
 2019ספטמבר  –שטראוס+ ומאמגורו  פעילותתקנון 

 הגדרות .1

 תקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:בלמונחים הבאים 

 , פתח תקווה.194, קריית מטלון, ת.ד. 49הסיבים  'כתובתה רחש שטראוס גרופ בע"מ  "פעילותה כת"עור

לות בדף ייעודי יוזמנו להירשם לפעיגורו חברות בקבוצת הפייסבוק של מאמא ""הפעילות

)תקין ביחד עם ציון מספר הטלפון  /https://www.mamaguru.co.ilבכתובת 

ופעיל( איתו נרשם/מה לאפליקציית שטראוס +. המשתתפים אשר פעלו כאמור, 

. (אפשרות השיתוף באפליקציה)באמצעות  לשתף את אפליקציית שטראוס+יתבקשו 

, יירשמו כמה שיותר משתמשים חדשים ולהשיתוף ש קודאשר באמצעות  ף תתהמש

 ם הקוד שלהשבאמצעות  יםהבא תפיםהמשת 5זכה בפרס הראשון. יה, לאפליקצי

  השני.  ה יזכו בפרסיותר לאפליקציביירשמו המספר הרב 

ב ישראל אזרח או תוש ,חברה בקבוצת הפייסבוק של מאמגורוהפעילות פתוחה לכל  "משתתף"

ההרשמה באתר בדף  פרטים המילאאשר  18גיל  מעל

https://www.mamaguru.co.il/_וכן פעלה כמפורט בתקנון זה. 

למימוש בהתאם  ן ₪ הנית 2000בסך  תו הזהב  הוא כרטיס של הראשון  הפרס "הפרס"

מדורגים פרס השני )לה _/https://www.shufersal.co.ilכרטיס שבכתובת לתנאי ה

יקציה וניתנים למימוש פללאיוטענו לזוכים ש נקודות 20,000 ( הוא 6 – 2במקומות 

 5-)סה"כ זוכה אחד בפרס הראשון ו בכפוף לתנאי השימוש אמצעות האפליקציהב

 . זוכים בפרס השני(

 ליקציית שטראוס +פא "אפליקציה"

 פרשנות .2

 ורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצ .2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  .2.2

 ניין.עובדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר 

 ולא תשמש לצרכי פרשנות. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד  .2.3

 תקופת הפעילות .3

 "(. תקופת הפעילותלהלן: ") 30.09.2019 ליום עדו 18.09.2019החל מיום תיערך  הפעילות .3.1

 ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי , תהא רשאית להאריךעורכת הפעילותבזאת כי  מובהר .3.2

 שיקול דעתה הבלעדי. 

 השתתפות בפעילות .4

תקנון זה. הנך מתבקש לקרוא אותו בעיון. אנא שים לב כי אינך חייב השתתפות בפעילות כפופה ל .4.1

להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינך מסכים אינך רשאי להשתתף בפעילות. ההשתתפות 

 בפעילות מעידה על הסכמתך לתקנון.

מספר הטלפון באמצעותו מבקש בדף הפעילות בצירוף שם רייש להפעילות על מנת להשתתף ב .4.2

 את לשתף שמתחיל לפני וזאתתתף בתחרות ושאיתו גם נרשם לאפליקציה המשתתף להש

. במידה והמשתתף טרם נרשם לאפליקציה, עליו להירשם תחילה לאפליקציה ורק האפליקציה

 . באמצעות דף הפעילותלאחר מכן להירשם 

https://www.mamaguru.co.il/
https://www.mamaguru.co.il/
https://www.mamaguru.co.il/
https://www.mamaguru.co.il/
https://www.shufersal.co.il/
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יוכל המשתתף לשתף את ולאחר שהמשתתף גם נרשם לאפליקציה( ) תבדף הפעילולאחר רישום  .4.3

  השיתוף שלו עם אחרים.קוד 

ניתן לשתף על המשתתף לשתף את קוד השיתוף עם נרשמים חדשים על מנת שיירשמו לאפליקציה.  .4.4

דרך "שיתוף" מהאפליקציה, פרסום  –את קוד השיתוף בכל דרך העולה על דעת המשתתף 

שימוש הרלוונטיים. עצם השיתוף סאפ, באימייל וכד' והכל בכפוף לתנאי טובפייסבוק, בקבוצות ו

 ייעשה על אחריות המשתתף בלבד. 

