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 תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר כאנביס 

 תנאי שימוש 

 כללי  – תנאי שימוש  .1

 

לב זה    -שים  אינטרנט  באתר  השימוש  לפני  בקפידה  אלו  שימוש  תנאי  את  לקרוא  מתבקש  הנך 

ובשירותים המוצעים בו. כל שימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים, גלישה, צפייה בתכנים או כל  

אינך   אם  אלו.  שימוש  לתנאי  והתחייבותך  הסכמתך  על  מעידה  האתר  באמצעות  אחרת  פעולה 

 יך לחדול מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.  מסכים לתנאים אלה, על

 

ידי  האתרלהלן: "  ) https://cannbis.co.ilאתר האינטרנט   ב.ג בע"מ  "( מופעל על  חברת כאנביס 

ומעלה. האתר מספק תכנים ומידע מקצועי    18( ומיועד למשתמשים בני  כאנביס")להלן: "  ישראל

ובכלל זה: עדכון לגבי זמינות זנים, השוואת מחירים בין מוצרים, איתור  בתחום הקנאביס הרפואי,  

בתי   של  ההזמנות  לאתרי  קישור  מכיל  וכן  שונים  רפואי  קנאביס  מוצרי  המנפקים  מרקחת  בתי 

 מרקחת, באמצעותם ניתן לבצע הזמנת מוצרי קנאביס רפואי ישירות מבתי המרקחת. 

 

)א( הנך בן  השירותים המוצעים בו, אתה מצהיר כי: חלק או כל    ו/או שימושמעצם פעילותך באתר  

שנה לפחות; )ב( הנך כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים )ג( יש לך תעודת    18

 זהות ישראלית תקפה.  

 

, על כל  "( לבין כאנביסאתהאו "  המשתמש"תנאי שימוש אלה מהווים חוזה מחייב בינך )להלן: " 

אם   בין  באתר,  משתמש  כל  כולל  "אתה"  או  "משתמש"  המונח  אלה,  בתנאים  וסעיפיו.  תנאיו 

רכיב   המפעילים  ישות,  כל  או  חברה  או  אדם  לרבות  אחר,  באמצעות  או  בעצמו  באתר  משתמש 

אלקטרוני המשתמש באתר מטעמם או עבורם. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ובתוכן  

ות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר )כדוגמת טלפון נייד, טאבלט וכיו"ב(, לרבות  הכלול בו, באמצע

שימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר. כמו  

כן, תנאי שימוש אלו חלים על כל תוכן הכלול באתר, ובכלל זה כל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן  

רבות קוד מחשב, דפי אינטרנט, טקסטים, נתונים, תוכנות ויישומי תוכנה להורדה,  מילולי, חזותי, ל

דירוגים   מידע,  מאגרי  תמונות,  ביקורות,  המלצות,  מאמרים,  מולטימדיה,  ווידאו,  שמע,  קטעי 

  .("התוכןוכיו"ב )להלן: " 

 

מקצועי כללי    למען הסר ספק, אתר זה וכל תוכן או נתונים הכלולים בו, ניתנים אך ורק למטרת ידע

בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ רפואי/מקצועי, אבחון, טיפול או שירותים רפואיים אחרים היוצרים  

באופן כלשהו יחסי רופא/מטופל ו/או המלצה על טיפול ו/או מוצרים כלשהם ואינו מיועד למענה  



מוצרים, אנא התייעץ  על שאלות רפואיות. בכל שאלה בנוגע לעניינים הבריאותיים שלך ו/או בנוגע ל

של   וההחזקה  השימוש  המוצרים.  המנפק את  המרקחת  בבית  ברוקח  או  בך  המטפל  הרופא  עם 

קנאביס רפואי מותנים ברישיון משרד הבריאות בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[,  

 ונהלי משרד הבריאות.   1973-התשל"ג

 

 לשני המינים.  הסכם שימוש זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ופונה 

 

כאנביס שומרת לעצמה את זכותה הבלעדית שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר  

את הוראות שימוש אלו ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי ו/או המנוגד לדין באתר או בכל תוכן המופיע  

 זה. בו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמש פוטר את כאנביס מכל אחריות בנושא 

 

כאנביס שומרת לעצמה את זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את פעילות האתר ושירותיו,  

 כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת.  

 

מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או  

 טלפון ניידים לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.  

