
 

 בגרות רגילה  חתימת התלמיד: _____________________
 ברכישת קורס עבור קטין, ייחתם ההסכם על ידי אחד ההורים

 תאריך :_____________
 הסכם הרשמה בין:

 51-573407-7בע"מ, ח.פ.  קידום ידע והשכלה
 לבין

 שם התלמיד: ________________; ת.ז. ________________
 נרשם לקורס: __________________ למועד: ____________

 
 בע"מ קידום ידע והשכלהעל ידי הנערך לחמש במתמטיקה  משלים הכנה לבגרות  תנאי השתתפות בקורסלהלן 

 .("קידום" )להלן:

 מהלך הקורס: .1
הקורס שרכשת כולל שני שלבים המהווים חלקים של אותו קורס. בשלב הראשון, שלב המבוא, תתבצע  .1.1

יח"ל. בשלב השני תתבצע למידה לקראת  5השלמה רענון וחיזוק לרמת הלימוד המתאימה לתלמידי 
 יח"ל.  5 -הבחינה ב

שעות אקדמיות  5של  ים השלב הראשון יימשך שלושה שבועות. בכל שבוע יתקיימו שני שיעורים פרונטאלי .1.1
כל . כמו כן, תתקיים בחינת בית אחת בכל שבוע. שעות אקדמיות 5אחד של ושיעור תרגול כל אחד 

 השיעורים בשלב זה הינם שיעורי חובה. 

בסיום השלב השני תערוך קידום מבחן להערכת התאמת התלמיד לשלב השני בקורס. תלמיד אשר עבר את  .1.1
תלמיד אשר קיבל ימשיך לשלב השני בקורס. לפחות )להלן: "הציון הקובע"(  70בציון של המבחן בהצלחה 

המשך לימודים בקורס הנוכחי,  –, תוצע לו על ידי קידום האפשרות המתאימה בנסיבות  70 ציון הנמוך מ
 יח"ל או ביטול המשך הקורס.  4מעבר לקורס 

זכאי לביטול הקורס כמפורט בסעיף  תלמיד אשר קידום לא איפשרה לו המשך לימוד בקורס הנוכחי, יהיה .1.4
 להלן.  )ד( 6

בשלב השני ישתלבו תלמידים קיבלו ציון קובע ומעלה וכן תלמידים אשר אושר להם להמשיך לשלב השני,  .1.5
המורה בשלב השני אינו בהכרח המורה אשר לימד יח"ל מתמטיקה בקידום.  5 -בכיתות הלימוד הרגילות ל

 בשלב הראשון. 
שעות  4שעות אקדמיות כל אחד. בנוסף יינתן  5שני שיעורים פרונטאליים בשבוע של  בשלב השני יתקיימו .1.6

 אקדמיות של תרגול במפגש אחד או שניים. בשלב השני מפגשי התרגול אינם מפגשי חובה. 

תלמידים אשר קיבלו ציון קובע ומעלה יהיו זכאים להחזר כספי מלא במידה ולא קיבלו ציון עובר בבחינת  .1.7
 פוף לתנאים המפורטים בסעיף __ להלן. הבגרות, בכ

. על תלמיד אינטרני לפנות לביה"ס בו למד ועל ההרשמה לבחינת הבגרות היא באחריות התלמיד  ועל חשבונו .1
הרשמתו  תלמיד אקסטרני לפנות למשרד החינוך והכל על פי הכללים וההוראות של משרד החינוך וביה"ס.

 .האינה מותנית ו/או כרוכה בהרשמתו של התלמיד לבחינ קידוםוהשתתפותו של תלמיד בכל קורס של 

רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום הקורס.  קידוםמובא לידיעת התלמיד כי  .1
להוסיף שעות לימוד ו/או להפחית שעות לימוד ו/ או לערוך את הקורס כפי שתמצא  קידוםכמו כן, רשאית 

 קידום. כמו כן, )גם בימים ובשעות אחרים מאלה של הקורס( ון של שעות לימוד מרוכזותלנכון, כולל  קיום מרת
, או כי הקורס יתקיים לקראת מועד מסוים תהיה רשאית להודיע לתלמיד, כי אין באפשרותה לקיים את הקורס

