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מדיניות פרטיות " -גמיגם בע"מ"
U

חברת "גמיגם בע"מ" מתמחה במתן פתרונות אינטראקטיביים לעולם הדיגיטל ועיצוב .גמיגם מספקת
לחברות גדולות ,משרדי פרסום ועסקים מגוון פתרונות שיווק המותאמים למוצר ולשפה הויזואלית על מנת
לממש תהליכי שיווק נכונים – החל ממצגות אינטראקטיביות וסרטוני תדמית ,דרך בניית אתרי אינטרנט,
דפי נחיתה ובאנרים פרסומיים ועד לתהליכי מיתוג לחברות ועיצוב מדיה שיווקית.
"גמיגם בע"מ" מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתר החברה .תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות
הפרטיות הנהוגה באתר .מסמך זה סוקר את האופן שבו משתמשת "גמיגם בע"מ" במידע הנמסר לו על-
ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.
על מנת לקבל פרטים נוספים על החברה ו/או השירותים שהחברה מספקת נדרשת הרשמה במסגרתה
הנך מתבקש/ת להשאיר את שמך המלא ,כתובת המייל ומספר הטלפון .הנתונים שתמסור בעת ההרשמה
לשירותים באתר ,יישמרו במאגר המידע של "גמיגם בע"מ" .אינך מחויב למסור את הפרטים הללו ,אולם
ללא מסירת הפרטים ייתכן ונתקשה ליצור עמך קשר ולמסור לך את הפרטים אותם ביקשת.
"גמיגם בע"מ" רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ו/או
פרסומי .בכל עת תוכל/י לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור .עם זאת" ,גמיגם בע"מ" לא תמסור את פרטיך
האישיים למפרסמים או צד שלישי כלשהו .בנוסף ,המידע אותו תשאיר/י באתר ישמש את "גמיגם בע"מ"
לצורך יצירת קשר והעברת מידע ותכנים מקצועיים מעת לעת.
"גמיגם בע"מ" נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר .החברות
אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר ,תדירות השימוש בו ,מקורות הגישה של המשתמשים
לאתר וכיוצא בזה .המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו ,הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי
ניתוח ,מחקר ובקרה.
במידה וברצונך לברר ו/או להסיר את המידע הקיים עליך ,או שאין ברצונך לקבל מידע ו/או תכתובות
מ"גמיגם בע"מ" ,ניתן לפנות במייל לכתובת  info@gummygam.comולבקש הסרה ממאגר המידע ו/או
מרשימת התפוצה.
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