 

 שימוש באתר  .2

 

השימוש באתר כאנביס נועד לשימוש פרטי ואישי בלבד. נאסר לחלוטין כל שימוש מסחרי באתר או  

ל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי עבור שימוש שאינו אישי או שימוש מסחרי,  בתכניו. איסור זה ח

 לרבות כל אמצעי טכנולוגי.  

 

בתכנים   דרך אחרת  בכל  או לאפשר לאחרים להשתמש,  בפומבי, להשתמש,  אין להעתיק, להציג 

המופיעים באתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, באפליקציות וביישומים למיניהם, בפרסומים  

אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך  

 ופרטי של המשתמש ובכפוף לכל דין.  שימוש אישי 

 

אין להפעיל או לאפשר להפעיל ביחס לתכנים באתר, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות  

מסוג   )להלן:    Robots, Crawlers, Spidersתוכנות  סריקה,  "רובוטיםוכדומה  חיפוש,  לשם   ,)"

צור ואין להשתמש באמצעים  העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ובכלל זה אין לי

סריקת   בו.  שהוצגו  או  באתר  שמקורם  תכנים  שיכילו  מאגר  או  אוסף  לקט,  יצירת  לשם  כאמור 

רובוטים של תכני אתר כאנביס מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש כלליים,  

 המקשרים במישרין אל האתר ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. 

 

או   אביזר  מכשיר,  תוכנה,  כל  באמצעות  זה  ובכלל  שהיא,  דרך  בכל  מהאתר  תכנים  להציג  אין 

פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהו ובפרט  

שניתן   השימוש  ורישיון  היוצרים  זכויות  את  מפר  שכזה  שימוש  וכל  מסחריים  ותכנים  פרסומות 



שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותה על   למשתמש וכאנביס

 פי דין, על מנת למנוע פגיעה בזכויותיה מצד המשתמש.   

 

 השירותים הניתנים על ידי האתר:    .3

 

 שירות קבלת התראות:  .3.1

 

התראות   .3.1.1 למשתמשים  המספק  האתר,  של  התראות  קבלת  לשירות  להירשם  באפשרותך 

 בנושאים הבאים: 

 חזרת זן קנאביס למלאי של אחד או יותר מבתי המרקחת המוצגים באתר.  ●

 עדכון תקופתי על מלאי מוצרי קנאביס רפואי בבתי מרקחת.  ●

בית מרקחת מרשימת בתי המרקחת המספקים עדכונים   הוספת ו/או הסרת עדכון על  ●

 לאתר.  

 

 הבאים: לצורך רישום לשירות קבלת ההתראות, תתבקש להזין את הפרטים   .3.1.2

הזן או הזנים ביחס אליהם הינך מעוניין לקבל התראות בנושאים המפורטים בסעיף   ●

 לעיל. 3.1

 .חיפושאיזור   ●

 לעיל.  3.1תדירות ומועד קבלת ההתראות בהתאם לסעיף  ●

 שם. ●

 כתובת דואר אלקטרוני.  ●

 

המידע   .3.1.3 במאגר  נשמרים  ההתראות  קבלת  שירות  במסגרת  ידך  על  שיימסרו  הנתונים 

 .  Googleהמאוחסן בשירות "הענן" של  ,שבבעלות החברה

 

ההתראות,   .3.1.4 קבלת  שירות  את  לבטל  עת,  בכל  לבקש,  בגוף  הלינק  באמצעות  באפשרותך 

 ההתראות הניתנות לך באמצעות האתר. 

 

 הכלולים בשירות מבתי מרקחת  י  הזמנת מוצרי קנאביס רפוא .3.2

 

רפואי   .3.2.1 מוצרי קנאביס  הכלולים בשירות    אצל באפשרותך לבצע הזמנה של  המרקחת  בתי 

ובהתאם לתקנון השימוש של כל אחד מבתי המרקחת. יובהר כי תהליך ההזמנה, הניפוק  

מערכות   באמצעות  המרקחת,  בית  ע"י  כולם  מתבצעים  התשלום  וביצוע  המוצרים  של 

 המחשוב של בתי המרקחת.  

