשר מקובל על הגולש.

שיחרור מאחריות
המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין
השימוש באתר ,לרבות צד שלישי ,או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ,מהשירותים
המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.
המידע באתר והתכנים שבו אינם באים להחליף ,להמליץ או לשנות חוות דעת וטיפול מקצועי ברפואה,
בפסיכולוגיה/פסיכיאטריה או כל טיפול מקצועי מקובל אחר – גופני או נפשי.
כל חומר ומידע רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע באתר זה הוא בבחינת מידע כללי
בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי".

ניתן להפנות שאלות ,תגובות או דיווחים ל :מיכל גולן mgthetahealing@gmail.com
על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

