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תנאי שימוש
חשוב! נא קראו הצהרה משפטית זו בקפידה לפני השימוש באתר זה.
השימוש שלך באתר זה ובמידע המצוי בו כפוף לתנאים ולהתניות הבאים:

 .1בעלות
הבעלים של אתר זה ,המתפעלים והמתחזקים אותו הם קימברלי קלארק ישראל בע"מ ו/או
חברות בנות ו/או קימברלי קלארק קורפוריישן ("קימברלי קלארק ישראל" או "קימברלי – קלארק") .אתר
זה נוצר לספק לך מידע ,השכלה ,בידור ותקשורת .זכויות היוצרים של אתר זה וכל מרכיביו המוחשיים,
כולל ,ללא הגבלה ,תמליל ,תמונות וקול ,שייכות לקימברלי קלארק ישראל ורשומות על שם החברה
בהתאם.

 .2הגבלות שימוש
אתר זה נועד לשימושך האישי בלבד ולא לצרכיך המסחריים .אסור בתכלית להעתיק ,לשכפל,
לפרסם שנית ,לשלוח בדואר ,להפיץ ,לשדר או לשנות מידע באתר זה ,בשלמותו או בחלקו ,בכל צורה
שהיא.

 .3הודעת סמל מסחרי
כל השמות ,הכותרים והסמלים המסחריים הם רכושה של קימברלי קלארק
ישראל ו/או קימברלי קלארק ואין להשתמש בהם למטרה כלשהי מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב
ומראש של חברת קימברלי קלארק.

 .4רעיונות בלתי מוזמנים
חברת קימברלי קלארק ישראל מעוניינת לקבל את הערותיך ולהשיב לשאלותיך על מוצריה ועל
החברה .אולם ,איננו מחפשים וגם לא נוכל לקבל רעיונות בלתי מוזמנים ,הצעות ,או חומרים המתייחסים
לפיתוח ,לתכנון ,לייצור או לשיווק מוצרינו .אנו מקווים ,כי הקפדה על מדיניות זו תמנע אי הבנות
שעלולות להתעורר בקרב הציבור השולח לנו הערות או רעיונות המתייחסים למוצרים או מושגים
שפותחו על ידי העובדים בחברת קימברלי קלארק .באם חברת קימברלי קלארק תחליט להעסיק אותך,
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לא יהווה ולא ייחשב דבר מהדברים והחומרים הכלולים באתר זה חלק מהסכם העסקה או הסכם
העסקה מלא.

 .5קישוריות ויחסים עם חברות אחרות
אתר זה מספק קישוריות לאתרים אחרים באינטרנט ומידע בנוגע לחברות אחרות ומשאבים
אחרים ,דוגמת התכנים הכלולים במדריך הפעילויות .היות ואין לנו כל שליטה על אתרים ומשאבים אלה,
את(ה) המשתמש(ת) ,מאשר(ת) ומסכים (מסכימה) ,כי אנו איננו אחראים לזמינותם ,שאיננו תומכים
בתכנים הכלולים בהם ,או שחלה עלינו אחריות או חבות לתוכן ,מוצרים ,שירותים או חומרים אחרים
כלשהם ,הכלולים בהם או זמינים בהם ,או לכל נזק או אובדן שנגרם בקשר עם השימוש בהם.
אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לכך שהתכתובת שלך ,הקשרים העסקיים (כולל תשלום ואספקת
סחורות או שירותים כלשהם וכל שאר התנאים ,ההתניות ,האחריות או המצג המתייחסים אליהם) ,או
השתתפות בקידום מכירות עם מפרסמים וחברות אחרות שנמצאים באתר שלנו או באמצעותו ,כולל
מדריך האירועים ,מתבצעים ומתקיימים בלעדית בינך לבין המפרסם או החברה הנדונה .הסכמתך נתונה
בזה לכך שאנו לא נישא באחריות או בחבות לאובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמים לך כתוצאה
מעסקאות כאלה או מנוכחות מפרסמים או חברות כאלה באתר שלנו.

