
  לפורום תמורות ולפייסבוק, הצהרת פרטיות לאתר תמורות
  
  
כתובת או מספר , כתובת דואר אלקטרוני, כגון שם, יםהמשתמש מידע הקשור לפרטימפעילי האתר לא יספקו . 1

או לצורך , ש על פי החוק או בהליכים משפטייםלמעט כנדר, יםללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, טלפון
  . לא חוקיתבמקרה של חשד לפעילות  אותביעה הגנה משפטית במקרה 

  
קודם אותה סיפק (ת הדואר האלקטרוני כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתוב מיםמסכי יםהמשתמש. 2

  .ועדכוניםהודעות ) לכן
  
אך הסרתם מרשימת  מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני םלהסיר עצמ, םלפי בקשת, ויוכל יםהמשתמש. 3

  .תיעשה עם הפסקת המינוי או החברות רכת ההכנה לבחינות או מחברותם בפייסבוקהמשתתפים במע
  
או לכל צד /ו יםגרם למשתמשנש, ישיר או עקיף, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, וכל מי מטעמם מפעילי האתר. 4

גש כשירות מוכל החומר המוצג  . בפורום ובפייסבוק, או בכל המלצה רפואית באתרשלישי בגין השימוש במידע 
  .אינו מהווה המלצה או הנחייה רפואיתוצוות ההדרכה של תמורות  מטעםרופאים ולידע כללי בלבד ל, מטפליםל
  
 תפוטר באתר כםגלישת, על כן. יםפרטיות ופרטי הגולשמפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים כדי להגן על . 5

, למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו העלול להיגרם, נזק ישיר או עקיףלפגיעה או למכל אחריות ו את מפעילי
  .דליפתםנסיבות ללא קשר ל

   
קניין וכי כל , יוצריםשעל המאמרים והחומר המקצועי באתר חלים זכויות  הםכי ידוע ל, יםמצהירגולשים ה. 5

  . בבעלות מפעילי האתר והינ באתררוחני 
  
עם  ולוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקכי למפעילי האתר עומדת הזכות לש מיםמסכי יםהמשתמש. 6

  . באתר הודעות ועדכונים םמוריש
  
כדי להציג מודעות  Teracent Cookie - משתמשים בעוגיות כמו ה, כולל גוגל, גורמי צד שלישי - . 7

בעמוד   י ביקור"משתמשים יכולים לבטל את העוגיות האלה ע.  בהתבסס על ביקור קודם שלכם באתר זה
  .דף הביטולי ביקור ב"ע Teracet Cookie - ולבטל את מעקב ה  הנחיות ביטול הפרסום של גוגל

  .לעמוד ההנחיות של גוגללנוחותכם מצורף קישור 
  
 .במערכת ההכנה למבחנים או בפייסבוק מהווה הסכמה לכתוב לעיל, בפורום, הגלישה באתר. 8


