תקנון מבצע הגרלות  -יטבתה
הגדרות

.1

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ ,ש כתובתה ברחוב הסיבים  ,49קריית
"עורכת המבצע"
מטלון ,ת.ד ,49 .פתח תקווה.
ת על ההגרלה היא עו"ד שני שלו – הלשכה המשפטית ,מרח' הסיבים ,49
"המפקח" המפקח
קריית מטלון ,ת.ד ,49 .פתח תקווה.
"המבצע ו/או ההגרלה" מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז .1977 -
באמצעות מסירת שם מלא ,מספר
כל אדם אשר נרשם להגרלה באתר המבצע
"משתתף"
טלפון ,עיר ,רחוב ,ומייל ואישר את התקנון ואת השתתפותו בהגרלה.
"הפעילות"

עורכת המבצע תקיים הגרלה בקרב כלל הנרשמים לאתר המבצע.

milk.yotvata.co.il
"אתר המבצע" אתר בכתובת
במבצע יחולקו מידי יום  20צידניות המכילות בקבוקי חלב יטבתה ומגוון מוצרי
"הפרסים"
יטבתה )בסה"כ יחולקו  420פרסים(.
פרשנות
1.2

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשה ם בדבר
המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.2

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

.2

תקופת המבצע

4.2

ניתן יהיה להירשם להגרלה בין התאריכים  13.01.16ועד ה – ) 5.2.16לא כולל שבת(.

5.2

הגרלת הפרסים תערך בכל יום א' ביחס לשבוע הקודם ,במשרדי עורכת המבצע.

6.2
2

עורכת המבצע תהיה רשאי ת להאריך או לקצר
והגרלות ,הכל על-פי שיקול דעת ה הבלעדי.

את משך ההגרלה ו/או להוסיף או לגרוע פרסים

תנאי המבצע
 1.2מובהר כי האחריות על מסירת הפרטים חלה אך ורק על המשתתף ולעור כת המבצע אין ולא תהיה כל
אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים  ,שנמסרו כאמור.
 2.2כל משתתף רשאי להשתתף במבצע פעם אחת ביום בלבד.
 3.2כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת המבצע.
 4.2כל בית אב יכול לזכות בשני פרסים בלבד.
 5.2בהשתתפות במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף במבצע ו/או הרוצה להשתתף במבצע ובהגרלה,
כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף
ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 6.2ההשתתפות בהגרלה איננה כרוכה בתשלום כלשהו .
 7.2בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות ההגרלה ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עור כת ה מבצע
ו/או המפקח  ,יהי ו עור כת ה מבצע ו/או המפקח רשאי ם לבטל את השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו.
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משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עור כת ההגרלה ו/או המפקח כאמור
לעיל.
3

ההגרלה ואיתור הזוכים
 1.3בהגרלה יוגרלו מידי יום  20מועמדים לזכייה בפרסים ועשרים מועמדים נוספים שימוספרו על פי סדר
עלייתם בגורל וישמשו כזוכי מילויים.
 2.3עורכת המבצע ו/או מי מטעמה יפנו למועמד לזכייה באמצעות המייל ,בהתאם לפרטים שמסר בעת
ההרשמה למבצע ויודיעו לו על הזכייה.
 3.3מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל  -תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לכל פיצוי כלשהו.

4

הפרס ואופן מימושו
 1.4מסירת הפרסים תתבצע באמצעות שליח לכתובת הזוכה ,לאחר עמידה בתנאים הבאים:
1.1.4

הזוכה עמד בכל תנאי התקנון;

2.1.4

הזוכה חתם על מסמך קבלה וסילוקין בנוסח הרצ"ב כנספח א' וכן במידה והזוכה קטין ,אזי
נדרשת חתימת האפוטרופוס על נספח א' לצורך קבלת הפרס.

 2.4תיאום משלוח הפרס לביתו של הזוכה יעשה באמצעות שיחה טלפונית.
 3.4למען הסר ספק מובהר ,כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון או ויתר על הפרס מטעמים
השמורים עמו ,תהיה עורכת המבצע רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר .הזוכה בפרס שויתר
על הפרס ,או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
 4.4הזוכה בפרס לא יהא רשאי להעביר ,להסב או להמחות את הפרס לאחֵ ר והוא לא יהא רשאי להמירו
בכסף ,בשווה כסף ,לקבל זיכוי בגינו ו/או להחליפו אלא בהתאם לשיקול דעתה של עורכת המבצע.
 5.4עורכת המבצע או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מועד מסירת הפרס בכפוף
להוראות הדין.
 6.4עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות
את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 7.4בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את
מסירת הפרס.
 8.4בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת המבצע תהא רשאית שלא למסור את הפרס
לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.
5

פרסום שמות הזוכים
 1.5תוצאות ההגרלה ושמות הזוכים יפורסמו באתר המבצע בכפוף לדין.