הפנייה   .3.2.2 תידרש למלא את  לצורך  בשירות,  המרקחת הכלולים  למערכת ההזמנות של בתי 

 הפרטים הבאים: 



 שם מלא. ●

 כתובת דואר אלקטרוני.  ●

 כתובת למשלוח.  ●

 מספר טלפון  ●

 

של   .3.2.3 ה"ענן"  בשירות  המאוחסן  כנאביס  של  המידע  במאגר  נשמרים  אלו    Googleנתונים 

)להלן: מאגר המידע( . מובהר בזאת כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם במידה  

והמידע לא יימסר על ידך, יתכן שלא תוכל להשתמש בחלק או כל מהשירותים המוצעים  

 באתר.  

 

 כמו כן, תידרש להעלות לאתר העתק של המסמכים המקוריים הבאים:   .3.2.4

 תעודת הזהות שלך.  ●

 רישיון קנאביס רפואי בתוקף על שמך.   ●

 מרשם רופא תקף לקנאביס רפואי על שמך.   ●

 

מסמכים אלו נשלחים ישירות למערכת ההזמנות של בתי המרקחת הכלולים בשירות ואינם   .3.2.5

 נשמרים על ידי החברה באתר ו/או במאגר המידע. 

 

 הנך מצהיר בזאת כי המידע ו/או המסמכים שמסרת הינם מדויקים, מלאים ומעודכנים.    .3.2.6

 
: יובהר כי אישור על קליטת פרטי ההזמנה אינו  אישור הזמנה של מוצרים מבית המרקחת  .3.2.7

מהווה אישור של ההזמנה ובהתאם לכך, הטיפול בהזמנה ואישורה הינם תחת האחריות  

צעת ההזמנה, באמצעות מערכת ההזמנות של בית  הבלעדית של בית המרקחת ממנו מתב

המרקחת שהקישור אליה מצוי באתר. למען הסר ספק, יובהר כי כנאביס אינו בית מרקחת  

 ואין לה כל מעורבות ו/או השפעה על תהליך ההזמנה ואישורה מצד בית המרקחת הרלוונטי.  

 

נה יחולו תקנון ו/או  :  על תהליך ביטולה של הזמביטול הזמנה של מוצרים מבית המרקחת  .3.2.8

תנאי השימוש של בית המרקחת ממנו מתבצעת הזמנת המוצרים, בהתאם לקישור למערך  

ההזמנות של בית המרקחת שהקישור אליו מצוי באתר. למען הסר ספק, יובהר כי כנאביס  

אינו בית מרקחת ואין לה כל מעורבות ו/או השפעה על תהליך אישור ו/או ביטול מצד בית  

לוונטי. הינך פוטר את כאנביס ו/או מנהליה ו/ו מי מטעמה מכל תלונה ו/או  המרקחת הר

טענה ביחס לתהליך ביצוע ההזמנה , אישורה ו/או אי אישורה מצד בתי המרקחת שהקישור  

 למערך ההזמנות שלהם מצוי באתר. 

 

הינך פוטר את כאנביס ו/או מנהליה ו/ו מי מטעמה מכל תלונה ו/או טענה ביחס לתהליך   .3.2.9

ו/או אי אישורה מצד בתי המרקחת שהקישור למערך ההזמנות  ביצ וע ההזמנה, אישורה 

 שלהם מצוי באתר. 

 



 

 קניין רוחני   .4

  

)למעט תכנים   בו  ובתוכן הכלול  באתר ובשירותים המוצעים  הרוחני  היוצרים והקניין  זכויות  כל 

של  בבעלותה  הינם  באתר(  מפרסמים  ו/או  המשתמשים  יתר  ידי  ועל  ידך  על  לפרסום  הנמסרים 

תכנים   ולרבות  שימוש  בהם  לעשות  הרשאה  לכאנביס  שנתנו  שלישיים  צד  של  או  בלבד,  כאנביס 

אשר בוצע בהם עיבוד, עריכה או תרגום על ידי כאנביס. אין להעתיק, להפיץ, להציג  שנמסרו על ידך ו

בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל  

אם   בין  אמצעי  או  דרך  בכל  שלישי,  צד  בשיתוף  או  באמצעות  ובין  ידך  על  בין  הנ"ל,  מן  חלק 

מ  קבלת  אלקטרוני,  ללא  אחרת,  ודרך  אמצעי  בכל  או  הקלטה,  או  צילום  אמצעי  אופטי,  כאני, 

הסכמה בכתב ומראש מכאנביס או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה  

 )ככל שתינתן(.  

 

 דיוור והודעות   .5

 

ניין לקבל  עם אישור קבלת ניוזלטר ו/או מסרונים ו/או דיוורים אחרים, יחשב המשתמש כמי שמעו

" )להלן:  ופרסומות  עדכונים  פרסומתהודעות,  ושידורים(  דבר  )בזק  התקשורת  בחוק  כהגדרתו   "

ו/או מפרסמים אחרים באתר. המשתמש יהיה רשאי  1982-התשמ"ב ו/או בתי עסק  ( מצד האתר 

בקישור הבא  סירובו לקבל דברי פרסומת  על  ולהודיע לכאנביס  עת  בכל  זו    :  לחזור בו מהסכמתו 

cannbis.co.il/about   .וכן בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שתשלחנה אליו 

 

 מידע חיצוני וקישורים לאתרים אחרים  .6

 

ו/או מקורות   ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של בתי עסק אחרים  אתר זה כולל תכנים, קישורים 

(. עצם הימצאותו של קישור  "קישורים"מידע ו/או לגופים ו/או ארגונים ו/או חברות אחרים )להלן:  

מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וכאנביס לא תישא  

אלו  בא קישורים  המצאות  בהם.  המתפרסם  מידע  ולכל  אתרים  של אותם  לתוכנם  בקשר  חריות 

באתר אינה מהווה המלצה או עידוד לבקר בהם או לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים  

בהם, וביקור באתרים אלו יהא על פי שיקול דעתו העצמאי של המשתמש וכפופה לתנאי השימוש  

ואישו  אתרים  אותם  אליהם  של  שלישיים  צדדים  לבין  בינך  שתיעשה  התקשרות  כל  ידו.  על  רם 

הקישורים מוליכים תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש, ולכאנביס לא תהא כל אחריות לכל  

נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על התכנים המופיעים  

 ר עם המוצרים ו/או השירותים כאמור. באותם קישורים ו/או כתוצאה מהתקשרות בקש

 

 )האם רלוונטי או מתוכנן בהמשך?( תוכן משתמשים ותגובות .7

 

כאנביס מאפשרת למשתמשים לפרסם תוכן, בין אם תגובות, טוקבקים או בכל צורה אחרת   .7.1.1

)להלן:   משתמשים אחרים.  "תגובותשהיא  של  בתגובות  לעיין  למשתמשים  ומאפשרת   ,)"

( באתר:  תגובות  המפרסם  את  1משתמש  לפרסם  וזכאי  רשאי  הנו  כי  ומתחייב  מצהיר   )



התגובות המתפרסמות על ידו, וכי הנו בעל זכות היוצרים בהן או בעל רשות כדין לפרסמן  

רישיון ללא תמורה, כלל עולמי,  ( מקנה לכאנביס  2ולהקנות לכאנביס רישיון כמפורט להלן  )

בלתי מוגבל בזמן להשתמש בתגובות, להעתיקן, להפיצן, לפרסמן בכל מדיה שהיא, לשנותן  

 וליצור מהן יצירות נגזרות.  

 

כאנביס עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח פיקוח ובקרה אודות תכני הגולשים   .7.1.2

עליה   האתר, מבלי שחלה  גולשי  לרווחת  באתר,  כן  המוצגים  חובה חוקית כלשהי לעשות 

ומבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי לתכנים כלשהם שיועלו ע"י הגולשים באתר. כמו  

ידי   על  וטיב התגובות המתפרסמות  נכונות, דיוק, אמינות  על  אינה אחראית  כאנביס  כן, 

משתמשים אחרים. לכאנביס לא תהא כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,  

 יגרם כתוצאה מהסתמכות על התגובות כאמור.  ש

 

המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד כאנביס בכל הקשור   .7.1.3

 לתגובות משתמשים אחרים בכל צורותיהם.  

 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן משתמשים לאתר, ומי מהמשתמשים חושב  

לפנות אלינו באמצעות פרטי   ניתן  אופי האתר,  או עם  החוק,  עומד בקנה אחד עם  שאינו 

 הקשר המופיעים באתר.  

 

 אחריות   .8

 

לטיבם    כאנביס .8.1.1 אחריות  בכל  נושאת  ואינה  המוצרים  של  יבואנית  ו/או  יצרנית  אינה 

היבואן   ו/או  על היצרן  חלה  ואיכות המוצרים  טיב  על  הבלעדית  ולתכונותיהם. האחריות 

 בהתאם לחובותיהם בדין.  

