תנאי השימוש באפליקציה "בזק בדיקת מהירות"
להלן תנאי השימוש באפליקציית "בזק בדיקת מהירות" (להלן -השירות) .
 .1השירות ניתן באמצעות הספק " Speedchecker Ltdומערכותיו (להלן -הספק /
.)Speedchecker
 .2אפליקציית "בזק בדיקת מהירות" בודקת את מהירות הגלישה של מכשירך .האפליקציה בודקת
את מהירות ההורדה ,ההעלאה וה Ping -לבדיקת תקינות התקשורת ממכשירך .ניתן לבדוק את
מהירות הגלישה של מכשירך על גבי רשת  Wi-Fiאו רשת סלולרית .לאחר סיום הבדיקה יוצג
במכשירך מסך מסכם שמראה את מהירות הגלישה בהעלאה ,הורדה וכן .Ping
 .3אתה מתבקש לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש שלהלן כתנאי ולפני שימוש בשירות .תנאי
השימוש שלהלן מסדירים את מערכת היחסים בינך ,כמשתמש בשירות (לרבות התקנת
האפליקציה/התוכנה) ,לבין "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן -בזק או החברה).
 .4אתה מסכים כי שימושך בשירות יהיה בכפוף לכל התנאים המפורטים בתנאים אלה (לרבות
מדיניות הפרטיות) ומדיניות הפרטיות של הספק  .ידוע לך כי אם אינך מסכים לכך ,עליך לחדול
מלהשתמש בשירות.
 .5מצ"ב קישור למדיניות הפרטיות של הספק המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות.
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עליך לקרוא ולהסכים גם להם בטרם שימוש בשירות.
 .6בזק והספק שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את השירות ולערוך שינויים בתנאי
השימוש ובמדיניות הפרטיות .בעצם השימוש בשירות לאחר עדכונים אלה הלקוח מסכים ומקבל
עליו את תנאי השימוש המעודכנים .בזק רשאית להסיר את השירות.
 .7תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 .8האפליקציה הינה חינמית.
 .9הבדיקה שתבצע משקפת מהירות גלישה בזמן נתון ומושפעת מגורמים רבים כגון :סוג המכשיר
ממנו מתבצעת הבדיקה :סמארטפון ,מחשב ,טלוויזיה חכמה; מיקום פיזי של המכשיר והמרחק
שלו מהנתב; בדיקה באופן קווי או בחיבור אלחוטי; איכות קליטת ה  wifiבבית; מועד הבדיקה
והאם בוצעה בשעת שיא שכל הבית גולש;  ;ISPמבנה וגודל הבית; תשתית האינטרנט; חבילת
הגלישה בספקית האינטרנט ומגבלות טכנולוגיות נוספות  ,ביצוע הבדיקה בזמן הורדת קובץ אחר
באותו מכשיר או שימוש באינטרנט במכשיר  /מחשב נוסף המחובר לאותה רשת אינטרנט עלולה
שלא לשקף את התוצאה האמיתית.
 .10בזק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם בזק ,לא יישאו בכל אחריות שהיא ,לנזקים ישירים ועקיפים,
לרבות נזקים נלווים ,מיוחדים ,תוצאתים ,ספציפיים ,אקראיים  ,חסימה ואו אי חסימה של אתר
כלשהוא בגין הסתמכות על השירות ,או עוגמת נפש ,ולא תישא בפיצויים עונשים ,ובכלל זה ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים ,הפסד רווחים ,הפסקות והפרעות

עבודה ,הפסד ו/או איבוד מידע עסקי ,פגיעה במוניטין ,עגמת נפש וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר,
הנובעים ו/או הקשורים בשימוש או הסתמכות על השירות ,ו/או אי יכולת השימוש בשירות;
מעשה ו/או מחדל של צד ג' כלשהם (כגון ספקית האינטרנט) לרבות תקינות ואיכות השרות ו/או
כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו ללקוח כתוצאה מהאמור לרבות מחשיפה לתכנים מזיקים
או בלתי הולמים תוך שימוש בשירות .
 .11למען הסר ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענה העומדת לבזק בקשר עם אחריות
לאספקת השירות לפי דין.
 .12כל שימוש בסימן מסחר כלשהו המופיע במסגרת השירות לרבות סימן השרות ללא אישור כתוב
ומוסכם של בזק או הבעלים של הסימן ,הינו אסור בתכלית .כל הדפים המצויים באפליקציית
השירות  ,לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים ,ה"לוגואים ",הסימנים והרעיון העומד בבסיסו
של השירות  -הם רכושה הבלעדי של בזק ו/או הספק בהתאמה ו/או צד ג' שלהן הזכויות ,ואין
לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באפליקציות כמקנים רישיון כלשהו או זכויות
כלשהן בקניין הרוחני של בזק או של צדדים שלישיים.
מדיניות פרטיות
.1