 .6גילוי ושימוש בהודעות התקשורת שלך
משלוח דואר לאתר זה ודואר אלקטרוני שנשלח לחברת קימברלי קלארק אינם סודיים וחברת
קימברלי קלארק לא תישא בחבות לשימוש כלשהו בתכתובת כזו או גילויה .כל המסרים וחומרים אחרים
(כולל ,ללא הגבלה ,רעיונות בלתי מוזמנים ,הצעות או חומרים) הנשלחים ממך לאתר זה או לחברת
קימברלי קלארק בדואר אלקטרוני ,הנם ויישארו רכוש בלעדי וקנייני של חברת קימברלי קלארק והחברה
תוכל להשתמש בהם לכל מטרה שהיא ,ללא כל תמורה .באם אתר זה משמש אותך כאמצעי לספק מידע
לקימברלי קלארק במטרה לקדם יחסי ספק  -לקוח ,עליך לקבוע ולערוב ,כי מפרטי החומר הגולמי וכל
המידע הנוסף המסופק על ידך מדויקים ומלאים וכי נקבל ממך הודעה מיידית בכל מקרה של תיקון או
שינוי כלשהם במידע זה.

 .7ויתור על אחריות
חברת קימברלי קלארק אינה מבטיחה ואינה אחראית לדיוק ,לאמינות או לשלמות התוכן (תמליל
ותמונות) של אתר זה.
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במידה המותרת על פי החוק ,חברת קימברלי קלארק מתכחשת לאחריות מסוג כלשהו ,מפורשת
או משתמעת ,כולל אך לא מוגבל לאחריות משתמעת על סחירות והתאמה למטרה מסוימת .בנוסף,
חברת קימברלי קלארק אינה אחראית לכך שאתר זה או השרת המאפשר גישה לאתר זה נקיים מ"וירוסי
מחשב" כלשהם.

 .8הגבלת החבות
חברת קימברלי קלארק לא תישא בחבות לנזקים מסוג כלשהו ,כולל ,ללא הגבלה ,נזקים
מיוחדים או תוצאתיים ,הנובעים מכניסתך ,או מאי היכולת שלך להיכנס לאתר זה או מהשימוש בו ,או
מההסתמכות על אתר זה או על התוכן הכלול בו .בנוסף ,לא חלה על חברת קימברלי קלארק כל חובה
לעדכן אתר זה או את התוכן הכלול בו וחברת קימברלי קלארק לא תישא באחריות לאי עדכון מידע כזה.
כמו כן ,חברת קימברלי קלארק אינה נושאת באחריות או בחבות לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט
אחרים שהכניסה אליהם התאפשרה דרך קישורים מסוימים הכלולים באתר זה .קישורים אלה
ו"משאבים" אחרים הנזכרים באתר זה מסופקים כשירות בלבד לציבור משתמשי האינטרנט והכללתם
באתר שלנו אינה מהווה בשום אופן המלצה מאת חברת קימברלי קלארק או הפנייה לחברה נלוות.