 למיד מראש.שינוי יובא לידיעתו של הת. כל או כי השלב הראשון יתקיים בסניף אחר מהשלב השני בסניף אחר

את הזכות ה לעצמת שומר קידוםלבגרות ירכשו על ידי התלמיד ועל חשבונו.  ספרי הלימוד לקורסי ההכנה .4
 קידוםמובהר כי על אף האמור,  ה. דעת  לשנות את ספרי הלימוד הנדרשים בקורסי ההכנה לבגרות על פי שיקול

תהייה  קידוםלחלק לתלמיד ספרי לימוד ו/או חוברות לימוד כלשהן ללא תמורה נוספת לשכר הלימוד.  רשאית
רשאית אך לא תחול עליה כל חובה להציע לתלמידים שירות השאלת ספרים באחד או יותר ממקצועות הלימוד 

ספרים  שאולשלא לתלמיד אשר יבחר הקיימים. במקרה כזה, יחתום התלמיד על חוזה השאלת ספרים מתאים. 
 במקצוע בו ניתן לעשות כן, ירכוש את ספרי הלימוד על חשבונו ולא יהיה זכאי לכל הנחה במחיר הקורס בגין כך. 

ספרי לימוד  להלן אינה כוללת 8 ףבמקרה כאמור, מובהר כי זכותו של התלמיד לקורס חוזר בהתאם לסעי
במסגרת הקורס הראשון. במידה והתלמיד  קידוםידי וחוברות לימוד נוספים, מעבר לאלה שחולקו לתלמיד על 

לשלם עבורם בנפרד, בהתאם  , על התלמידיחפוץ לרכוש ספרי לימוד וחוברות לימוד במסגרת הקורס החוזר
מובהר כי האמור חל הן על קורס חוזר ברמה זהה לקורס הראשון או בקורס חוזר  באותה העת. קידוםלמחירון 

 .   אחרת ברמת לימוד 
דמי ביחזור יחויב שכל שיק  להשתתפות בפועל בקורס הינו פירעון כל התשלומים, במלואם ובמועדם. תנאי .5

תהיה רשאית להפסיק את לימודי התלמיד בכל עת, אם אחד או יותר מהתשלומים  קידום ש"ח. 10טיפול של 
 לא יפרעו. 

יום ממועד  14בתוך תלמיד שנתן אמצעי תשלום לביטחון )כרטיס אשראי או שיק( ידאג לשלם את שכר הלימוד  .6
תממש את אמצעי התשלום שנתן לביטחון בתום השבועיים ללא  קידום, שאם לא יעשה כן,  ביצוע העסקה
 הודעה מראש. 

 מועד הוא, העסקה ביצוע ממועד יום 14 תוך החברה במשרדי שתתקבל ביטול בקשת של במקרה)א(  .7
 יהיה, קורסשלב הראשון של הה פתיחת לפני לפחות עבודה ימי 14 ייעשה כאמור שהביטול ובלבד, הרישום
 .מביניהם הנמוך, ₪ 100 או העסקה ממחיר 5% בסך ביטול בדמי כרוך הביטול

מועד פתיחת של השלב הראשון והוא מהווה  לי הראשוןא)ב( מועד פתיחת הקורס, הוא מועד השיעור הפרונט
  להמשיך לשלב השני של הקורס ובין אם לאו.בחר , בין אם התלמיד לכל דבר ועניין הקורס

. על התלמיד הסניף למנהלע"י התלמיד בלבד  בכתבתוגש לסעיף )א( לעיל,  שאינה כפופהבקשה לביטול (  ג) 
ולא תחשב כביטול  לסניף לא תטופלבכתב תועבר לא ש ביטולת בקש  קיבלה את הודעת הביטול. קידוםלוודא ש

 :בהתאם לתנאים האמורים יהיה חייב בתשלום לפי הפירוט הבא שמבטל את הרשמתו תלמיד .כדין של הקורס



 

 בגרות רגילה  חתימת התלמיד: _____________________
 ברכישת קורס עבור קטין, ייחתם ההסכם על ידי אחד ההורים

הנקוב בחשבונית, נספח א' להסכם זה, המהווה ממחיר הקורס  15%יום לפני פתיחת הקורס ישלם  10 עד (1
 חלק בלתי נפרד ממנו. 