בעת הפעלתך ושימושך בשירות נאספים הן נתונים טכניים והן נתונים אישיים שנוגעים לאופן
השימוש שלך בשירות ובכלל זה נתונים שאתה מספק באופן ישיר בעת הצטרפותך לשירות ,נתונים
שאתה מספק באופן אוטומטי בהתאם להיקף שימושך בשירות כגון כתובת האינטרנט ( )IPבה
השתמשת ,הפעולות שביצעת (לרבות תוצאות המחשת המהירות) ,היסטוריית בדיקות המהירות
שביצעת ,זמן שהייתך באפליקציה וכיוצ"ב ,לרבות באמצעות "עוגיות" (.)Cookies

.2

אופן השימוש בנתונים הנאספים במסגרת מתן השירות
 .2.1בזק משתמשת בנתונים הנאספים כדי לשפר את השירות ואת חווית השימוש על ידך ,לרבות
עידוד שימושך בכל רכיבי השירות המוקנים לך ,וכן על מנת לספק ,לתחזק ,להגן ,לשפר ולעדכן
את השירות שלנו ,לשפר את חווית המשתמש של לקוחותינו ,לרבות הוספת תכונות או יכולות
חדשות ואף פיתוח השירותים שאנחנו מציעים ,לרבות שיפור והתאמה אישית של חווית
המשתמש שלך.
 .2.2אנו משתמשים בנתונים כדי לספק לך מוצרים ושירותים נוספים של בזק .לעיתים ,מוצרים
אלה יכללו המלצות ותכונות המותאמות אישית עבורך כדי לשפר את ההנאה שלך מכלל שירותי
ומוצרי בזק.
 .2.3אנו משתמשים בנתונים על מנת להבין כיצד לקוחותינו משתמשים בשירות ,לנתח שימוש חוזר
בשירות ,להבטיח שהשירות עדכני ולספק עדכונים אוטומטיים של גרסאות חדשות של
השירות.

.3

שיתוף בנתונים על ידי בזק
אנו לא משתפים את הנתונים האישיים הנאספים על ידינו כאמור במסמך מדיניות פרטיות זה עם
צדדים שלישיים (שאינם הספק) ,למעט במקרים הבאים:
 .3.1קיבלנו את הסכמתך המפורשת לכך  -אנו נשתף נתונים אישיים עם צדדים שלישיים רק לאחר
שקיבלנו את הסכמתך לכך.
 .3.2לצורך עיבוד ושיווק חיצוני  -אנו מספקים נתונים אישיים לגופים שהינם שלוחינו (זרוענו
הארוכה) ,על מנת שיעבדו אותם עבורנו ,על פי הנחיותינו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות
הפרטיות שלנו לרבות דרישות אבטחת המידע הקיימות והן לצורך שיווק שירותי בזק השונים.
 .3.3מטעמים משפטיים  -אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך כדי לקיים את הדין החל או בתגובה
להליכים משפטיים תקפים ,או לאחר פניה מרשויות מוסמכות ,לרבות מגופי אכיפת החוק
וגורמים ממשלתיים אחרים.
 .3.4מטעמים של אבטחת מידע  -אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך במקרה בו הדבר יידרש כדי
לנהל ולשמר את אבטחת השירות ,לזהות ,למנוע או לטפל בנושא תרמית או הונאה ,בסוגיות
אבטחה או בבעיות טכניות.
 .3.5מטעמים של שמירה על זכויות בזק  -אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך במקרה בו הדבר
יידרש כדי להגן בפני פגיעה בזכויות ,בקניין או בבטיחות של בזק ,המשתמשים שלה או של
הצישבור ,בכפוף לכל דין.

.4

אנחנו רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושים מאמצים רבים כדי לשמור על אבטחת
המידע וסודיותו ,לרבות מול הספק .אנו מיישמים מגוון נהלים ומשתמשים באמצעים נאותים כדי
לאבטח את המידע המצוי בידינו מפני גישה בלתי מורשית .אנו דואגים לעדכן ולחדש אמצעים אלו
מעת לעת.
עודכן9/20 :