בגין כל נרשם חדש לאפליקציה שיירשם באמצעות הזנת קוד השיתוף של אותו משתתף יצבור  .4.5

שייצברו לזכותו נק'  50נק'. בנוסף, גם הנרשם החדש יקבל  50המשתתף "שיתוף" אחד וכן 

 קציה.ילבאפ

השיתוף )של אותו משתתף הוא כי הנרשם החדש יזין את קוד כמו כן, תנאי לצבירת ה"שיתוף"  .4.6

 ( בעת הרישום לאפליקציה. פעילותהמעוניין לצבור ניקוד ב

 ניתן להזין קוד שיתוף אחד בלבד בעת רישום נרשם חדש לאפליקציה.  .4.7

 למשתתף.  ךבאמצעות מספר טלפון אחד בלבד שישוי פעילותניתן להשתתף ב .4.8

יצברו מספר זהה של שיתופים, הם ידורגו בהתאם למועד בו במידה ויהיו מספר משתתפים ש .4.9

שהמשתתף שצבר את מספר השיתופים במועד מוקדם יותר ידורג  הצטרפו הנרשמים החדשים, כך

 ראשון. 

 כל משתתף יכול לזכות בפרס פעם אחת בלבד.  .4.10

לא הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת וב כלת עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנו .4.11

צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות 

  .להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף

עורכת  או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי כל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנוןב .4.12

 זכייתו.  ואתת השתתפותו בפעילות רשאית לבטל א עורכת הפעילות תהיה, ותילהפע

 מדיניות פרטיות .5

על  העורכת הפעילות מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתתפים בפעילות. ההשתתפות בפעילות מעיד .5.1

 הסכמתך למדיניות הפרטיות של עורכת הפעילות. 

 במסגרת ההשתתפות בפעילות מסירת פרטים 

   .זהים ומידע כמפורט בתקנון זהסירת פרטים מטעונה מ ותילההשתתפות בפע .5.2

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.  .5.3

עורכת הפעילות תהא רשאית לשמור את הנתונים שתמסור. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא 

ת וכן לפגוע ביכולת לזכייה במסגרת הפעילות רוהפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפש

ליצור קשר אתך. כמו כן הינך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא אם קיבלת את 

 הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו כאמור, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

 ויה ברצונך ובהסכמתך.תלע לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המיד .5.4

 במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא להשתתף בפעילות.

 הפעילות מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

אסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות ל עשויה עורכת הפעילות, הפעילות בעת השימוש שלך באתר .5.5

תובת קום המחשב ונתוני כימ, יתתכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפ



- 3  - 
 

 הפעילות, מאיזה דף הגעת לאתר הפעילות ( שבאמצעותם ניגשת לאתרIP Addressהאינטרנט )

 ועוד. 

רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף  עורכת הפעילותבנוסף, 

, לרבות הפעילות תרבאש ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי )אגרגטיבי( בקשר עם השימו

 הפעילות. דע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתרמי

 בפועל משתתפים וזיהוי אנונימיים פוטנציאליים למשתתפים הפעילות דף שליחת

קישור לאתר הפעילות נשלח, באופן אוטומטי לקבוצות של משתתפים פוטנציאליים בלתי מזוהים,  .5.6

 . cookiesלוגיות ניטור כגון ונטכת אשר מידע אנונימי )בלבד( שלהם נאסף באמצעו

בידי עורכת הפעילות לא קיים מידע אישי מזוהה ביחס למשתתפים פוטנציאליים אלה. רק  .5.7

משתתפים שנבחרו כמועמדים לזכייה בפעילות, ימסרו את המידע האישי שלהם כאמור לעיל 

 ויזוהו על ידי עורכת הפעילות.