 .9אחרים
חברת קימברלי קלארק ,לפי שיקוליה הבלעדיים ,שומרת לעצמה את הזכות:
לשנות הצהרה משפטית זו; ( )2לפקח ולהוציא פרסומים; ( )3להפסיק את זמינות האתר בכל עת
ללא הודעה מוקדמת .באם ייקבע ,כי תנאי ,התנייה או הוראה כלשהי בהצהרה משפטית זו אינם חוקיים,
בטלים ,מבוטלים ,או בלתי ניתנים לאכיפה מסיבה כלשהי ,לא יפגע או ישפיע הדבר באופן כלשהו על
תוקף ויכולת האכיפה של התנאים ,ההתניות וההוראות הנותרות .הצהרה משפטית זו מהווה את ההסכם
המלא בינך לבין חברת קימברלי קלארק ביחס לנושא ההצהרה הזו .אישורך והסכמתך לתנאים ולהתניות
הנ"ל ניתנים מתוך השימוש בפועל באתר זה.
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מדיניות פרטיות
א .פרטיות
אתר זה הינו בבעלותו ,ניהולו ותפעולו של חוגלה -קימברלי בע"מ ו/או תאגיד
קימברלי-קלארק (להלן ביחד" :קימברלי-קלארק") .אנו בקימברלי-קלארק מכירים בכך
שמבקרים באתר שלנו עלולים להיות מודאגים באשר למידע שהם מספקים ולאופן בו אנו
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משתמשים במידע זה .מדיניות פרטיות זו מתייחסת לחששות אלו .מדיניות פרטיות זו
עשויה להתעדכן מעת לעת ,כך שיש לבדוק אותה מעת לעת .ישנן דרישות הסדרה
ספציפיות באשר לשמירה על הפרטיות המקוונת של ילדים הקטנים מגיל  13שנים .אנא
ראו מידע תחת הכותרת "ילדים" בהמשך מסמך זה.
ב .מידע שנאסף על ידנו
באתר זה ,באפשרותכם לבחור לספק לקימברלי-קלארק מידע על עצמכם
המהווה "מידע אישי שניתן לזיהוי" .שימושכם באתר זה עשוי לכלול מתן פרטי מידע
אחרים אשר אינם מהווים "מידע אישי שניתן לזיהוי" .קימברלי-קלארק אינו אוסף באופן
אישי מידע אישי הניתן לזיהוי לגביכם ,אלא אם סיפקתם לנו מידע זה מרצונכם החופשי
ובידיעתכם .באפשרותכם לבקר באתר מבלי למסור לנו פרטים אודותיכם או לחשוף
מידע אודותיכם .עם זאת ,על ידי מתן מידע אישי הניתן לזיהוי ,כגון בקשתכם להצטרף
לרשימת הדיוור ,הנכם מרשים לנו ליצור עמכם קשר מעת לעת .שימו לב ,כי כל תוכן
אשר יועלה על ידכם לאתר הופך לתוכן מפורסם ואינו נחשב עוד למידע אישי שניתן
לזיהוי ,הנתון למדיניות פרטיות זו.
ג .אופן איסוף מידע
מידע נאסף מכם באופן ישיר ובידיעתכם .ישנם מספר מאפיינים ותכונות באתר
זה הדורשות רישום שלכם .עם רישומכם למאפיינים אלו ,אנו עושים שימוש במידע
שסיפקתם למטרת מתן המוצרים ,השירותים ,או מידע על המוצרים שביקשתם.
ד .מה אנו עושים עם המידע?
כאשר אתם נרשמים מרצונכם החופשי לאתר זה ,אנו מוסיפים את שמכם,
כתובת דואר האלקטרוני שלכם וכתובת המגורים שלכם לרשימת הדיוור שלנו .אם אין
ברצונכם לקבל דיוורים אלו ,באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם מרשימת דיוור זו בדף
זה או בטלפון שמספרו  1-800-423-232ו/או בכל דרך אחרת בה התבצעה אליכם
הפניה .עם אישורכם ,אנו עשויים לשתף מידע כגון שמכם ,כתובת הדואר האלקטרוני
שלכם או כתובת המגורים שלכם עם חברות שנבחרו בקפידה ("שותפים") ,המציעות
דברים שעשויים לעניין אתכם והכל בכפוף להוראות החוק .הרשאתכם לכך ניתנת על ידי
הסכמתכם להיכלל ברשימת התפוצה הכוללת תכנית עם שותפים .גם אם אישרתם
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להיכלל ברשימת התפוצה ,תאריך הלידה שלכם ,תאריכי הלידה של בני משפחתכם,
ומידע אודות כרטיס האשראי שלכם לעולם לא יופצו לגורמים אחרים .באפשרותכם
להסיר עצמכם מקבלת הצעות משותפים בכל עת בדף זה ,באמצעות צור קשר ,או
בטלפון שמספרו ( 1-800-423-232ימים א'-ה' בין השעות  .)8-16השותפים שלנו אינם
מורשים לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלכם למטרות שאינן הצגת הצעות ותוכניות