 

כאנביס לא תהא אחראית לנזק כלשהו )לרבות נזק לגוף( ו/או הפסד ו/או חסרון כיס )להלן:   .8.1.2

"( שייגרם לך ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה של מוצרים מבתי  סוג שהואנזק מכל  "

המרקחת ו/או מאי יכולת לבצע רכישה ו/או הזמנה ו/או ביטול הזמנה של מוצרים, אשר  

רכישה   לרבות  כלשהו,  ג'  צד  ו/או  שלך  רשלנות  ו/או  מחדל  ו/או  ממעשה  כתוצאה  ייגרם 

הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע    המתבצעת על ידי קטין /ואו פסול דין ללא 

 באתר על ידי צד ג' כלשהו שייכנס לאתר ותגרום לנזק וכד'.  

 

כאנביס לא תהא אחראית בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא ו/או איחור כלשהו במתן   .8.1.3

שאיננו   מחדל  ו/או  ממעשה  כתוצאה  כלשהו  ג'  לצד  ו/או  לך  להיגרם  שעלול  השירותים 

מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר קיצוני    -לרבות אך לא רק   בשליטתה,

 ו/או שיבושים בעקבות מגיפת הקורונה.  

 

באתר, לרבות: תקלות   .8.1.4 בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש  אינה אחראית  כאנביס 

במערכת ההפעלה ו/או בכל תוכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר  



ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תוכנה אחרת שתתגלה או  

תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל  

ו/או   באתר  השימוש  או קבוע את  זמני  אופן  שיימנעו  נתונים  העברת  או  תקשורת  בעיית 

   לאיכות או מהירות השימוש באתר. 

 

תתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות   .8.1.5

שכאנביס עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות, רמת הדיוק והעדכון של 

המידע והתוכן הכלולים באתר. כאנביס לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום  

 שיבושים אלה.  

 

והספקים של המוצרים   .8.1.6 ידי היצרנים  על  מידע כללי בלבד שנמסר  הינו  המופיע באתר  כל 

ו/או   כלשהי  לתוצאה  הבטחה  משום  במידע  לראות  אין  הבלעדית.  אחריותם  תחת  ומצוי 

נזק,   ו/או טיבם של המוצרים. כאנביס לא תהא אחראית לשום  אחריות לאופן הפעילות 

כתוצאה מהסתמכו או עקיף, שייגרם  ו/או בקישורים לאתרים אחרים  ישיר  המידע  על  ת 

 ואו כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.  /

 

 

 הפרה ושיפוי  .9

 

, עובדיה, מנהליה  מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, הנך מתחייב לשפות ולפצות את כאנביס

או מי מטעמה, בכל מקרה בו תפר תנאי שימוש אלו, כולם או חלקם, או תפעל בקשר עם האתר  

בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר,  

מי   או  מנהליה  עובדיה,  לכאנביס,  שייגרמו  ממוני,  לא  או  ממוני  עקיף,  או  לרבות  ישיר  מטעמה, 

 הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.  

 

 

 דין וסמכות שיפוט  .10

 

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל  

תובענה או עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו או הנובעים מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז  

 תל אביב ולו בלבד.   

   מדיניות פרטיות  

 כללי .1

 

נפרד מתנאי השימוש באתר ולכן  -המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי מדיניות הפרטיות של כאנביס .1.1

יש לקרוא אותם יחד. באחריות המשתמש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות  

השימוש באתר זה ובשירותים השונים המוצעים בו מעיד על   הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר.



ים להיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, הנך מתבקש  אם אינך מסכ הסכמתך למדיניות פרטיות זו.  

 .לא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו

 

שים לב: לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו כל מידע אישי אודותיך, ומסירת המידע האישי   .1.2

שימוש  על ידך תיעשה מרצונך החופשי ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע, לא תוכל לעשות 

בכל או בחלק מהשירותים הניתנים באתר. כאמור לעיל, הנך מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש  

 במידע האישי, ושימוש זה לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך.  