 השימוש במידע

רס, יישמרו במאגר הלקוחות של ותהיה מועמד לזכייה בפה ידהפרטים המזהים אשר תמסור במ .5.8

. השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי 369753שטראוס גרופ בע"מ שמספרו בפנקס מאגרי המידע: 

הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של שטראוס גרופ בע"מ. המידע שבמאגר 

וכן  –ראות כל דין פרטיות זו או על פי הות יוישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות מדינ

 כדי לאפשר לך להשתתף בפעילות וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה. 

 מסירת מידע לצד שלישי

עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך,  .5.9

 אלא במקרים שלהלן:

עות מחקרים וסקרים הנערכים על , לרבות באמצהפעילותת קרובככל שהדבר דרוש לצורך ניהול  ▪

 עורכתוכיו"ב,  שונות שיווקיות פעולות לאפשר, הפעילות עורכתידי צדדים שלישיים עבור 

לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי  עשויההפעילות 

שדרוש לצדדים  גישה למידע כאמור למידע ילתגבהפעילות  עורכתשירות אחרים במידת הצורך. 

עימם,  התקשרההפעילות  עורכתשלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמם 

דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד  הפעילות ועורכת

דדים שלישיים צ ם.בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיי

ולא יורשו  הפעילות לעורכתו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם אלה יוכל

)כגון ספקי שירותי  ITלעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי 

 "ב;וכיוענן(, ספקי שירותי מחקרים וסקרים 

כמנוגדות  כת הפעילותעורולות הנחזות על ידי עפ או אם תבצע הוראות תקנון זהאם תפר את  ▪

 ניסיון לבצע פעולות כאלה;לתקנון או לדין או 

צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך  עורכת הפעילותאם יתקבל בידי  ▪

 לצד שלישי;

 ; תעורכת הפעילובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין  ▪

תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או  הפעילות שעורכתבכל מקרה  ▪

 לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
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השתתפותך במבצע תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות  עורכת הפעילות ▪

רה בת וחב-אם, חברה-, כדוגמת חברתותלעורכת הפעיללחברות או לארגונים אחרים הקשורים 

 פי הוראות מדיניות פרטיות זו;-אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על

רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים  עורכת הפעילות ▪

 .לעדיאחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הב

לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות  מידע כאמור בסעיף זה העברת ▪

מדינת ישראל וזאת בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים, לדוגמא העברת 

 Salesforceהמשמש לניהול הדיוור הישיר וממוקם בארה"ב ) Salesforceהמידע לענן של 

Marketing Cloud.) 

 אבטחת מידע

יישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים עורכת הפעילות מ .5.10

מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. -את הסיכונים לחדירה בלתי

שה לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גי

 גרתה.מורשית למידע שייאסף במס-בלתי

 למחקו או לתקנוזכות לעיין במידע, 

המוחזק במאגר  ךזכאי לעיין במידע שעלי אתה ,1981 –פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -על .5.11

אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,  לגביך שהמידע תמצא ם, אבנוסף. הפעילות עורכתמידע של ה

עילה לסירוב  תהיהבבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם  הפעילות לעורכתרשאי לפנות  הינך

על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער  הפעילות עורכתלך  תודיעלבקשה זו, 

 .באופן ובדרך שנקבעו בתקנות

פי -יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה עורכת הפעילות למחוק אכן נמחק על 30אם בתוך  .5.12

זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי , תהיה סעיף זה

 שיורה לעורכת הפעילות לפעול כאמור.

 עורכת הפעילות שלעיל.פניות כאמור יש להפנות לפי פרטי 

 שינויים במדיניות הפרטיות

 יצים לךעורכת הפעילות רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממל .5.13

להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי 

( ימים לאחר 14עשר )-. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעהפעילותה אתרמדיניות פרטיות זו ב

 שהודעה נמסרה באתר הפעילות. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי

בפעילות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים  וההשתתפותהשימוש המשך ו

של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, 

התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה 

 .בפעילות להשתתףם התנאים החדשים, עליך לחדול ממסכים עמוקדמת. אם אינך 

 איתור הזוכים .6

  משתתפים. מספר הטלפון שנמסר על ידי הבאמצעות  הזוכים ייעשה איתור .6.1

או מי מטעמה ינסו ליצור קשר עם המועמדים לזכייה בשעות העבודה המקובלות,  פעילותעורכת ה .6.2

 . פי מספר הטלפון שמסרו בעת ההרשמהעל 
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. במידה פעילותשעות מסיום ה 48ו בתוך ות ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה יעשהניסיונ .6.3

שעות או המועמד לזכייה אינו  48ועורכת המבצע לא תצליח ליצור קשר עם מועמד לזכייה בתוך 

 עומד בכל תנאי ההשתתפות כאמור לעיל, ייפסל מועמד זה. 

