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- PickUpp-1.מי יכול להשתמש ב
בשימוש ב-PickUpp אתה מייצג ובעל הסמכות להיכנס להסכם זה, על המשתמש לציית לכל 

תנאי השימוש.
אנא קרא הסכם זה בעיון רב לפני ההרשמה לשירות,על ידי ההרשמה לשירות - הינך מסכים 

להיות מחוייב על ידי התנאים של הסכם זה כל זמן שהינך רשום למערכת.

אם אינך מסכים לתנאי השירות, אנא אל תירשם לשירות. התנאים של הסכם זה נתונים 
לשינוי ע"י הנהלת PickUpp בכל עת, וייכנסו לתוקף מיד בסמוך לאחר מתן הודעה, או עם 

פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר.

קטינים אינם רשאים להירשם לשירות- על ידי הרישום והצטרפות  כחבר הינך מאשר כי 
הינך לפחות בן 18 שנים.

על ידי שימוש בשירות, הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והינך 
מתחייב לציית לתנאיו. השימוש בשירות הינו לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות 

את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את פעילותך לכל אדם או 
גוף שהם.

- PickUpp-2.רשיון לשימוש ב
אנו מעניקים לך רישיון זמני ולא בלעדי לכניסה ושימוש באפליקציה לצורך שימוש אישי בלבד.

אין להשתמש ברישיון זה לצורך פרסום,מכירה,העתקה מכל סוג שהיא ,פירוק המוצר כדי ללמוד 
כיצד הוא עובד או פירוק מכל סוג שהוא.

. PickUpp-אין לחפש אמצעי מכל סוג שהוא שמטרתו הזקה ל
.PickUpp-כל הזכויות המפורשות והלא מפורשות שמורות ל



3.פרטיות -
כל זכויות הפרטיות באות לידי ביטוי ב״הסכם פרטיות״ שהוא חלק מהסכם ״תנאי השימוש״ .

אנא היכנס ל״הסכם פרטיות״ על מנת לדעת :
איזה מידע אנו אוספים עלייך

מה השימוש שלנו במידע הזה 
PickUppאיזה שימוש בצד שלישי , אם בכלל - אתה מאשר לנו לשתף באמצעות שימוש ב

עם מי אנו חולקים את המידע הזה.

4.הרשמה - 
לצורך שימוש ב-PickUpp עלייך למסור לנו פרטים מסויימים אודותייך.

בעת מסירת פרטים אלו המשתמש מאשר לנו למסור את המידע למשתמשים אחרים לצורך 
.PickUpp-שימוש ב

הינך מתחייב בפנינו, כי המידע המופיע בפרופיל שלך לרבות תמונתך פורסמו על ידך, וכי אתה 
הוא האחראי הבלעדי על הפרופיל שלך,והבעלים הבלעדי של תמונותיך. הינך מעביר לנו, עם 
בעלות ואחריות מלאים, את כל זכויות היוצרים על הפרופיל שלך ועל תמונותך המתפרסמת 

בו ,בהקשר של השימוש שלך בשירות . בנוסף, חברים אחרים עשויים לפרסם מידע המוגן על ידי 
זכויות יוצרים, בין שיהיה מסומן ככזה או שלא יהיה מסומן כמוגן. למעט מידע שאין לגביו זכויות 

קניין והינו ברשות הציבור, או שניתן לגביו אישור, לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או 
להעביר, או להפיץ, או להציג, או למכור כל מידע קנייני מעין זה.

5.תנאים לסיום שימוש -
הסכם זה מתחיל ברגע בו התחלת שימוש ב-PickUpp וממשיך כל עוד הינך משתמש 

.PickUpp-ב
ל-PickUpp יש את הסמכות להשהות, לנטרל, למחוק את המשתמש שלך במידה וביצעת עבירה 

כלשהי כנגד הסכם זה או לחילופין במידה והמשתמש מוליך שולל ו/או מזיק בצורה כלשהי 
.PickUpp למשתמש מסויים ו/או למהלך התקין של

6.ויתור ; הגבלת אחריות -
אתה בלבד אחראי לתקשורת עם משתמשי PickUpp אחרים.

עלייך להבין ש-PickUpp אינה עורכת בדיקות קרימינליות על משתמשיה וכך גם לא נדרש 
.PickUpp-מ

בשום מקרה PickUpp לא לוקחת אחריות על נזקים מכל סוג שהם, ישירים, לא ישירים, 
כללים ,מיוחדים, משמעותיים,נלווים,תוצאתיים, ו/או פעולות משניות שנגרמו מכל תוצאה 

הקשורה לשימוש ב-PickUpp בצורה ישירה או עקיפה.
במיוחד במידה והחלטת להיפגש ו/או לבצע אינטרקציה כלשהי עם משתמש אחר בשירות.

