תקנון פעילות KEDS 2019קולקציית ילדים בהטבה -מאמא גורו
אנא קראי את תקנון ההרשמה לפעילות ואשרי את תנאי הרישום שלפניך ,כדלקמן :

הגדרות

עורכת הפעילות :מאמא גורו ח.פ ,515422244 .רחוב רפפורט  3כפר סבא טלפון:
 09-8350666אתר) /https://www.mamaguru.co.il :להלן" :עורכת הפעילות /
"מאמא גורו" " /החברה"(.
משתתפת :זכאית להשתתף בפעילות כמפורט בתקנון זה ,מילאה פרטיה בטופס
השתתפות בפעילות כמפורט בתקנון זה וכן קיימה את כל הוראות תקנון זה ובלבד
שמלאו לה  18שנים.

מבוא

●

ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאי התקנון שלהלן .האחריות
המלאה להכרת התנאים שלהלן וההשתתפות בפעילות עפ"י
תנאים אלו חלה ,בכל עת ,על המשתתפות בלבד .השתתפות
בפעילות כמוה כהסכמת המשתתפת לתנאי התקנון המפורטים
להלן.

●

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההשתתפות בפעילות ,לרבות
בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או בפייסבוק ו/או באתר עורכת
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

●

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה ,הכוונה ,כמובן,
הנה לנשים ולגברים כאחד.

העברת פרטים

●

אני מאשרת בזאת כי חברת מאמא גורו )"החברה"( ,העורכת את
הפעילות ,תעביר את פרטיי ,כפי שנמסרו בהרשמה לפעילות הנ"ל
לחברות העובדות עימה בשיתוף פעולה ) צדי ג' ( ובפרט ובין היתר
ל -אבוט לברטוריז אס.איי ואבוט מעבדות רפואיות בע"מ )להלן
יחד" :אבוט" ( ,לאומי קארד ,מיננה ,גיטה ,סולגאר ישראל,
אמברוזיה בע"מ ,טבורית ,שטראוס מים ,כרטיסי אשראי לישראל
בע"מ ,שילב בע"מ וקבוצת שילב בע"מ ,מותגי קימברלי-קלארק
ישראל בע"מ ,ניאופארם )ישראל(  1996בע"מ ,נביעות טבע הגליל,
דיינרס ישראל בע"מ ,ד"ר סמואלוב יבוא ושיווק בע"מ ,יוניליבר
בע"מ ,דיפלומט מפיצים ) (1968בע"מ ,אלקליל בע"מ ,הפניקס
חברה לביטוח ,תא לחיים ,מי עדן ,שופרסל בע"מ ועוד חברות צד ג'
נוספות על פי שיקול דעת החברה ולצרכי בקרה ,מחקר ,שיווק ו/או
קבלת מידע ו/או קבלת הטבות בהתאם לפרטים שמסרתי.

●

בהשתתפות בפעילות אני מאשרת במפורש לחברה ואו מי מטעמה
ולחברות המפורטות לעיל ואחרות על פי שיקול דעת החברה לשגר
אלי מעת לעת הודעות ,עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים
שלהן ,הטבות ייחודיות והזמנות אישיות ,באמצעות דואר ,מסרונים,
שיחת טלפון או הודעות דואר אלקטרוני.

●

כמו כן ידוע לי כי החברה אינה צד לכל התקשרות ,ככל שתהא ,ביני
לבין כל אחת משאר החברות המפורטות וחברות נוספות כאמור,
והיא אינה אחראית על טיב כל שירות ו/או מוצר ו/או הטבה וכיוצ"ב
שיוצעו לי מטעם כל אחת מהחברות להלן ואו מטעמן של שאר
החברות.

●

בהרשמתי להלן אני מוותרת ויתור סופי ומוחלט כלפי החברה על
כל טענה מכל סוג שהוא.

●

להסרת פרטייך ממאגר חברת מאמא גורו ,יש לשלוח מייל לכתובת
 .support@mamaguru.co.ilככל שבשל תקלה כלשהי עדיין
משוגרות הודעות ,עדכונים ,הטבות וכיוצ"ב באמצעות דואר ,דוא"ל,
מסרונים ,שיחת טלפון וכיוצ"ב לאחר בקשת הסרה ,יש לפנות



לשירות הלקוחות של מאמא גורו בטלפון.09-8350666:

