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פיתחנו ומפתחים ומתחזקים אתר זה לטובת הצגת פעילותינו ללקוחות קיימים  הזדמנויות השקעה בע"מ אנחנו בקרן  אינבו

 והסכים איתה. ופוטנציאליים. עצם השימוש באתר זה מאשר כי המשתמש מאשר כי קרא את מדיניות הפרטיות של החברה

ידי השימוש בשירותים אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות. על 

שלנו, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם בשירותים מהווה את הסכמתכם המתמשכת 

 .למדיניות פרטיות זו

 

 פרק הזמן שבו אנו שומרים את המידע:

 שך()יפורט בהמ אלא אם כן קיבלנו מכם הוראה אחרת אנו עלולים לשמור את המידע שסיפקתם לנו

 למשך זמן בלתי מוגבל. כמובן, כי אם אינכם חפצים שנשמור את פרטי המידע שלכם אתם מתבקשים 

 את פרטי המידע הקשורים אליכם. מידיתואנו נסיר  info@invo.co.il לשלוח מייל  למייל שלנו

 

  המידע שאנו אוספים:

ים באתר ,אתם מספקים לנו מידע משני סוגים שאירים את פרטיכם האישים נכנסים לאתר ובמיוחד כאשר אתם מכאשר את

 שונים.

הראשון הינו מידע אשר לא מאפשר לנו לזהות אתכם, אלא פרטים טכניים שונים, כגון סוג המכשיר/מחשב ממנו נכנסתם לאתר, 

 סוג דפדפן הגלישה שבו אתם משתמשים וכו'. מידע זה יכול לשמש אותנו בהתאמת  המידע שאנו מספקים לכם לדפדפני

 זהו זיהוי שאינו שמי ואינו מזהה אתכם.-נחזור ונדגיש הגלישה שלכם לדוגמה ועוד.

, כתובת מגורים וכול . לדוגמה , כאשר אתם מספרים לנו את שמכם, מספר טלפון וכתובת אימיילאתכםהשני, זהו מידע המזוהה 

שימו   במידע זה אנו מזהים אתכם אישית כמובן. מידע אישי נוסף, למשל על אילו עמודים באתר הקלקתם, מה עניין אתכם  וכו'.

לב כי כאשר אתם נרשמים עם פרטיכם האישיים ,אתם נותנים בזאת את הסכמתכם להיכלל במאגר המידע שמנהלת החברה 

, וכן מאשרים לחברה לשלוח אליכם חומר מקצועי, עדכונים והודעות שונות.. 1981–בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

מובהר כי המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של החברה או לסרב לקבל עוד חומר כאמור 

 לעיל, וכן יהיה זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ולבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו.

ט את הגנת המידע , ולהבטיח שלא יהיו פריצות המשתמש מאשר כי הוא מודע ומבין שאין לחברה יכולת להבטיח באופן מוחל

 למידע שברשותה, ולכן אינה  אחראית על נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש.

 

 : למה אנו אוספים את המידע

 במגוון דרכים  שחלקן מתואר להלן: אנו משתמשים במידע

 ברת אחות ועוד.עם צד שלישי הקשור לחברה , כגון ספק של החברה, חברת בת, ח שיתוף המידע •

 לספק לכם גישה עם הנתונים האישיים שלכם לחשבון שלכם באינבו. •

 לשלוח לכם מידע שוטף בקשר עם עסקאות אשר אתם מושקעים  דרך אינבו. •

 לעניין אתכם בעסקאות והזדמנויות השקעה אשר אינבו מקדמת. •

 לבצע מחקר על המידע לצורך טיוב השירותים  והשיווק שלנו. •

 שם עבורכם לצורך מתן מענה לשאלות ומיילים שמגיעים מכם. להיות •

 לוודא שהמשתמש לא עובר על החוק בעת גלישתו באתר, וקבלת מידע  ופיקוח על   משתמש שכן עושה זאת. •

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שהתקבל או נאסף על המשתמש לצורך שימוש בשירותים  •

 המוצגים באתר, או לצורכי משלוח דיוור ישיר ואחר למשתמש, בין  םוהמיידעיר את התכנים השונים באתר או לשפ
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כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, -בעצמה ובין על ידי צדדים שלישיים )שיקבלו את המידע מהחברה(. כמו

 קיים שונים.בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיוו

 אלו חלק מן השימושים שאנו מפיקים מן המידע שמסרתם לנו.

 

 מי חשוף למידע שלכם:

שימו לב כי המידע אשר אתם מוסרים לנו עלול להימסר לצדדים שלישיים אשר קשורים לחברה בקשר עסקי כגון ספק של 

 המידע אשר נותנות שירותי "ענן" ובהן מאוחסן ונשמר המידע.  אחסוןלמשל חברות -החברה

חברה במאמצי השיווק שלה, לצורך כמו כן החברה עלולה להעביר את פרטי הגולשים לחברת שיווק חיצונית אשר מסייעת ל

 מיקוד השיווק באופן נכון ויעיל עבור כול לקוח.

בנוסף, היה וחברה תקבל פנייה מגורמי אכיפת החוק  ולאחר שיציגו צו שיפוטי המורה למסור מידע כזה או אחר על לקוח 

 , אזי תהיה חייבת החברה למסור מידע זה.מסוים

 

 שינוי מדיניות פרטיות:

ים לעצמנו את הזכות לשנות, להוסיף/לגרוע מעת לעת מידע רלוונטי הנוגע למדיניות הפרטיות של החברה. אנו אנו שומר

 ממליצים לכם לעקוב באופן שוטף אחר  שינויים במדיניות פרטיות שלנו.

. כמובן בכול אופן, עצם השימוש שלכם באתר מעיד כי אתם מסכימים וקראתם את מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה

 שהמדיניות המוצגת באתר החברה היא המדיניות הרלוונטית והעדכנית.

 

  שימוש באתר

אינכם אמורים  18אתם מתחת לגיל  םקטין. אאנו מדגישים כי השימוש אינו מיועד לקטינים. הגולש באתר מעיד כי הוא אינו 

 להשתמש באתר ובוודאי שלא למסור מידע אישי אודותיכם.

 פרטים אישיים שלו, אנא עדכנו אותנו נדאג להסירם. אתנושיתף  18טין מתחת לגיל אם ידוע לכם כי ק

 

 דגשים נוספים:

.המידע המופיע באתר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה הצעת השקעה. המשתמש מודע   ומבין כי עליו לבחון באופן 1

 בעניין.עצמאי כול פרויקט שהחברה מציעה ולקבל החלטה מושכלת 

-. החברה ויועציה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה2

 .והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק 1995

אך ורק במסגרת הליך של משא ומתן פרטני אליו יחשפו רק . המשתמש מצהיר כי הוא מבין כי פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו 3

( לחוק ניירות ערך ובתקנותיו, לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן ולתנאי 1א)א()15מספר מוגבל של משקיעים, כמפורט בסעיף 

בעו, כאמור ההצטרפות לשותפות המשקיעה בנכס ורק מספר משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה אשר תנאיה הסופיים יק

 .לעיל, במשא ומתן פרטני

 

 :אתנודרכי התקשרות 
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 info@invo.co.il קשר  בהקשר למדיניות זו , ובכלל במייל החברה אתנואתם מוזמנים ליצור 
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