ממחיר הקורס הנקוב  15% ישלם פתיחתולפני מועד  ימים שבעהיום לפני פתיחת הקורס ועד   10 -מ החל (1
 בחשבונית, נספח א'. 

ביטול בהתאם  , למעטשהיא ביטול השתתפות מכל סיבההחל משבעה ימים לפני מועד פתיחת הקורס,  (1
קנה לתלמיד כל פטור מתשלום שכר הלימוד והתלמיד יהיה חייב ילא  על פי חוק, לסעיף )ד( להלן או

  בקורס ו/או בחלקו ובין אם לא.בתשלום שכר הלימוד במלואו בין אם השתתף 
לעיל, וכן תלמיד אשר הוצע לו לעבור  1.4או  1.1)ד( תלמיד אשר לימודיו הופסקו על ידי קידום בהתאם לסעיף 

השתתפות ואינו מעוניין בכך, יהיה זכאי להחזר כספי, בניכוי דמי ד בלביח"ל  4להשתתף בשלב שני ברמה של 
 ₪.  750בשלב הראשון בסך 

לבטל בכתב את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית  התלמידבעסקת מכר מרחוק רשאי בכל מקרה, )ה( 
דמי  .יחת הקורספתהעסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד 

 הנמוך מביניהם. ₪  100ממחיר העסקה או  5%הביטול במקרה כזה יהיו 

הסדיר את מלוא התשלום עבור הקורס הנרכש.  שהתלמידהזכאות להחזרים המפורטים לעיל מותנית בכך  (ו)
 בכל מקרה אחר, יבוצע חישוב לגובה החזר/התשלום הנדרש. 

  ביטול בסניף. היום ממועד קבלת הודעת  45החזר כספי המגיע לתלמיד על פי האמור לעיל יעשה בתוך  (ז)

 תלמיד המבטל את הרשמתו לא יהא זכאי לתוספת הצמדה או ריבית. (ח)
 הבטחת ציון עובר: .8

תלמיד אשר השתתף בשלב הראשון וקיבל במבחן ציון קובע לפחות, אך לא השיג ציון עובר בבחינת  .8.1
 במתמטיקה, יהיה זכאי להחזר כספי מלא. הבגרות 

 התנאים למימוש זכאות זאת: .8.1
 התלמיד חתם על הסכם הרשמה והסדיר את מלוא התשלום עבור הקורס.  .8.1.1

ממטלות  90%לפחות משיעורי החובה בקורס בשני השלבים שלו והכין לפחות  90% -התלמיד נכח ב .8.1.1
 הקורס בשני השלבים שלו.

 ועד אליו הכין הקורס בו השתתף. התלמיד ניגש לבחינת הבגרות במ .8.1.1
 התלמיד הציג ציון שאינו ציון עובר רשמי ממשרד החינוך.  .8.1.4

החוזר קורס בעת הרישום ל בכפוף למקום פנויפעם אחת יינתן לתלמיד ( בלבד)מאותו היקף יח"ל קורס חוזר  .9
 בהתאם לתנאים הבאים: 

 . "ב, מבחנים וכו'(שהקורס )מטלות מ 90%מהשיעורים והכין לפחות  90%התלמיד נכח בלפחות  .א
 . למועד המקביל בשנה העוקבת(קרי, עד ) בלבד הראשון שנה מתום הקורסהזכאות משך  .ב

  ובנוסף רכישת ערכת ספרים מעודכנת במידת הצורך .  ₪  700תשלום דמי רישום בסך של  .ג
, ה, מנהליקידוםלהוראות  עולהישמבמהלך לימודיו בקורס, מתחייב התלמיד להתנהג התנהגות נאותה  .10

, ללא מתן כל תהא רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד שלא פעל בהתאם לאמור קידום. ה, ומוריהעובדי
 .החזר כספי או זיכוי

 הסכמה להעברת מידע .11
 עומדת בקשר ישיר עם מוסדות רבים להשכלה גבוהה בישראל.  מובילהכחברת השכלה  קידום ידע והשכלה

אלו לקבלת פרטי במסגרת השירותים המוענקים לתלמידינו, אנו מקבלים פניות מעת לעת ממוסדות 
תלמידים לשם יצירת קשר עימם לצורך ייעוץ והכוונה לקראת לימודים אקדמאיים וכן העברות הצעות 

 לימודים מטעמם. 
 כמתך להעברת המידע: על מנת שנוכל להעביר את פרטיך כך ששירותים אלו יוצעו לך, אנו זקוקים להס

 פרטים ליצירת קשר אשר מסרת לידיהלמוסדות להשכלה גבוהה תהייה רשאית להעביר  קידום ידע והשכלה
 לצורך קבלת ייעוץ והכוונה לקראת לימודים אקדמאיים וכן הצעות לימודים מטעמם. 