 
 מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לשני המינים.   .1.3

 המידע שייאסף בידי כאנביס  .2

 במהלך שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו, ייתכן ותידרש לספק לנו סוגים שונים של מידע, לרבות: 

 מידע שיסופק ישירות על ידך  .2.1

 פרטים מזהים ופרטי יצירת קשר:   .2.1.1

 שם פרטי ושם משפחה.  ●

 מספר טלפון  ●

 כתובת מגורים.  ●

 כתובת דואר אלקטרוני.   ●

במידה    .   Googleפרטים אלו יישמרו במאגר המידע של החברה, המאוחסן בשירות ה"ענן" של

ותבצע הזמנה של מוצרי קנאביס רפואי באמצעות מערכת ההזמנות של אחד מבתי המרקחת  

באתר   ישירות    – הכלולים  ההזמנה,  מתבצעת  המרקחת ממנו  לבית  גם  אלו  פרטים  יועברו 

. פרטים אלו  SendGrid  –משירות הדפדפן שלך, באמצעות שירות דואר אלקטרוני מאובטח  

 אינם נשמרים באתר עצמו. 

 

 מסמכים שיועלו על ידך לאתר:  .2.1.2

 תעודת הזהות שלך.  ●

 רישיון קנאביס רפואי בתוקף על שמך.   ●

 מרשם רופא תקף לקנאביס רפואי על שמך.   ●

  הם ניתנים מסמכים אלו אינם נשמרים באתר עצמו ו/או במאגר המידע של החברה. אולם,  

 לשמירה מקומית על גבי הדפדפן שלך, על מנת שתוכל לעשות בהם שימוש בהזמנות נוספות.   

 

עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד, והנך מאשר בזאת את נכונות הפרטים   .2.1.3

 שמסרת.  

 

 מידע הנשמר אצלנו באופן אוטומטי   .2.2

 



(  cookiesבאמצעות שימוש בעוגיות )מידע זה נוגע למכשיר באמצעותו נכנסת לאתר )לרבות   .2.2.1

וטכנולוגיות אחרות וכולל למשל, פרטים בנוגע למועד ומשך ביקורך, מקום המחשב וכתובת  

, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, סוג הדפדפן, הגדרות שפה, מזהה ייחודי,   IP-ה

בות עמודים  מזהה פרסום, שם ספק שירותי האינטרנט שלך, מידע אודות ביקורך באתר, לר

 בהם ביקרת, מידע אותו קראת, אפליקציות לגביהן התעניינת, נתוני מיקום וכיו"ב.  

 

)גוגל אנליטיקס ומיקספאנל( המידע האמור     נשמר בשרת הענן ובפלטפורמות אנליטיקות 

כאנביס  תהליכים.  ושיפור  פיקוח  בקרה,  לניתוח,  כאנביס  את  זכותה    ומשמש  על  שומרת 

בהתאם   הסטטיסטי  המידע  את  ולשמור  סטטיסטיים  לצרכים  זה  במידע  שימוש  לעשות 

המידע   של  גיבוי  ו/או  עותק  לשמור  הזכות  לעצמה את  שומרת  כאנביס  כן,  כמו  לצרכיה. 

של   בשירותים  להשתמש  רשאית  תהא  כאנביס  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  הסטטיסטי, 

ולנ תח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר, וכן מידע אנונימי  צדדים שלישיים כדי לאסוף 

 סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.  

 

 מידע שייאסף ממקורות אחרים  .2.3

יובהר כי מקורות אלו, הכפופים למדיניות פרטיות נפרדת משלהם, כוללים גורמים וספקים עמם יש לנו קשר  

 עסקי לאספקת השירותים, מקורות מידע חופשיים כגון מאגרי מידע ממשלתיים, וכן מאגרי מידע מסחריים.  

 מידע זה שייאסף על ידנו עשוי לכלול:  

 כתובת דואר עדכנית.  ✔

בר ✔ שמקורו  אנו  מידע  כן,  כמו  ולינקדאין.  אינסטגרם  טוויטר,  פייסבוק,  כגון:  חברתיות,  שתות 

עשויים לאסוף מידע לגבי פעילותך ברשת החברתית ומידע מתוך פרופיל הרשת החברתית שלך )כגון  

