תנאי שימוש ומדיניות פרטיות:
מונחים:
פרוש המונחים הבאים במדיניות זו יהיה כדלקמן:
א" .אנו" ו/או "משרדנו" ו/או "המערכת" ו/או "המשרד"– בעלי האתר ,משרד עורכי הדין
גולדשטיין אנופולסקי ושות'.
ב" .אתה" ו/או "הנך" ו/או "גולש" ו/או "משתמש" ו/או "לך" – כל אדם גוף או אישיות
משפטית אשר גולשת באתר ,ו/או אשר ביקשה ליצור קשר עם משרדנו.
ג" .האתר" – אתר האינטרנט על הדומיין .law-ag.co.il
תנאי השימוש והסכמות הגולש באתר
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המידע המוצג באתר הינו כללי וחלקי בלבד ואינו נותן מענה למקרים ספציפיים .אין בתוכן
האמור משום המלצה ,חוות דעת משפטית ,ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי; כמו כן
אין התוכן הנ"ל מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני ,ו/או ממצה .והמסתמך על המידע
עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
במידה והנך משאיר פרטיך באתר ,לצורך יצירת קשר ו/או מכל סיבה אחרת ,הנך נותן בכך
הסכמתך המפורשת כי פרטי ההתקשרות אותם מסרת ישמשו את משרדנו לצורך שיווק
וקידום שירותי המשרד.
בהשארת פרטים באתר הנך נותן הסכמתך המפורשת כי פרטיך האישיים לרבות שם,
כתובת ,כתובות דוא"ל ,פקס ,מען ,ומספרי טלפונים ניידים ישמשו את משרדנו לצורך
הכללתך ברשימות דיוור ,ומאשר מראש לדוור אליך מסרים שונים לרבות מסרים פרסומיים
מכל מין וסוג ,בכל תחום בעניין ובכל אמצעי.
למען הסר ספק ,אנו מודיעים לך בזאת כי הפרטים אשר ימסרו על ידך למערכת לצורך יצירת
קשר ו/או בכל מו"מ ליצירת התקשרות ו/או בכל פניה אלינו (לרבות השארת פרטים לאחר
פניה טלפונית יזומה אלינו ,יישמרו על ידנו ואנו נהיה רשאים להתיר את הגישה למידע
הנשמר על ידנו ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.
בנוסף נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הנמסר על ידך ,לצורך פניה אליך בכל עת
ובאמצעות כל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אותם מסרת לרבות בדרך של דיוור ישיר
ושירותי דיוור ישיר באמצעות דואר ,דוא"ל ,הודעות  ,MMSהודעות  SMSובכל אמצעי או
אופן שאנו נראה לנכון על מנת להציע לך לקבל מידע כללי ,מידע משפטי ,מידע שיווקי,
מסרים פרסומיים ולהציע כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר לדעתנו רלוונטיים
לשירותים הניתנים על ידנו או באים בהשלמה להם ו/או קשורים אליהם ,ובין היתר שירותים
של אימון עסקי ,ייעוץ עסקי ,ייעוץ חשבונאי ,ייעוץ שיווקי ,ייעוץ בנושאי אשראי ומימון וכיו"ב.
ולרבות כל שירות אשר לדעתנו יוכל להתאים ו/או לעניין את אותך בהתאם לפילוח המידע
המצוי בידינו אודותיך.
היה ואינך מעוניין ביצירת קשר ו/או הכללתך ברשימת דיוור ,הנך מתבקש שלא להשאיר
פרטי התקשרות באתר.
היה ולא תהיה מעוניין בקבלת מידע פרסומי בכלל ו/או אינך מעוניין בקבלת מידע פרסומי
מסוג מסויים ו/או מעוניין כי המידע והמסרים יישלחו אליך רק לאחד או יותר מאמצעי
התקשורת אשר מסרת ו/או הנך מעוניין להפסיק או להסיר עצמך מרשימת התפוצה ,הנך
רשאי לפנות אלינו בכל עת באמצעות לחיצה כאן ,או באמצעות הודעה בכתב להסרתך
מרשימות התפוצה ,כמו כן ,הנך רשאי בכל שלב לפנות אלינו בדרישה להסרתך מרשימות
התפוצה ומחיקת המידע אודותיך (ככל שנשמר) ממאגר כלשהו .הודעה כאמור תיעשה
בכתב ותישלח למערכת באמצעות דואר רשום לכתובת :שחם  ,30פתח תקווה ת.ד ,686
מיקוד 4951726 :או באמצעות משלוח ההודעה בפקס למס'  03-6735383או באמצעות

משלוח ההודעה בדוא"ל לכתובת aviram@law-ag.co.il :או באמצעות לחיצה על הקישור
"הסר".
•

תנאים אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,כל האמור בו מיועד לנשים
וגברים ותאגידים כאחד.