 
    לא מאשר                 מאשר             

 ___חתימת התלמיד: ___________

קידום ידע והשכלה בע"מ תשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עדכונים, פרסומים והצעות שונות עבורך.  .11
. מידע אישי SMS -באפשרותך בכל עת להודיע כי ברצונך שלא לקבל יותר פרסומים והצעות באמצעות המייל ו

אשר מסרת לקידום ואשר תמסור במהלך לימודיך ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של 
קידום. בחתימה על הסכם זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות )מצ"ב להסכם זה( וכי אתה מסכים 

 לה. 

 
 מאשר                              לא מאשר   

 התלמיד: ______________חתימת 
 הסכם זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. .11

 לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בנוגע להסכם זה.  .14
 

 51-571407-7בע"מ, ח.פ.  קידום ידע והשכלהבברכה, 

 אני מאשר כי קיבלתי וקראתי את תנאי ההסכם. שם התלמיד: _______________; 
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 פרטיות קידום ידע והשכלה בע"ממדיניות 
 

(, הינה חברת השכלה המספקת חברתנו"" או "החברה)להלן: "ידע והשכלה בע"מ,  קידוםחברת  .1

"(. החברה מכבדת את הפרטיות של לקוחותיה השירותיםקורסי הכנה לבחינות השונות )להלן: "

"( ופועלת בהתאם למדיניות פרטיות המשתמשיםופרטים אחרים המתעניינים בשירותיה )להלן: "

 שקופה המפורטת במסמך זה. 

מדיניות פרטיות זו נועדה להבהיר כיצד ומתי אוספת החברה מידע, משתמשת בו ומשתפת את  .1

  .מדיניות הפרטיות מעת לעתלעדכן או לשנות את החברה תהא רשאית המידע שמגיע לרשותה. 

 הגנת מדיניות לתנאי בכפוף יעשו שירותים מהחברההגישה והשימוש באתר החברה ו/או קבלת  .1

 .להסכמים ובכפוף זה במסמך המפורטים הפרטיות

 מטעמי הוא זכר בלשון והשימוש, המינים שני לבני שווה באופן מתייחס זו במדיניות האמור .4

 . בלבד נוחות

  אוספת שהחברה המידע

פעילותה ומתן השירותים. המידע במהלך פעילותה, אוספת החברה מידע על המשתמשים לצורך  .5

"(, החוק)להלן: " 1981הנאסף עשוי לכלול מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

. כך למשל, התקנות"()להלן: " 1017 –ובהתאם לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 

אוספת החברה מידע על שיחות שמתבצעות עם המשתמשים במוקדי השירות והמכירות השונים, 

מידע שיימסר ו/או ינבע מפעילות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה ובכלל זה מידע הנאסף 

, מרשויותמידע שמתקבל מצדדים שלישיים, כגון  אודות המשתמשים במהלך השימוש באתר;

 מידע, אחרים מידע מאגרי כגון ממקורות לחברה לסייע שעשוי מידע וכן, רותאח מחברות

מידע שנמסר על ידי כמו כן נאסף  .דין כל להוראות בהתאם הכול, האינטרנט ברשת המפורסם

המשתמשים ממועד ההתעניינות ברכישת השירותים המוצעים על ידי החברה ובכל מהלך מתן 

החברה מידע על אודות מהלך הלימודים של המשתמשים, השירותים על ידה. כך למשל אוספת 

 ההישגים, הנוכחות, תדירות השימוש בשירותים, ועוד. 

  ?המידע נאסף כיצד

המידע נאסף באמצעות פרטים שהמשתמש מספק בעת הרשמתו לקבלת השירותים או התעניינותו  .6

 בהם.