שם המשתמש שלך, פרטים אודותיך, מיקומך(. את הגדרות הפרטיות שלך ברשת החברתית תוכל  

 ות ממשק הרשת החברתית.  לשנות על פי רצונך באמצע

 מידע בדבר מוצרים ושירותים בהם אתה משתמש באמצעות שותפנו העסקיים.   ✔

 נתונים דמוגרפיים )לדוגמא, גיל, מין(.  ✔

במידה וביקרת באתרים של צדדים שלישיים אגב שימוש בשירותינו המוצעים באתר, אתרים אלו   ✔

 בשירותיהם.     של צדדים שלישיים עשויים למסור לנו מידע לגבי שימושך

 

 השימושים שיעשו על ידי כאנביס במידע 

 : המטרות הבאותהמידע שייאסף על ידנו עשוי לשמש אותנו לצורך 

העברתו לבתי המרקחת הכלולים בשירות על מנת שתוכל לבצע הזמנה של מוצרים באמצעות בתי   ✔

 המרקחת. 

 שיפור השירות המוצע באתר.  ✔

 עדכונך בדבר שירותים חדשים הזמינים באתר.   ✔



 מתן שירות לקוחות לרבות מענה לשאלותיך ופניותיך, וייעול התקשורת עמך.  ✔

 התאמת חוויית השימוש באתר ויצירת שירותים ותכנים המותאמים אישית לדרישות המשתמש. ✔

 ניהולו התקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בו .  ✔

 בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק  -קות ולצרכי שיווקביצוע סקרים וסטטיסטי ✔

 שמירה על עדכניותם ונכונותם של הפרטים אודותיך.   ✔

מידע ✔ מידע שקיבלנו ממקורות אחרים,    -שילוב  לבין  אנו עשויים לשלב בין המידע שאספנו ממך 

 ולהשתמש במידע זה יחד עם מידע ממקורות אחרים.  

 

 מסירת מידע לצדדים שלישיים 

"חוק הגנת  )להלן:    1981-מתחייבת לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  כאנביס

( ולא תעביר את המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר ו/או המידע המזהה אותך אישית,  הפרטיות"

 המפורטים להלן:   לגורמים אלא  ,לצדדים שלישיים

המרקחת  ✔ באתר   לבתי  המוצעים  בשירותים  מוצרי    –   הנכללים  של  הזמנה  לבצע  שתוכל  מנת  על 

 . מבתי המרקחת קנאביס רפואי  

בת וחברה אחות, ובלבד  -אם, חברה-חברות או ארגונים אחרים הקשורים לכאנביס, כדוגמת חברת ✔

 פי הוראות מדיניות פרטיות זו.  -שהם ישתמשו במידע זה רק על

דוגמת חברות האחראיות להשמדה או אחסון של המידע, וכן ספקי  ספקים שהם צדדים שלישיים, כ ✔

אנליטיים   בכלים  שימוש  נתונים,  בסיס  אחסון  או  אתרים  אחסון  כגון ספקי  מיוחדים  שירותים 

חשבון,   רואי  משפטיים,  יועצים  עם  אישי  מידע  לשתף  רשאית  תהיה  כאנביס  וכיו"ב.  דיגיטליים 

ם שלישיים אלו את המידע הדרוש להן בלבד, על מנת  מנהלי כספים וכיו"ב. כאנביס תספק לצדדי

לספק את שירותיהם. כאנביס תפעל במטרה לוודא כי הצדדים השלישיים להם נמסר מידע אישי  

 זה, משתמשים בו באופן מאובטח ובכפוף למדיניות פרטיות זו.

יצרנים ומגדלים של קנלדוגמא, כאנביס תהיה רשאית לשתף מידע    -שותפיה העסקיים ✔ אביס  עם 

על מנת לספק לך תכנים רלוונטיים או על מנת לאפשר ביצוע תשלום למוצרים או שירותים  רפואי, 

שרכשת באתר או באמצעות שותפיה. מסירת מידע זה הינו כפוף באופן כללי להסכמים כתובים  

הכוללים תנאי סודיות פרטיות ואבטחה; עם זאת, יובהר כי אכיפת תנאי פרטיות אלו של צדדים  

 שיים אינה בשליטתה של כאנביס.   שלי

לצד   ✔ אודותיך  המידע  או את  המורה לה למסור את פרטייך  צו שיפוטי  כאנביס  בידי  יתקבל  אם 

 שלישי.

ובכפוף   ✔ כאנביס  לבין  בינך  יהיו,  אם  משפטיים,  הליכים  או  דרישה  תביעה,  טענה,  מחלוקת,  בכל 

 לדרישות הדין.   

