
Privacy Policy 

General  

1. The said in this Privacy Policy is phrased in masculine for convenience purposes only 

and is intended for both genders. 

2. T.M.I.R – Manufacturers Recycling Corporation in Israel Ltd (CC) (hereinafter: the 

Company) manages various marketing activities, as well as the option of conducting 

conversations with Company representatives (hereinafter together: the Activities) on 

the Company's website at www.tmir.org.il as well as various internet platforms, 

including the Catomolo App (hereinafter together: the Platforms). Please carefully read 

this Privacy Policy (hereinafter: The Policy) before using the Platforms. By merely 

accessing the Platforms or using them, you confirm that you have read, understood and 

agree with the Policy, unconditionally and without reservations. If you do not wish to 

be bound by the Policy, you may not be entitled access the Platforms and participate in 

the Activities.  

3. The Company is entitled to amend and/or update the Policy from time to time, according 

to its discretion, without having to give advanced notice and such amendment will be 

validly binding from the moment of its publication. Continuing your participation in the 

Activities or accessing the Platforms, will be considered as your undisputed consent to 

the Policy amendments.  

Providing and using information  

4. As part of the Activities and using the Platforms, you will be asked to provide details 

such as name, contact details, telephone number, email address as well as other personal 

information (hereinafter: the Information). 

5. You are not obligated by law to provide the Information, yet will not be able to 

participate in the Activities (or some of the Platforms) without providing the 

Information and consenting to receive direct mail marketing.  Providing the 

Information is done of your own free will and consent.  

6. The Information will be used to manage the Activities, provide services to residents 

and send the Company's direct mail and marketing materials; for operational, 

marketing, research and statistical purposes. In accordance with your consent to 

receive direct marketing, the Company will also be entitled to send you advertisements 

by emails, text messages to your mobile phone, automatic telephone dialing system etc. 

7. You undertake to only provide accurate and complete details. Not to undermine from 

the said, note that there might be details, which you are not obligated to fill in and can 

choose the "skip" button. 

8. The Company will not forward the Information to any third parties, except for the 

following: a) If third parties render services to the Company, these third parties will 

receive the Information needed in order to render the services to the Company, b) If the 

Company will merge with another body and/or will merge the Activities into another 

corporation, the stored Information can be forwarded to that corporation, provided that 

the corporation assumes the Policy, c) If the Platforms are used in order to perform an 

illegal act or to allow or assist in such an act and the Company would like to check the 

matter or prevent access to the Platforms and/or forward the pattern of behavior to third 

parties, whose activity is undermined thereby, d) According to a judicial order or order 
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from a competent authority instructing to submit the Information, e) In any case of a 

dispute or legal proceedings, if any are conducted, concerning use of the Platforms 

and/or participating in the Activities, f) If the Company will decide that it is necessary 

in order to defend itself, including but not only, protect its proprietary and/or rights.  

Reviewing and deleting the Information  

9. By law, any person is entitled to review Information stored about him or her, whether 

review it personally or through a representative authorized in writing. A person 

reviewing his or her Information and finding it to be incorrect, incomplete, unclear and 

not updated, or a person wishing for the said Information to be deleted, is invited to 

contact the Company by email at info@tmir.org.il with a request to amend or delete the 

Information. Any request will be duly handled according to the requester's rights.  

Lack of liability  

10. It is clarified that participating in the Activities and using the Platforms is done at your 

risk only. In no case will the Company and/or anyone on its behalf be liable for any 

damage, of any sort, resulting from your participation in the Activities and/or using the 

Platforms. Considering that the Activities are performed in an online environment, you 

hereby declare that you were informed that although the Company secures its 

information, it cannot guarantee absolute protection from computer hacking or exposure 

of the information stored on the computers. Therefore, you will not have any argument, 

claim or demand towards the Company and/or anyone on its behalf for any damage, 

whether direct and whether indirect, caused as a result of exposing the Information.  

Miscellaneous  

11. This Policy, together with any other agreement entered between you and the Company 

in regard to the Activities, exhausts all the understandings between you and the 

Company and prevails any other understanding. If any provision included in this Policy 

will be determined as illegal, invalid or unenforceable according to the law, that section 

or provision determined as illegal, invalid or unenforceable will be separated from the 

rest of the Policy, without effecting the possibility of enforcing all the remaining 

provisions and sections. The Activities on the Platforms and all associated and entailed 

therein, including the Policy, will be subject to the Israeli law only and exclusive 

jurisdiction in all pertaining thereto is awarded to the authorized courts in Tel Aviv.  
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 מדיניות פרטיות 
 

 כללי 
 ד ומיועד לשני המינים.בלשון זכר מטעמי נוחות בלב מדיניות פרטיות זו מנוסח האמור ב .1
)חל ת.מ.י.ר   .2 בע"מ  בישראל  יצרנים  מחזור  "תאגיד  )להלן:  פעילו  "( החברה"צ(  שיווקיות  מנהלת  יות 

בכתובת    באתר החברה  "(  הפעילויותשונות וכן אפשרות לנהל שיחוח עם נציגי החברה )להלן ביחד: "
www.tmir.org.il  שונות אינטרנטיות  בפלטפורמות  "כתומולו"וכן  האפליקציה  היתר  ובין    )להלן   , 

"ביחד מדיניות  "(לטפורמותהפ:  קרא  אנא    ךשימושטרם  בעיון  "(  המדיניות"  )להלן:  זו פרטיות  . 
הבנת את המדיניות  ו   מאשר שקראת, אתה  הןהשימוש באו    פלטפורמות. בעצם הגישה לפלטפורמותב

ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מעוניין שהמדיניות תחייב אותך, אזי אינך רשאי  לה  וכי אתה מסכים  
 . תיוולהשתתף בפעילו  פלטפורמותלגשת ל

  ,ללא צורך בהודעה מראש לפי שיקול דעתה רשאית לשנות ו/או לעדכן את המדיניות מעת לעתהחברה  .3
פרסומ   ף מחייבקתוקבל  י  השינויו בפעילו ועם  לת  יו. המשך השתתפותך  גישה    ו יחשב  פלטפורמותאו 

 מדיניות. שינוי הבלתי מעורערת ל הכהסכמ
 ו שימוש בהמסירת מידע ו

הפעילו  .4 בפלטפורמות  תיובמסגרת  שם,  והשימוש  כגון  פרטים  לספק  תתבקש  התקשרות,  מס'    ,פרטי 
 "(.  המידע)"וכן מידע אישי נוסף   דואר אלקטרוני טלפון

 )או בחלק מהפלטפורמות(  תיואינך מחויב למסור את המידע על פי חוק, אך לא תוכל להשתתף בפעילו .5
 מסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.  ללא מסירת המידע והסכמתך לקבלת דיוור ישיר.

וכן לשם שליחת דיוור ישיר ותכנים   לתושבים, מתן שירותים  תיוישמש לצורך ניהול הפעילומידע  ה .6
ל בהתאם להסכמתך    .וסטטיסטיים  , מחקרייםצרכים תפעוליים, שיווקייםשיווקיים של החברה; 

דואר האלקטרוני, במסרונים  פרסומות בלהביא לידיעתך  גם  רשאית  לקבלת דיוור ישיר, החברה תהיה  
 הטלפון וכיו"ב. לטלפון הנייד, במערכות חיוג אוטומטיות לקווי  

קיימים  ייתכן ש. מבלי לגרוע מהאמור, שים לב כי  למסור רק פרטים מדויקים ומלאיםהינך מתחייב   .7
 פרטים אשר אינך חייב למלא ובאפשרותך לבחור בלחצן "דלג". 

א. במקרה    לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:   חברה ה .8
שירותים   ביצוע  ידי  עבשל  על  החברה  לשםור  הדרוש  המידע  לאלה  יועבר  שלישיים,    מתן   צדדים 

השירותים תוך קבלת התחייבותם לשמור על סודיות מידע פרטי ולהשתמש בו רק לשם מתן השירותים  
ת לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר  יוהחברה תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את הפעילואם    לחברה; ב. 

. אם נעשה שימוש  ג, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את המדיניות;  רשמלאותו תאגיד מידע שנ
מעוניינת    חברהביצוע מעשה כזה והללסייע    או  לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר   פלטפורמותב

  ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילות   פלטפורמותלמנוע גישה ל   זאת, אולבדוק  
. בכל  הצו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את המידע; בהתאם ל   .דפוגעת בהם;    זו

ב ויתנהלו,  במידה  משפטיים,  הליכים  או  במחלוקת  השימוש  עם  ההשתתפות    פלטפורמותקשר  ו/או 
קניינה ו/או על   עצמה לרבות, אך לא רק, על תמצא לנכון כדי להגן על חברההש; ו. במקרים תיובפעילו

 זכויותיה. 
 ומחיקת המידע  עיון במידע

  . בעצמו או על ידי ב"כ שקיבל הרשאה בכתב, במידע שנשמר לגביו  ,חוק, כל אדם זכאי לעייןהעל פי   .9
המידע   כי  ומצא  עליו  במידע  שעיין  שלםהשמור  אדם  נכון,  ומעודכן אינו  ברור,  מעוניין  ,  הוא  כי    או 

בבקשה לתקן את    info@tmir.org.il  חברה באמצעות דוא"לות ל, מוזמן לפנ שיימחק המידע האמור
  כל פניה תטופל לפי דין בהתאם לזכויות הפונה. המידע או למחוק אותו.

 אחריות היעדר 
  חברה באחריותך בלבד. בשום מקרה ההם    פלטפורמותת והשימוש שלך ביוהשתתפותך בפעילו יובהר כי   .10

ת ו/או  יואשר נובע מהשתתפותך בפעילו   ,לכל נזק, מכל סוג שהוא  םאחראיו  ו/או מי מטעמה לא יהי 
ב והפעילו  .פלטפורמותהשימוש  מתרחשיוהואיל  שהובא ות  בזאת  מצהיר  אתה  מקוונת,  בסביבה  ת 

להבטיח חסינות מוחלטת    האין באפשרות מאבטחת את המידע שברשותה,    חברהלמרות שה לידיעתך כי  
מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר בהם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה  

 בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע.   ה מטעמחברה ו/או מי  כלפי ה
 שונות

עם   .11 ביחד  זו  בינך  כמדיניות  שנכרת  אחר  הסכם  הל  לפעילו  חברהלבין  מלוא  יובקשר  את  ממצים  ת, 
יקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת  יאם    .תאחר   הוגוברים על כל הסכמ  חברהההסכמה בינך לבין ה 

קבע  יתקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין, אזי הסעיף או ההוראה שי אינה  במדיניות אינה חוקית,  
חוקיים,   אינם  אינם  אינם  כי  או  לאכיפה תקפים  על    ,ניתנים  להשפיע  משאר המדיניות מבלי  יופרדו 

,  ןוכל הקשור והכרוך בה  פלטפורמותת ביוהפעילו  ההוראות והסעיפים.יתר  האפשרות לאכוף את כל  
תהיה נתונה  הקשור בכך  לרבות המדיניות, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל  

 אביב. -לבתי המשפט המוסמכים בתל
 