שאיר למשתתף/מועמד תלא  עורכת הפעילות קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. –יצירת קשר 

 ו.ג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמציתלזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא 

בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס  6.2אם תתכלינה רשימות המשתתפים כאמור בסעיף ב .6.4

 לאף משתתף אחר.

תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי  -  לא עמד בתנאי התקנוןשלא אותר ו/או מועמד לזכייה  .6.5

 כלשהו. 

 הפרסים .7

מימוש של ₪ הניתן למימוש בהתאם לתנאי ה 2000כרטיס תו הזהב על סך הינו הראשון הפרס  .7.1

הניתנים למימוש בהתאם לתנאי נקודות של שטראוס+  20,000 הפרס השני הוא  .כרטיסה

 . השימוש באפליקציה

 (6עד  2למקומות השני )הפרס מסירת . אמצעות שליחביימסר לזוכה שדורג במקום הראשון הפרס  .7.2

 הנקודות באפליקציה.  הטענתשה באמצעות עתי

 מידה בכל תנאי התקנון.עכפופה לייה בפרס כהז .7.3

למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים  .7.4

להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס רשאית  עורכת הפעילותרים עמו, תהיה השמו

שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.דרישה כלפי שטראוס ו/

והמועמד  ועמד לזכייה אשר לא אותרדעתה, מתהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול  עורכת הפעילות .7.5

 .כייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהולז

הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה  .7.6

 תב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מראש ובכ עורכת הפעילותאו המרה אלא בהסכמת 

זכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או שומרת לעצמה את ה עורכת הפעילות .7.7

 להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

תהא רשאית שלא למסור את  עורכת הפעילותמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין,  .7.8

 נה שהיא.לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחי הפרס

 פרסום שמות הזוכים .8

שמות את  או באפליקציה/ו הפייסבוק של מאמאגורו  לפרסם באתרתהא רשאית  עורכת הפעילות .8.1

 תהא רשאית שלא לפרסם כלל. עורכת הפעילות. מובהר, כי הזוכים

 .להסכמה לפרסום עצם ההשתתפות בפעילות תחשב .8.2

 כללי .9

 . ייסבוק של מאמאגורו הפבאתר  וכן עורכת הפעילותתקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי  .9.1

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו  .9.2

ת כי תקנון זה יחול עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילו

 ויחייבו לכל דבר ועניין. 
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באופן כלשהו לפעילותן התקינה  תאחראי תהיהלא ו תאחראי האינ האו מי מטעמ עורכת הפעילות .9.3

החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא האינטרנט, של רשת 

ת, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאו

 במישרין או בעקיפין.בקשר עם השתתפות בפעילות, 

תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה  ארעה .9.4

כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי 

ה ו/או עד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישלמנוע מב

. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש הפעילות תביעה כלפי עורכת

לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו 

 ילות.כתוצאה מהשתתפותו בפע

עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות )במהלך הפעילות או בסיומה( או לשנות  .9.5

 ת תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.א

ת ובנוגע לכל שאלה שתתעורר תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילו עורכת הפעילות .9.6

ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך  הבקשר עמ ו/או במהלכה

 וינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו.הפעילות, בין אם צ

ועובדי שירות הצרכנים של  גרופ בע"מ ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי שטראוס .9.7

 .תקשוב

כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או  תאחראי האינ עורכת הפעילותהסר ספק מובהר בזאת, כי  למען .9.8

ת ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילו

 עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

רתה למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגד .9.9

 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל. 224בסעיף 