כמו כן, המידע נאסף בדרכים נוספות בעת שימוש באמצעים המקוונים ללימודים, בעת הזנת   .7

ניהול שיחות  בעת דואר אלקטרוני שהמשתמש שולח לחברה , דואר בהודעותציונים ונוכחות, 

מודע לכך שלא חלה עליו חובה מכוח חוק למסור את המידע  הינובזאת כי  מאשר המשתמש וכיו"ב.

, בלא אתתלויה ברצונו ובהסכמתו. עם ז האמור המידעמסירת  וכי לחברה מנומ תבקשההאישי ש

 .מהם חלק או ,השירותים לספק שלא רשאית תהא החברהקבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, 

 מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר

 באופןכאשר נעשה שימוש באתר ו/או בשירותים המצויים באתר, אזי החברה מקבלת ומתעדת  .8

מידע אודות הגלישה של המשתמש באתר )לדוגמא, העמודים בהם צפה,  וסטטיסטי אוטומטי

השירותים וההצעות שעניינו אותו, פרסומות אותן קרא וכו'( וכן מידע אודות המחשב של 
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של המשתמש ומאפייני תוכנה  IP-כולל כתובת ה המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש,

באמצעות היישומים  ( על המשתמש.cookiesידי יישומים הצוברים מידע )-וחומרה, בין השאר, על

, יכולה החברה, בין היתר, לזהות את הדפדפן של המשתמש באופן (cookies)הצוברים מידע 

להתאים אר כדי בין הש אותו מבצע המשתמש סוף נתונים סטטיסטיים אודות השימושייחודי, לא

 האישיות.  ולהעדפותי את השירותים

רוב הדפדפנים מוגדרים מלכתחילה כך שיקבלו יישומים הצוברים מידע, אולם באפשרות  .9

המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שיסרב לכל היישומים או יציין מתי נשלח יישום כזה. 

 מצב של נטרול היישומים. יחד עם זאת, חלק מהשירותים עלולים שלא לתפקד כראוי ב

 היכן נשמר המידע?  

 יישמרו ימסור שהמשתמש הנתוניםבנוסף,  .החברההמידע של  ייישמר במאגר ףשנאס המידע .10

 לגבולות מחוץ גם להימצא שעשויים מידע וגיבוי אירוח ספקי אצל וכן החברה במערכות ויאוחסנו

במקרים אלה, פועלת החברה לפי . שלישיים צדדים ידי על מופעלים או/ו המוחזקים, ישראל

 הוראות הדין החל עליה בנוגע להעברת מידע לספקים במיקור חוץ, או למדינה אחרת.

 ?במידע שנעשים השימושים מהם

 שעבורו השימוש למעט המשתמשים אודות על שהתקבל במידע אחר שימוש תעשה לא חברתנו .11

 , וכן לשם תפעוללהלןלכל מטרה אחרת המפורטת ו שירות מתן ולצורך מלכתחילה המידע נמסר

 . פעילותה של תקין

 המידע עשוי להישמר גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.

 השימושים במידע נעשים למטרות ולצרכים הבאים: .11

 מתן השירות ללקוחות במסגרת הלימודים בחברה, הליך ההכשרה ו/או הלימודים ו/או\ 

 הישגים במהלך הלימודים;  

 ;פיקוח על התנהלות הלימודים והשיעורים ומתן השירותים וכן על המורים 

  מעקב נוכחות ניהול עסקי החברה )גבייה, תשלומים וכיו"ב( ויחסי לקוחות )פניות, הודעות

 וכיו"ב(;

 בו השירותים והתכנים המוצעים והעשרתר ופי, לשאתרשירותים השונים במתן ה לטובת ,

  אתרלצורך התפעול השוטף וניהול הכן ם וביטולאו  יםשינוי

 דרישות אחרות מרשויות ציבוריותחוק ולציות ל; 

  הגנה על העסקים והאינטרסים של החברה, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם אכיפה והגנה על

ידי -זכויות החברה או בקשר עם כל חקירה או הליך ליישוב סכסוכים, בין אם ניזום על

 החברה או נגדה;