"חדרי הצ'אט" אינם מפוקחים או ממודרים על ידי שירות PickUpp ואיננו שולטים בתכנים, 
בהודעות ובמידע המצויים ב"חדרי הצ'אט", וכן איננו מאשרים אותם בכל צורה שהיא. התכנים 

מועלים ל"חדרי הצ'אט" על ידי המשתמשים בזמן אמת וללא כל שליטה או פיקוח של שירות 
PickUpp עליהם. התכנים הינם באחריות המשתמשים בלבד. שירות PickUpp לא יהיה אחראי 

בכל צורה שהיא לתכנים, ההודעות והמידע המועלים על ידי המשתמשים ל"חדרי הצ'אט". 
בהיכנסך ל"חדרי הצ'אט" הינך מקבל/ת ומאשר/ת את האמור לעיל.

 כמו כן אין אנו אחראים על תכנים המופיעים בשירות שאינם תואמים להסכם זה ו/או לכל 
משתמש אחר.



7. קוד התנהגות ; פעילויות אסורות -
בעת השימוש ב-PickUpp על המשתמש להתנהג בצורה תרבותית ומכבדת בכל זמן.

המשתמש בשום פנים ואופן לא : 
יקלל.

יטריד ו/או יעקוב אחר משתמש אחר.
יפגע ו/או ינצל משתמש אחר.

יתנהג בצורה מטעה ו/או יתחזה לאישיות אחרת מבחינה פיזית.
יאסוף מידע על משתמשים.

. PickUpp יציג או ירמז אמירות שונות מהאמור לעיל אודות
לא יספים הודעות ו/או ישתמש ברובוט ו/או עכביש , או כל תוכנה זדונית ידנית או אוטומטית 

. PickUpp אשר מטרתה להזיק ו/או לאסוף מידע על משתמש ו/או על
יפרסם, יפיץ או ישכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל 
מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות 

בקניין הרוחני.
ישבש או יפריע לשירות, לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורות לשירות או לאתר .

יבצע עיצוב (frame) או יבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות. 
יבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר. יעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, 

לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. הינך מתחייב כי בגין כל 
פעולה שכזו תפצה את שירות PickUpp ב- 100,000 ₪ בלא כל צורך בהוכחת נזק כלשהו 

לשירות PickUpp כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק 
עוולות מסחריות.

ל-PickUpp מוענקת ההתרה אך לא מחוייבת לעיין בכל תוכן שהוצג לשירות בכל זמן 
שהוא . 

8.תוכן מוגבל - 
.PickUpp-אתה בלבד אחראי לכל תוכן שאתה מפיץ , מראה ו/או שולח בשירות ה

אין להשתמש בשירות לצורך השמצה,פוגענות,קללות,גינוי , בוטות, התמצאות סקסיסטית, 
איום, הטרדה, גזענות או כל חומר שמפר או מחלל זכויות של צד אחר.

אין להוליך שולל או לספק מידע מוטעה לשירות PickUpp או למשתמש אחר באשר הוא.
במידה והיית נוכח לאחד מההתנהגויות האמורות לעיל, אנא פנה אלינו.

 Help@PickUpp.co.il
: PickUpp להלן רשימה של חלק מהדברים הנוגדים את קוד ההתנהגות של שירות

תוכן פוגעני כגון קידום גזענות, שנאה או הזקה פיזית מכל סוג שהיא כנגד אדם אינדיבדואלי 
או קבוצה מסויימת.

הזקה או צידוד של אדם אחר בפגיעה כלשהי;
קידום אינפורמציה שקרית, מטעה או קידום פעילויות בלתי חוקיות ,פוגעניות, מאיימות, מגנות , 

משמיצות או מטילות דופי.
תוכן הכולל בוטות מבחינה מינית.

סיפוק הדרכה לפעילויות בלתי חוקיות כגון חדירה לפרטיות או יצירת איום על מחשבים או 
מכשירים מכל צורה שהיא בכל דרך שהיא.

הפרה של זכויות צד שלישי או כל זכויות אחרות באשר הן (סמל מסחרי, זכויות פרטיות וכד׳)



9.רשיון המוענק על ידי המשתמש -
אתה מאשר לשירות PickUpp רשיון תמידי לתוכן בשירות .

כמו כן, אתה מאשר למשתמשים אחרים לצפייה בפרטים שהעלית ולעשות שימוש בהם תוך כדי 
שימוש תקין אשר לא מפר את ״תנאי השימוש״.

במידה ושלחת הצעות שיפור ל-PickUpp, אנו מחזיקים בזכויות להשתמש בהצעות אלו ללא 
שפוי או תמורה מכל סוג שהיא.

10.ייצוג ואזהרות - 
בעת שיתוף מכל סוג שהוא המשתמש מתחייב שהתוכן אינו מפר שום סעיף ב״תנאי השימוש״ 

וב״הסכם הפרטיות״ וכמו כן בכל חוק מדיני.