רלוונטיות ,והינם מחויבים לשמור על הפרטים שלכם סודיים .לעיתים ,האתר שלנו כולל
הודעות הקשורות לקידומים או תחרויות שאנו מקיימים ,במסגרתם אנו עשויים לאפשר
לכם לשלוח את מועמדותכם באופן אלקטרוני .כאשר זה המקרה ,נעשה שימוש במידע
שסופק על ידכם לצורך הקידום בפועל (היינו ,על מנת ליצור עמכם קשר במידה
שזכיתם).
ה .פרסום מבוסס עניין
קימברלי-קלארק לוקח חלק בפרסום מבוסס עניין (התנהגות מקוונת) .משמעות
הדבר ,היא שאתם עשויים לראות פרסומות באתר שלנו המותאמות אישית לאופן בו
אתם גולשים ברשת או קונים ,או שאתם עשויים לראות פרסומות של מוצרי קימברלי-
קלארק באתרים אחרים המבוססות על התנהגות הגלישה שלכם ברשת .באפשרותכם
להסיר עצמכם מפרסום מבוסס עניין זה באמצעות שיטות 'הסרה מרשימת תפוצה'
שפורטו בסעיף הקודם .קימברלי-קלארק לוקח חלק בתכנית לרגולציה עצמית של ברית
פרסום דיגיטלי .כחלק מתכנית רגולציה עצמית זו ,קימברלי-קלארק תומך בשימוש
בצלמית (אייקון) "( "Ad Choicesבחירת פרסומות) בשותפות עם אבידון (.)Evidon
ו .פרטיות באפליקציות מובייל
באפשרותכם לבחור להוריד את אפליקציות המובייל המוצעות על ידי קימברלי-
קלארק .בבחירתכם באחת או יותר מאפליקציות המובייל שלנו ,אפליקציות אלו אוספות
נתונים מסוימים באופן אוטומטי ,כגון סוג הטלפון הנייד בו אתם משתמשים ,מזהי מכשיר
ייחודיים זמניים או קבועים (הקרויים לעיתים  )UDIDוכן מידע לגבי אופן השימוש שלכם
באפליקציות .בנוסף ,אפליקציות המובייל אוספות נתונים מסוימים המסופקים על-ידכם
מרצונכם החופשי ,כגון מידע לגבי מוצרים שסרקתם את הבר-קוד שלהם וכן מידע אודות
רכישות ,כגון מתי ביצעתם רכישה או הגבתם להצעה .אפליקציות המובייל שלנו עשויות
לאסוף מידע מדויק באשר למיקום המכשיר שלכם ,כגון מתי חיפשתם אחר חנות .עם
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זאת ,עליכם לספק ראשית הרשאה באמצעות המכשיר שלכם לפני שהאפליקציה
מקבלת מידע זה לגבי המיקום שלכם מטכנולוגיות דוגמת  ,Wi-Fi ,GPSאו סמיכות של
אנטנה סלולארית (או שילוב של טכנולוגיות אלו) .ספקי שירות מובייל עשויים לאסוף
מידע ספציפי למכשיר ,כגון מזהי מכשיר ייחודיים ,כאשר אתם עושים שימוש באתר שלנו
או באחת מאפליקציות המובייל שלנו.
ז .עדכון פרופיל המשתמש שלכם
אנו מאפשרים לכם שליטה ואפשרויות מסוימות לגבי האופן בו אנו אוספים,
משתמשים ומשתפים במידע האישי שלכם .על ידי עדכון פרופיל המשתמש שלכם או
יצירת קשר עמנו ,כמתואר במדיניות הפרטיות ,באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות:
( )1לתקן ,לעדכן או למחוק את חשבון המשתמש שלכם; ( )2לשנות את הבחירות שלכם
לרישום ,דיוור ,וקבלת התראות; ( )3לבחור האם לקבל מאיתנו הצעות וקידומים של
המוצרים והשירותים שלנו ,או מוצרים ושירותים אשר אנו חושבים שעשויים לעניין
אתכם; ( )4לבחור האם נשתף את פרטי הקשר שלכם עם השותפים שלנו על מנת
שיוכלו לשלוח לכם הצעות וקידומים של המוצרים והשירותים שלהם; ( )5לבחור האם
לקבל פרסום מבוסס עניין; ו ( )6לבקש גישה למידע האישי שיש לנו עליכם ולבקש
שנשנה או נמחק אותו ,ואנו נבקש מהשותפים עימם אנו חולקים את המידע לעשות זאת
גם כן.
ח .אמצעי אבטחה
קימברלי-קלארק נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור את המידע האישי שלכם
מאובטח .מידע רגיש ,כגון מספרי כרטיס אשראי ,נאסף באתר אינטרנט מאובטח
בפרוטוקול השומר על סודיות המידע .אין העברה של נתונים המבוצעת באינטרנט או
ברשת ציבורית אחרת אשר יכולה להבטיח  100%אבטחה .אנו נוקטים במאמצים
הולמים במטרה להבטיח כי ברגע שהמידע האישי שלכם הגיע לידינו ,הוא יהיה
מאובטח ,אך אין באפשרותנו להתחייב לאבטחת המידע שאתם שולחים לנו.
ט .ילדים
קימברלי-קלארק מחויבת להגן על פרטיותם המקוונת של ילדים ולשמור על
האינטרנט שלנו בטוח .מדיניות הפרטיות שלנו ויישומיה משקפים חוקים ותקנות לשמירה
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על פרטיותם של ילדים .אנו לא אוספים בידיעה מידע אישי מילדים קטנים מגיל 13
שנים .כל תקשורת שאנו מקבלים ממבקרים המזוהה כמגיעה מילד הקטן מגיל  13שנים
אינה נשמרת על ידי קימברלי-קלארק .אנו מעודדים הורים או אפוטרופוסים לילדים
הקטנים מגיל  13שנים לבדוק ולפקח בקביעות אחר שימושם של הילדים בדואר
האלקטרוני ובפעילויות מקוונות אחרות.
י .קוקי ()Cookies
כמו חברות רבות ,גם קימברלי-קלארק משתמשת בטכנולוגיית קוקי ()cookie
באתר האינטרנט .קוקי הוא מידע המאוחסן במחשב שלכם על ידי הדפדפן שלכם,
במטרה לשמור את ההעדפות שלכם כאשר אתם מבקרים באתר מסוים .כאשר אתם
מתחברים לחשבון שלכם ,הקוקי אומר לנו האם ביקרתם אותנו בעבר או שאתם מבקרים
חדשים .הקוקי לא מכיל כל מידע אישי אודותיכם או מספק לנו דרך ליצור עימכם קשר,
ואינו מייצא כל מידע מהמחשב שלכם .אנו משתמשים בקוקי על מנת לזהות מאפיינים
של האתר בהם הבעתם את העניין הרב ביותר ,על מנת שנוכל לספק לכם יותר ממה
שמעניין אתכם .אנו משתמשים בפיקסלים ,או קבצי  GIFשקופים ,לניהול הפרסום
המקוון .קבצים אלו מאפשרים לנו לאתר קוקי ספציפי בדפדפן האינטרנט שלכם ,אשר
בתורו מאפשר לנו ללמוד אילו פרסומות מביאות משתמשים לאתר שלנו .הקוקי הונח על
ידנו או על ידי מפרסם אשר עובד עמנו .בעזרת קוקיז ופיקסלים ,המידע שאנו אוספים
ומשתפים הוא אנונימי ולא בר זיהוי ברמה האישית .אם אינכם מאפשרים לדפדפן שלכם
לקבל קוקיז ,יתכן שלא תהיה לכם גישה למאפיינים ופונקציונליות מסוימים באתר זה.
יצירת קשר
אם יש לכם שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו ,אנא צרו עמנו קשר באמצעות צור קשר או
בטלפון שמספרו
( 1-800-423-232ימים א'-ה' בין השעות  ,)8:00-16:00או כתבו לנו בדואר לכתובת :פארק
לוגיסטי צריפין ,רמלה7210102 ,
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הצהרת נגישות – קוטקס
מסמך זה מספק לקהל הרחב תוכן נגיש.
אנו ב"קימברלי-קלארק" ,פועלים לעדכן ולהטמיע את כללי הנגישות ככל שניתן ,בהתאם לעקרונות תקן
הנגישות.
המסמך מותאם לדרישות הנגישות לפי ת"י  5568ולרמה  AAשל תקן הנגישות .WCAG 2.0
אמצעי נגישות:

•

הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים
בטכנולוגיות קוראות מסך.

•

הגופנים הם מסוג  sans serifובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר.

•

מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי ,המוקרא לגולשים שנעזרים בתוכנת
הקראה.

•

הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים ,מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר עכבר.

אמצעים אלו מסייעים לעיוורים ,לקויי ראיה ואנשים עם מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך לנגיש
באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל.
נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!

במידה וקיימות שאלות או קשיים בקריאת המסמך,
אל תהססו ליצור קשר בטלפון ,1-800-42-32-32 :או באימיילisrael.service@kcc.com :
כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן:
.1
.2
.3
.4
.5

תיאור הבעיה.
סוג וגרסה של הדפדפן
מערכת הפעלה.
סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם).
מהי הפעולה שניסיתם לבצע?

אנחנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

