בס"ד
תקנון תרומה באמצעות האתר בת מלך עמותה רשומה 580270395
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מתן תרומה דרך האתר
o
o

o

האתר מאפשר למשתמשים לתרום לעמותה לשם הפעילות לתכניות מניעת אלימות
במשפחה ולסיוע לנשים מוכות וילדיהן.
לשם ביצוע תרומה כספית דרך האתר יידרש המשתמש למסור ,בין היתר ,את הפרטים
האישיים הבאים ,כולם או חלקם :שם מלא ,כתובת דוא"ל )לרבות לצורך שליחת חשבונית
בגין התרומה והעברת מכתבי תודה( ,פרטי כרטיס האשראי ומספר ת"ז .בנוסף ,באפשרות
המשתמש למסור את כתובתו לשם קבלת דיוור וכן מספר טלפון.
משתמש שיבקש לאחזר  /לבטל את התרומה שנעשתה דרך האתר ,יוכל לעשות זאת בתוך
 14ימים מביצוע התרומה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בתחתית האתר )"פרטי
ההתקשרות"( .במקרה זה העמותה תזכה את המשתמש בסכום המלא.

o
•
•
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עמותת בת מלך מוכרת לצרכי מס לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.
בכל פנייה בנושא תרומות על המשתמש לפנות לעמותה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים
בתחתית האתר )"פרטי ההתקשרות"(.
מדיניות פרטיות
o
o

o
o
o
o

בת מלך רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש ,פועלת בהתאם להוראות כל
דין ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
כל הנתונים שימסור המשתמש לעמותה ,פרט למידע אודות אמצעי התשלום שימסור
המשתמש )"מידע אודות המשתמש"( ,יישמרו על ידי העמותה .שמירת המידע אודות
המשתמש תעשה לפי כל דין ,לרבות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1981 -ולפי תנאי
השימוש .העמותה לא תעביר המידע אודות המשתמש לצד שלישי כלשהו ללא אישורו
מראש של המשתמש ,למעט אם תחויב על פי כל דין או גוף מוסמך או בהתאם לכל דין.
העמותה לא תעשה כל שימוש מסחרי או למטרות רווח במידע אודות המשתמש.
באפשרות המשתמש לבקש לעיין במידע אודותיו שנשמר על ידי העמותה ולתקנו .בנוסף,
למשתמש הזכות לדרוש את מחיקת המידע אודותיו ממאגרי המידע של העמותה .לשם
ביצוע האמור בסעיף זה ,על המשתמש ליצור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות.
דף זה מאובטח בהצפנת  SSL 2048bit.המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות
תקן  PCIהבינלאומי.
העמותה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע אודות המשתמש .עם זאת ,אין העמותה
יכולה לאבטח באופן מוחלט את מערכות המידע והתקשורת ולמנוע לחלוטין חדירות בלתי
מורשות ושימוש אסור במידע .העמותה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש
במידע האמור הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים והמשתמש באתר מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה נגד העמותה או מי מטעמה עקב חדירות כאמור.