 והצעות פרסומים, עדכונים משלוח לצורך המשתמשים שמסרו בפרטים תשתמש החברה 

 מהפניות חלק. אחרת בדרך או מסרונים, אלקטרוני דואר באמצעות המשתמשים עבור שונות

 לפי שנקבעה משתמשים לקבוצת המשתמש השתייכות פי על אישיות פניות להיות עשויות

 ולקבל להמשיך ברצונו אין כי עת בכל להודיע המשתמש באפשרות. יותר או אחד אפיון

 ; אלו והצעות פרסומים
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 דברי פרסומת מטעמה  משלוח לצורךת שמסר בפרטים שתמשידע והשכלה ת קידום

 עת בכל להודיע באפשרותך.  1981 –כמשמעותם בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 

 .אלו והצעות פרסומים ולקבל להמשיך ברצונך אין כי

  נוספים לגורמים מידע העברת

 או ומחשוב גיבוי, אחסון שירותי לצורך חוץ במיקור שירותים לספקי גישה לתת עשויה חברתנו .11

 פועלת, כאלה במקרים. לחברתנו שייכים שאינם טכנולוגיה או תקשורת באמצעי שימוש לעשות

 המידע לאבטחת בדרישות כן גם לעמוד ספקים אותם את ומחייבת הדין לדרישות בהתאם חברתנו

  .העניין מעצם המתחייבות

 במקרים המפורטים להלן:  האישי המידעעביר לצדדים שלישיים את לה רשאיתהחברה כמו כן,  .14

 לבין  ן המשתמששל טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בי במקרה

 ;והחברה שתחייב חשיפת פרטי

  נסה לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו; יבצע או המשתמש יאם 

 לצד  ואו המידע אודותי המשתמש אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי

 שלישי; 

 או  ף המשתמשמקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגו בכל

 שי כלשהו; או לגופו או רכושו של צד שלי ולרכוש

 וכן במקרה  – גורם אחראם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר ל

או לכל תאגיד שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, 

 ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיקשור עם החברה )כגון חברה בת במידה ורלוונטי( 

. במקרה של העברה כאמור יידרש מקבל המידע ות מדיניות פרטיות זואת הורא המשתמש

  ;לעשות בו שימוש רק בקשר עם העסקה אם עם המטרות המצוינות לעיל

 דבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות ה אם

, חברה, בקשר עם האתרבאמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור ה

 סליקת אשראי, אחסנה בחוות שרתים ועוד.

 

 אבטחת מידע
פועלת לאבטחת המידע המוחזק אצלה בהתאם להוראות החוק והתקנות. החברה מיישמת  חברתנו .15

באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את 

מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת -הסיכונים לחדירה בלתי

 מורשית למידע המאוחסן בהם. -מוחלט מפני גישה בלתי ששירותיה יהיו חסינים באופן

 ובקשה להסרת מידע במידע עיוןזכות 

 
מוזמן  המשתמשהמוחזק ע"י החברה,  אודותיו האישי במידע לעיין לבקש זכות למשתמש יש .16

ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או  ובמידע לגבי ןאם עיי ckl@kidum.comלהפנות הבקשה לכתובת 

 בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.  חברהלפנות ל המשתמש מעודכן, רשאי
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 לצרכי והמשמש החברה בבעלות המצוי מידע ממאגר פרטיו את להסיר בקשל זכות למשתמש יש .17

 לכתובתנו בכתב לשלוח יש, כך לצורך. בחוק כמשמעותם ישיר דיוור שירותי לצרכי או ישיר דיוור

  ckl@kidum.com שכתובתה אלקטרוני דואר לתיבת או בכתב לעיל ההתקשרות בהסכם המצוינת

 שלישיים צדדיםהשייכים להפנייה לשירותים 

 
 שלישיים צדדים ידי-על באתר המוצעים שירותים על חלה אינה זו פרטיות הגנת מדיניות כי מובהר .18

  נפרדת פרטיות הגנת מדיניות חלה לגביהם, עסק בתי או/ו

 הסכמה

 או/ו שתמסור הפרטים כל כי מסכים אתה( זו מדיניות זה ובכלל)את הסכם ההתקשרות  באישורך .19

 יאגרו, בו השימוש במהלך ותיךדאו שנאסף מידע זה ובכלל ובקורס באתר מפעילותך הנובעים

 המידע איסוף עם בקשר לך להיות עשויה אשר טענה כל על מוותר ואתה, כאמור המידע במאגרי

 . כאמור

 
 