11. שפוי - 
על המשתמש לשפות, להגן ולהחזיק באופן בלתי מזיק את תוכנת PickUpp, שותפייה,נושאי 
משרה,עובדים, סוכנים ומנהלים מפני ונגד כל תביעה (לרבות שכר טרחת עורך דין) כלפיי צד 

שלישי הנובעות מפעילות ב-PickUpp ו/או טענה להפרה על ידך לכל סעיף בהסכם זה ו/או טענה 
כי כל תוכן שהצגת מפר חוק או זכות של הצד השלישי לרבות תכונות אינטלקטואליות או 

פרטיות מכל סוג שהיא.
שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

12.זכויות צד שלישי - 
כל משתמש אחראי לפעילותו בשירות PickUpp וכמו כן אחראי לתוכן אותו הוא מעלה/מציג 

לשירות.

13.מחלוקות משפטיות - 
כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או בשירות PickUpp תידון בבית המשפט 

המוסמך בתל-אביב בלבד. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על הסכם זה בלבד.המנוי 
מסכים ומאשר בזאת כי קרא ומוכן להיות מחוייב על ידי התנאים המפורטים בהסכם זה 

ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה.

ליצירת קשר, פנו אלינו במייל-
Help@PickUpp.co.il - עזרה ותמיכה

Ideas@PickUpp.co.il - רעיונות והצעות לשיפור
Management@PickUpp.co.il - הנהלה והצעות עסקיות

מסמך זה נוקט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל על שני המינים •

mailto:Help@PickUpp.co.il?subject=
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הסכם פרטיות :

.PickUpp הסכם פרטיות זה מציג ומסביר איזה מידע נשמר ונאסף על משתמשי
לצורך מה נשמר המידע .

מה אנו עושים עם המידע.
עם מי אנו משתפים את המידע.

אם ישנם שינויים במערך הפרטיות, אנו נפרסם אותן ב״הסכם פרטיות״ בדף זה.

במידה ויש שאלות הנוגעות לפרטיות, אנא תפנו אותן אלינו-
help@PickUpp.co.il 

איזה מידע אנו אוספים : 
.( UDID :להלן) 1.קוד ייחודי של המכשיר

2.מיקום גאוגרפי נוכחי כאשר הנך מפעיל את האפליקציה.
3.נתונים טכניים של המכשיר - דגם המכשיר , מערכת ההפעלה , גירסאת מערכת ההפעלה.

4.מגדר המשתמש - בהתאם למה שנבחר באפליקציה.
5.התמונה שהועלתה על ידי המשתמש( נשמרת ל-24 שעות בלבד.)

6.פעולות כלליות באפליקציה - לחיצה על כפתורים וניווט באפליקציה.
7.סטטיסטיקות שימוש.

7.הגדרות המשתמש - זמן ושפה.
8.פירסומים שהקלקת עליהם באפליקציה.

מידע שבחרת לשתף : 
לצורך חיבור המשתמש לאפליקציה , תתבקש להזין שם פרטי בלבד ,תמונה ומגדר לצורך זיהוי 

על ידי משתמשים אחרים.
בעת החיבור, המשתמש מאשר ומבין שהפרטים הללו ישותפו באפליקציה .

במידה והמשתמש יפיץ פרטים שלא נדרשו להזנה על ידי האפליקציה ( כגון: מספר טלפון, 
כתובת , כתובת מייל, גיל וכד׳ ) עליו להבין שהמידע יכול להיאסף על ידי צד שלישי, בכל מקרה 

שהוא PickUpp לא תאסוף מידע הנמסר באופן פרטי באחת מהשיחות המופעלות על ידי 
.PickUpp

מה אנו עושים עם המידע שנאסף:
אנו משתמשים במידע זה לצורך שיפור מתן השירות בשבילך, שיפור האפליקציה, דיאגנוסטיקה, 

.PickUpp תיקון תקלות ושיפור מכירת / הצגת פרסומות למשתמשי

מיקום גאוגרפי - אין אנו משתמשים בתכונת הלווין והGPS במכשירך, אך בעזרת קוד 
המשתמש / חיבור ה-Bluetooth לרכיבי ה-Beacon אנו יודעים באיזה מיקום המשתמש נמצא, 

אנו משתמשים בתכונה זו לצורך בקרה סטטיסטית ופרסומות רלוונטיות למשתמש.

עם מי אנו משתפים את המידע-
.PickUpp לקוחות-

-ספקי השירות.
-מפרסמים - לצורך שיפור מתן הפרסום.

חברות המבצעות סטטיסטיקה- לצורך בקרה טכנולוגית על האופן בה PickUpp משומש.

mailto:help@PickUpp.co.il


לעולם לא נפרסם תמונות, שמות, שיחות.

אנו עלולים לפרסם בצורה גלוייה לציבור סיכום סטטיסטי של המידע (כגון: מספר המשתמשים 
הכללי, סוג מידע מסויים ע״פ אחד המשתנים האמורים לעיל וכד׳ ).

מבחינות חוקתיות- 
במידע ונדרש מאיתנו ע״פ החוק לחלוק מידע מסויים ; כתגובה לבקשה מנציג חוק, הזמנה 

לבית דין, צו בית משפט 
 או דרישת בית המשפט ; לצורך חקירה, דיווח על פעילות בלתי חוקית ; או לצורך אכיפה של 

הזכויות שלנו או הגנה על יוצרים.

מסמך זה נוקט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל על שני המינים•