  עסקאות מהותיות  

תהיה רשאית לשתף את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר, במסגרת ביצוע    כאנביס 

דרושה   המידע  ככל שהעברת  נכסיה(  עיקר  או מכירת  כאנביס  מניות  )לדוגמא, מכירת  עסקאות מהותיות 

ף  לביצוע עסקה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כאנביס תוודא כי המידע שנמסר לה אודותיך יהיה כפו 

למדיניות פרטיות העדכנית טרם העברת מידע זה. כאנביס תיידע אותך במידה והבעלות או השליטה על  



פרטים שיש בהם כדי לזהותך אישית, תעבור לצד שלישי שאינו חברה או ארגון הקשורים לכאנביס, במסגרת  

 עסקה מהותית זו.  

 

 אבטחת מידע

ר, ורואה בהגנה על המידע הנוגע להם כחשיבות  כאנביס מתייחסת בכבוד לפרטיותם של המשתמשים באת

חברת  של    "ענן"בשירות העליונה. כאנביס מאחסנת ומעבדת את המידע של המשתמש בשרתים הממוקמים  

Google .שם הוא מוגן על ידי אמצעי אבטחה מתקדמים , 

 

Cookies 

ב   כאנביס משתמשת  אינטרנט סטנדרטיות אחרות    Cookiesכמו ברוב האתרים באינטרנט,  וטכנולוגיות 

   המסייעות לשיפור השירות.

( ( הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר, המועברים למכשירך  Cookiesעוגיות 

ומאוחסנים בו למטרות תיעוד. העוגיות מאפשרות לאתר לשמור את פעולותיך והעדפותיך )כגון העדפות  

גופן וה עדפות אחרות( לתקופה מסוימת, על מנת שלא תדרש למשל להפעילן מחדש בכל פעם שפה, גודל 

הקשיח   הכונן  גבי  על  נשמרות  ואחרות  הדפדפן  את  תסגור  כאשר  יפקעו  מהעוגיות  חלק  באתר.  שתבקר 

במחשב שלך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר,  

 האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.    מהיכן הגעת אל

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק  

את העוגיות במחשבך בכל רגע. יובהר כי ככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותיך ומחיקת או  

ות עלולים לפגוע בחוויית המשתמש שלך או לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים  נטרול העוגי

 או התכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.  

 

 קישורים לאתרים של צדדים שלישיים 

ידי כאנביס, ואשר מונהגת בהם   האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים שונים ברשת, שאינם מופעלים על 

שונה. אף כי כאנביס שואפת לקשר לאתרים אחרים מהימנים ואמינים בלבד, כאנביס אינה  מדיניות פרטיות  

באתרים   המיושמים  המידע  על  והגנה  לאבטחה  והנהלים  המערכות  או  הפרטיות  מדיניות  על  אחראית 

וכן אינה אחראית למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים, אשר אינם   השונים, 

למדיניות פרטיות זו, ולא תישא בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות, שיטות  כפופים  

עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. כאנביס ממליצה לך לעיין בתנאי  

 השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו.  

 

 



 

 ותיקונו  זכות עיון במידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עומדת לרשותך הזכות לעיין בכל המידע אודותיך המצוי ברשות כאנביס, וכן  

 לפנות אלינו בבקשה לתיקון המידע האמור ככל שיימצא כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מדויק.  

 זכות מחיקה של המידע 

ת לממש את מטרות השימוש במידע  כאנביס תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנ

 המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי. 

רשאי, בכל עת, לפנות אלינו באמצעות )פרטי יצירת קשר( בבקשה למחוק את הפרטים המזהים שלך    הינך

 ימים עסקים ממועד קבלת הבקשה.  30שנאספו באמצעות האתר וכנאביס תמחוק את המידע בתוך  

 שינויים במדיניות הפרטיות 

במי זו.  פרטיות  מדיניות  הוראות  את  לעת,  מעת  לשנות,  רשאית  תהיה  זו  כאנביס  במדיניות  ויבוצעו  דה 

שינויים מהותיים, אנו ניידע אותך באמצעות אחת מהדרכים הבאות: שליחת הודעה לגבי השינויים, פרסום  

 הודעה על כך באתר או פרסום מדיניות פרטיות עדכנית באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות . 

 