6

מדיניות פרטיות
 1.6הפרטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה למבצע יישמרו במאגר הלקוחות של שטראוס גרופ
בע"מ שמספרו בפנקס מאגרי המידע .369753 :השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי הינך מסכים
שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של שטראוס .המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם
להשתתף
ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן כדי לאפשר לך
במבצע.
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פעילותך ,אלא

 2.6עורכת המבצע לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על
במקרים שלהלן:
המבצע ,לרבות באמצעות מחקרים וסקרים
 ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת
הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור שטראוס;
 העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות לשטראוס גרופ בע"מ.


יתכן ונאפשר לך לשתף בפייסבוק )  (Facebookוברשתות חברתיות נוספות בפעולות
שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני "  "Shareו-
" ."Likeפייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשות ם
דרך הפרופיל שלך .מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא
 .https://www.facebook.com/about/privacyכן ייתכן
באפליקציה פייסבוק:
ונאפשר לך שיתוף כאמור באפליקצי ות חברתי ות נוספות .השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי
השימוש ומדיניות הפרטיות של אות ן אפליקציות.
אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת המבצע כמנוגדות
לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם יתקבל בידי עורכת המבצע צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע
אודותיך לצד שלישי;
עורכת
בכל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בינך לבין
המבצע;



בכל מקרה שעורכת המבצע תסבור ,כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או
לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
השתתפותך
עורכת המבצע תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות
במבצע לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת המבצע  ,כדוגמת חברת-אם ,חברה-
בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
עורכת המבצע רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי ,מצרפי וסטטיסטי עם חברות או
ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים ,שותפים עסקיים ,וכל צד שלישי בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.
אם עורכת המבצע תארגן את פעילותה במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה
המשפטי או תתמזג עם גוף אחר  -היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן
המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של שטראוס ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך
את הוראות מדיניות פרטיות זו.











 3.6עורכת המבצע מיישמת מ ערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ל נתונים שיאספו במסגרת המבצע ,אין בהם בטחון מוחלט .לכן,
עורכת המבצע לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-
מורשית למידע שייאסף במסגרתה .
 4.6לאחר שנרשמת לפעילות ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת  ,עורכת המבצע תהא רשאית ,אך לא
חייבת ,לשלוח לך עדכונים ביחס למוצרי שטראוס גרופ בע"מ ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת,
כמשמעות הדברים בסעיף 30א .לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב –  .1982בכל עת ,תוכל
על-ידי
לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת ,דרך כלל או מסוג מסוים
משלוח הודעת סירוב .הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת ש ישלח.
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כללי
 1.7ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות באתר המבצע ,שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על
התנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע,
לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע .עורכת המבצע לא תשא
ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו ,בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או
עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
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 2.7במקרה של תקלה ו/או טעות במערכת המבצע  ,תהיה עור כת ה מבצע רשאי ת ,עפ"י שיקול דעת ה
הבלעדי והמוחלט ,ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ,לבטל את ההגרלה ,הפרס העומד לחלוקה ,או
לנקוט בכל פעולה אחרת כפי ש תמצא לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע
וההגרלה ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע ובהגרלה.
למען הסר ספק ,לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר
לפעולות בהן תנקוט עור כת ה מבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר
ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 3.7במקרה שבו לעורכת המבצע ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת המבצע
ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת המבצע ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי
תקנון זה ,תהיה עורכת המבצע רשאית לפסול אדם ו/או משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר
תוצאותיהם במבצע שונו באופן זה ,ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה .משתתף מוותר מראש
על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או המפקח כאמור לעיל.
 4.7למען הסר ספק ,רישומי מערכת המבצע יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים
במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו
במערכת כאמור.
 5.7תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עור כת המבצע.
 6.7ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי שטראוס גרופ בע"מ ,עובדי תקשוב וכן עוזריהם ,עובדיהם,
מנהליהם ,שותפיהם ,ובני משפחותיהם של כל הנזכרים .
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נספח א'
כתב קבלה ,אישור והודאת סילוק
ההגרלות של מחלבות יטבתה ע"ש אורי
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת מבצע
חורזו ז"ל בע"מ )להלן" :שטראוס"( זכיתי בצידנית עם מוצרי יטבתה.

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי
שטראוס ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

הנני פוטר/ת את שטראוס ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כאמור ,בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד שטראוס ,תקשוב.
תאריך_____________________:
שם הזוכה________________________:
חתימת הזוכה______________________:
במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:
שם________________________________:
חתימה_____________________________:

