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 מדיניות הפרטיות 
 

For- Non Israelis customers – See Privacy Policy for TourBU LLC below: 
 
 

בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת  
במדיניות זו. ולכל שימוש אחר במידע, כמפורט  והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע,  

 אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים הכלולים במדיניות זו, נא הפסק כל שימוש באתר ובכל עניין הקשור בו.  
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", "אנחנו" או "לנו"(  BU clinics Israelארזון ונצ’רס בע”מ )להלן: "-ברוך הבא ותודה על התעניינותך ב

  רנט, רשתות, יישומים)להלן: "האתר"(, כמו גם באתרי אינט www.buclinics.comובאתר האינטרנט שלנו 
למחשבי לוח( הקשורים   מוטמעים, תוכנות הניתנות להורדה, יישומונים למכשירים ניידים )כולל ישומים 

אלינו ולשירותים אחרים שאנו מספקים ואשר מופיע בהם קישור למדיניות הפרטיות )"מדיניות" זו( )להלן  
 ביחד, עם האתר: "השירות" או "השירותים"(. הגישה לאתר ולשירות כפופה ל"תנאי השימוש". 

 
וש"(, אתה מסכים  לתנאים ולהוראות  "שימ  –בכל צפייה, גלישה, רכישה או שימוש אחר בנוגע לאתר )להלן 

 ( https://buclinics.com/terms-of-useהמפורטים במדיניות פרטיות זו )וכן לתנאי השימוש  במלואם ]
 

 אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות זו, אנא הפסק מיד את הגלישה והימנע מכל שימוש אחר באתר. 
 

 , איך אנחנו משתמשים במידע ולמי אנחנו מגלים אותו. מסמך מדיניות זה מתאר מהו המידע שנאסוף עליך
 
 

בכל עת שהיא. אין חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, איסוף והפקת המידע או לכל שימוש אחר  
 במידע. 

 



 

www.buclinics.com info@buclinics.com 

ארזון ונצ’רס בע”מ יש לשלוח מייל בכתובת:   -לקבלת העתקים, או להסרת הנתונים האישיים מ
info@buclinics.com. 

 
 . 2022מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש ינואר 

 
של מדינת    2018ארזון ונצ’רס בע”מ אוספת סוגים שונים של נתונים אישיים כמוגדר בחוק פרטיות הצרכן משנת  

( בארה"ב  )CCPAקליפורניה  האירופי  האיחוד  של  הכללית  המידע  פרטיות  תקנת   ,),(GDPR    מידע הגדרת 
( וכן לפי  HIPAAפי חוק ניידות הביטוח הרפואי והאחריות עליו של ממשלת ארה"ב )  ( עלPHIבריאות אישי )

 (.PPLוהתקנות מכוחו )  1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 
 

" מוגדר בהתאם להגדרת מידע אישי ברגולציית פרטיות המידע הכללית של  מידעבמדיניות פרטיות זו, המונח "
"(; כל אדם  נושא המידע "  -זיהוי )להלן  -ע לאדם טבעי מזוהה או בר(: "כל מידע הנוגGDPRהאיחוד האירופי )

זיהוי הוא אדם שאפשר לזהותו באופן ישיר או עקיף, בעיקר באמצעות פרט מזהה כגון שם, מספר  -טבעי בר
זיהוי, נתוני מיקום, מזהה מקוון או על פי גורם אחד או יותר הייחודי לזהותו הגופנית, הפיסיולוגית, הגנטית,  

" המופיע  מידעפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אותו אדם", וכן כל נתון הנכלל בגדרי המונח "הנ
 . 1981-בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

 
" הוא מידע אשר השימוש בו יכול לזהות אותך )כגון שמך, מספר הזהות שלך, או כתובתך(, ומידע  מידע רפואי "

אשר נוגע ל: )א( מצבך הרפואי הפיזי או המנטלי בעבר, בהווה או בעתיד; )ב( טיפול הרפואי שניתן לך; או )ג(  
רפואי. במסגרת מתן ה טיפול  עבור קבלת  ששילמת  בעתיד  או  בהווה  בעבר,  וניצור  התשלום  נקבל  שירותים, 

מועדי  רשומות המכילות את המידע הבריאותי האישי שלך ואנחנו עשויים להשתמש בו כדי לתת לך תזכורות על  
נפתח, ננהל ונבצע סקרים לגביך ואיתך כדי לסייע לך לקבל שירות טוב יותר,  וכן לצורך ביצוע פעילויות  טיסות  

 ורט במסמך מדיניות זה. ניהוליות ומנהליות, וכן פעולות אחרות כמפ 
 

 ארזון ונצ’רס בע”מ עשויה להשתמש במידע רפואי ובמידע אישי לגביך לשם מתן שירותיה, כמפורט להלן: 
 
, כתובת דוא"ל, מספר ת"ז, מספר רישיון הנהיגה, מספר דרכון,  IPמזהים, כגון שם, כתובת דואר, כתובת   •

 או מזהים אחרים. 
ם, מצב רפואי, פרטים רפואיים, הרגלי צריכה, מידע לגבי היסטוריה  מידע רפואי, לרבות צילומים רפואיי •

   רפואית של משפחתך.
פעולות   • שנצפו,  אינטרנט  עמודי  באתר,  שנקראו  פרסומות  או  מידע  באתר,  וביקורים  גלישה  היסטוריית 

ספר זיהוי  שבוצעו, סוג דפדפן, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מ
 (, פרטי ספק שירותי אינטרנט, וכדומה. IMEIשל המכשיר האלקטרוני )

((, כגון שם,  e)  1798.80סוגי מידע אישי המפורטים בחיקוק קליפורניה רשומות לקוח )הדין האזרחי סעיף   •
חתימה, מספר זיהוי, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה, מספר פוליסת  
ביטוח, השכלה, תעסוקה, מספר בנק, מספר כרטיס אשראי, מספר כרטיס חיוב, או כל מידע כספי, מחלה  

 גופנית, מחלה נפשית או נכות.
מאפייני סיווג מוגנים בחוקי קליפורניה וארה"ב, כגון גיל, מוצא, אזרחות, דת או אמונה, מצב אישי, מחלה   •

 . גופנית, מחלה נפשית או נכות, מין, ועבר צבאי

 שימוש באתר ארזון ונצ’רס בע”מ.  •

 מידע מקצועי או תעסוקתי.  •

 מידע אודות השכלה, כגון תארים, רמת השכלה, מוסדות שנושא הנתונים למד בהם.  •
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 מקורות .1

 
 אנו משיגים את הנתונים האישיים המפורטים לעיל ממגוון מקורות, כדלהלן:
 

כאשר אתה משתמש בשירות, אתה עשוי לספק ואנו עשויים לאסוף מידע    -מידע שנמסר על ידי המשתמש   •
אישי ומידע רפואי לגביך. אנו מקבלים מידע זה באופן ישיר או עקיף ממך, כאשר אתה משתמש בשירות שלנו  

 או כאשר אתה מבקר באתר שלנו. 
 

ו )או גורמים אחרים שפועלים באתר( עשויים לשלוח  כאשר אתה מבקר באתר, אנ   -מידע באמצעות "עוגיות"   •
למחשב או לנייד שלך "עוגייה" אחת או יותר )עוגיה היא קובץ טקסט קטן המכיל מחרוזות המורכבות ממספרים  
ואותיות( או קוד דומה. חלק מהקוד הזה עשוי להישאר במחשב או בנייד שלך וישמש את דפדפן האינטרנט או  

ד בביקוריך בשירות. אמצעי זה מסייע לנו "לזכור" מה עשית בשירות קודם ויתאים  מערכת ההפעלה של הניי
את השירות אליך באופן אישי, וכן לצרכי ניטור, שיווק ופרסום. אם הינך מעוניין למחוק את העוגיות אנא בדוק  

הנה מכמה  בדפי התמיכה של הדפדפן או הנייד כיצד לעשות כן. שים לב שאם אתה מוחק את העוגיות, לא תי
 מהתכונות וההצעות הזמינות בשירות. 

 
 פירוט נוסף, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש, ניתן למצוא בלינקים להלן:

  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw 

https://support.microsoft.com/he-il/topic/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-

%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-cookie-

%D7%91-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc 

https://support.apple.com/en-il/guide/safari/sfri11471/mac 

 
 . לפירוט נוסף ניתן לעיין בקישורים: Google Analyticsאחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה 

 
https://policies.google.com/privacy?hl=iw, http://www.google.com/analytics/terms/us.htm

l  

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutלאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן  לעיין ב:  
 

כאשר אתה משתמש בשירות, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים מהמכשיר שלך    - "נאסף מאליו"  -מידע ש •
 web( או "משואות רשת" )clear gifsשקופים" )   באמצעות אמצעים טכנולוגיים שונים, כולל פיקסלים,  "גיפים 

beacons מידע זה נאסף באופן אוטומטי כולל מידע על כתובת )IP    שלך או כתובות מכשיר או מספר מזהה, סוג
הדפדפן ו/או סוג המכשיר, וכן דפים או תוכן אחר שאתה צופה בהם או מתקשר בהם באופן אחר עם השירות,  

בי בהם  והזמנים  צריכה,  והתאריכים  גלישה,  והיסטוריית  הרגלי  וכן  בו,  השתמשת  או  לשירות  ניגשת  קרת, 
פרסומות שבהן צפית ונתונים נוספים. אנחנו עשויים גם להשתמש בטכנולוגיות לאיסוף מידע הקשור לתקשורת  
מכל   נאסף  זה  מידע  הלאה.  אותה  העברת  או  עליה  הקשת  דוא"ל,  הודעת  פתחת  האם  כגון  שלך,  הדוא"ל 

 . המשתמשים
 

אנחנו עשויים גם ליישם תכנים או פרסומים של צדדים שלישיים     -משואות רשת של צד ג' וכפתורי צד ג'   •
אשר משתמשים בגיפים ברורים או בצורות אחרות של פיקסלים, טאגים או משואות רשת, המאפשרים לספקי  

שלך, לגבי צפייתך בתכנים של    תוכן חיצוניים )צדדים שלישיים(, לקרוא ולכתוב, וכן להשתמש בעוגיות בדפדפן
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צדדים שלישיים במהלך ביקורך בשירות. בנוסף לכך, אנו עשויים ליישם כפתורי צד שלישי )כגון כפתורי "לייק"  
או "שיתוף" של פייסבוק( שעשויים לאפשר לצדדים שלישיים לאסוף מידע אודותיך באמצעות קבצי עוגיות של  

קשר עם הכפתור. מידע שנאסף באמצעות פיקסלים, טגים, משואות  צדדים שלישיים כאלה, גם כאשר אינך מת
ארזון ונצ’רס בע”מ אינה צד בהעברת הנתונים.  -רשת וכפתורי רשת נאסף ישירות על ידי צדדים שלישיים אלה, ו

 מידע שנאסף על ידי צד שלישי באופן זה כפוף למדיניות איסוף הנתונים, השימוש והגילוי של אותו צד שלישי. 
 

ייתכן שנעבוד עם חברות שונות המציעות שירותים שיכולים לסייע לנו להבין טוב יותר איך    -אנליטיקה   •
משתמשי השירות מתקשרים עם השירות ומשתמשים בו, ולצורך כך אוספות נתונים אודות השימוש באתרים,  

 הרגלי והיסטוריית גלישה, צפייה בפרסומות, ונתונים אחרים במסגרת השימוש באתר. 
 

יתכן שתקבל את האפשרות לגשת לשירות או להירשם אליו באמצעות שם משתמש    -שירותים מקושרים   •
"(. כשאתה  שירות מקושרוסיסמה עבור שירותים שונים המסופקים על ידי צדדים שלישיים )כל אחד מהם: "

תובת הדוא"ל  מאשר  להתחבר באמצעות שירות מקושר, אתה מסמיך אותנו לגשת לנתונים ולשמור את שמך, כ
, תמונת פרופיל, ומידע אחר שהשירות המקושר מאפשר לנו  URLשלך, תאריך הלידה, מין, עיר מגורים נוכחית,  

לקבל, ולהשתמש בו ולגלותו בהתאם למדיניות זו. עליך לבדוק את הגדרות הפרטיות שלך בכל שירות מקושר  
ירותים המקושרים. אנא קרא בעיון את תנאי  כדי לדעת ולשנות את המידע הנשלח אלינו באמצעות כל אחד מהש 

 השירות ומדיניות הפרטיות של כל שירות מקושר לפני שתשתמש בו ובטרם תתחבר לשירות שלנו. 
 

אחרים   • ממקורות  שאינם    -מידע  וממקורות  שלישי  צד  ממקורות  המידע,  כולל  מידע,  להשיג  עשויים  אנחנו 
ובנים. אם נצרף או נקשר מידע ממקורות אחרים עם מידע  השירות, כמו השותפים שלנו, מפרסמים ושירותים מ 

 שאספנו באמצעות השירות, נתייחס למידע המשולב כאל מידע בהתאם למדיניות זו. 
 

 
 

 כיצד אנו משתמשים במידע   .2
 

 אנו משתמשים במידע בדרכים שונות במתן השירות ובתפעול העסק שלנו, לרבות הדרכים הבאות: 
 
אנו משתמשים במידע שאנו אוספים כדי לספק את שירותי ארזון ונצ’רס בע”מ ולהפעיל, לתחזק, להרחיב   •

ולספק את כל התכונות )פיצ'רים( של השירות, לספק שירותים ומידע שביקשת, להגיב להערות ולשאלות ולספק  
 –]ארז  ם לפעם בשירות  תמיכה למשתמשים, וכן לעבד ולחלק זכיות בקשר למבצעים שאנו עשויים להציע מפע

 שיווק מחדש. –כן  –   .האם יש מבצעים וזכיות?[
 
אנו משתמשים במידע שאנו אוספים כדי להבין ולנתח את מגמות השימוש ואת העדפות המשתמשים שלנו,   •

 לשפר את השירות ולפתח מוצרים ושירותים חדשים, תכונות ותפקודיות )פונקציונאליות(.
 
בע”מ לא תיצור אתך קשר כדי לשאול שאלות לא נחוצות ולא חשובות או כדי לספק מידע    ארזון ונצ’רס  •

(  1שאינו רלוונטי. ארזון ונצ’רס בע”מ עשויה להשתמש בכתובת הדו"אל שלך או במידע אחר שאנו אוספים כדי )
ו לגבי מבצעים    ( לשלוח הודעות, כולל עדכונים2)-ליצור אתך קשר למטרות מנהליות, כגון שירות הלקוחות, 

ואירועים הקשורים ולשירותים שאנו, וצדדים שלישיים שאנו פועלים אתם, מציעים, ובכלל זה למטרות שיווק,  
 דיוור ישיר, מכירות והתאמה אישית של תכנים שיווקיים.

 
אתה יכול בכל עת לבחור שלא לקבל תקשורת פרסומית ודיוור ישיר, כמוסבר להלן תחת הכותרת ”אפשרויות   •

ירה שלך". ארזון ונצ’רס בע”מ תשמור את הנתונים האישיים ומידע בריאותי אישי שלך רק במשך תקופת  הבח
 ההתקשרות שלך לקבלת השירות כנדרש על פי חוק. 
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למעט כמתואר במדיניות זו, לא נגלה את המידע עליך שאנו אוספים במסגרת השירות    - מתי אנו מגלים מידע  
שר אנו מגלים מידע, אנו מגלים את המידע הדרוש למטרת הגילוי. אנו עשויים  לשום צד שלישי ללא הסכמתך. כא

 לגלות מידע לצדדים שלישיים אם אתה מסכים לכך, כמו גם בנסיבות הבאות: 
 
למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ולצורך אספקת השירותים, אנו מעבירים מידע )לרבות מידע רפואי(   •

היתר, קליניקות )בטורקיה(, רופאים, מומחים, יועצים, שותפים עסקיים וכדומה,    לצדדים שלישיים, לרבות, בין
בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל )לרבות שירותי ענן(, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע  

ת מכל  לא תישא באחריו  TourBUשהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה,  
 מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע ומידע בריאות אישי כאמור.

 
תחזוקה   • בשרתים,  התארחות  יישומים,  פיתוח  אתר,  שירותי  לספק  ג'  צד  שירות  ספקי  עם  עובדים  אנו 

ן כללי,  ושירותים אחרים. צדדים שלישיים אלה יכולים לקבל גישה או לעבד מידע כחלק ממתן השירות. באופ
ואנו   תפקידם,  את  לבצע  להם  שיתאפשר  כך  סביר,  באופן  שירותים,  לנותני  למידע  הגישה  את  מגבילים  אנו 

 דורשים מהם להתחייב לשמור על סודיות המידע הזה. 
 
שלישיים   • לצדדים  במקובץ,  אוטומטי,  באופן  הנאסף  אישית,  מזהה  שאינו  למידע  גישה  לתת  עשויים  אנו 

( לעזור לצדדים  3( למטרות עסקיות או שיווקיות; או )2( עמידה בחובות דיווח שונות; )1למטרות שונות, כולל: )
שלישיים אלה להבין את תחומי העניין, ההרגלים ודפוסי השימוש של המשתמשים שלנו בתוכנות מסוימות,  

 תכנים, שירותים, פרסום, מבצעים, ו/או השימושיות של השירות. 
 
ם נדרש הדבר מתוקף החוק או באמונה בתום לב שפעולה זו חיונית לשם אנו עשויים לגלות מידע עליך א •

עמידה בדרישות החוק )כמו למשל דיני זכויות היוצרים של ארה״ב(, וכן במענה לצו שהוציא בית משפט או צו  
 שיפוטי או מנהלי או, באופן כללי, לשם שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או משרדי ממשלי אחרים. 

 
( כאמצעי זהירות נגד  1מרים לעצמנו את הזכות לגלות מידע אודותיך אשר נחוץ, לדעתנו, בתום לב, )אנו שו •

( 3( להגנה על עצמנו ועל אחרים מפני פעילות מרמה, שימוש לרעה ושימושים או פעילות לא חוקיים; )2חבות; )
ים או הציוד המאפשר לנו לתת  ( לאבטחת השירות, המתקנ4לחקור ולהגן על עצמנו כנגד טענות של צד שלישי; )

( השירות;  או  5את  הסכמים(,  אכיפת  הגבלה,  ללא  אך  )לרבות,  שבדין  וזכויות  הקניין  זכויות  על  להגנה   )
 זכויותיהם, קניינם או ביטחונם של אחרים.

ייתכן שמידע בנוגע למשתמשים שלנו, כולל מידע אישי, יגולה ויועבר בדרך אחרת לרוכש, או לבא אחריו או   •
חה כחלק מפעולת מיזוג, רכישה, מימון חוב, מכירת נכסים או פעילות או כל עסקה אחרת, כמו גם במקרה  לנמ

של אירועי חדלות פירעון, פשיטת רגל או כינוס נכסים שבהם מועבר מידע לצד שלישי אחד או יותר כנכס עסקי  
 שלנו. 

 
 העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה שאתה נמצא בה 

 
ארזון ונצ’רס בע”מ תעביר מידע ומידע בריאותי אישי עליך אל מחוץ לגבולות המדינה  -אתה מודע לכך ומסכים ש

שאתה נמצא בה )ולרבות אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל(. במקרה כזה, העברת המידע כאמור תתבצע בהתאם  
 לתנאי מדיניות פרטיות זו וכנדרש על פי הדין החל. 

 
 זכויותיך .3

 
בכל זמן ש ארזון ונצ’רס בע”מ תחזיק או תעבד את ה המידע האישי שלך, אתה, נושא המידע, זכאי לזכויות  

 הבאות, בהתאם ובכפוף לדין החל: 
 יש לך זכות לבקש העתק של המידע האישי עליך שברשותנו.  -זכות גישה  •
 
 יש לך זכות לתקן מידע שגוי או חסר שאנו מחזיקים. -זכות לתיקון  •
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 דיוור ישיר ודואר שיווקי   .4
 

אתה מסכים לקבל דיוור ישיר, תכנים שיווקיים ו/או דברי פרסומת ו/או הודעה על מבצעים ו/או כל תוכן אחר  
 (."דיוור" -)להלן וביחד  , ובכל דרך תקשורת אחרת SMS  ,WhatsAppבאמצעות דואר אלקטרוני, הודעות  -
 

אם תקבל דיוור, תוכל תמיד להסיר את שמך מרשימת התפוצה על פי ההוראות המפורטות בגוף ההודעה. תוכל  
לעיל,   נמסרו  פרטיו  אשר  הפרטיות  על  לממונה  בקשה  שליחת  ידי  על  מאתנו  דיוור  לקבל  שלא  לבחור  גם 

"מ תסיר את מבקש  "בהתאם לבקשה, ארזון ונצרס בעבכתב.לתשומת לבך שאם תבחר שלא לקבל מאתנו דיוור,  
ולחוק הגנת   1982-ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לדין החל, לרבות, חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב

תשמ"א לקבל    "[. 1981-הפרטיות,  תוסיף  מאתנו,  המסחריות  ההודעות  קבלת  את  תבטל  אם  גם  לכך,  בנוסף 
 הודעות מנהליות מאתנו הקשורות לשירות. 

 
 שירותי צד שלישי  .5

 
השירות עשוי להכיל תכונות וקישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים. כל מידע שתמסור באתרי או  

נמסר ישירות למפעילי האתרים או השירותים כאמור וכפוף למדיניות הפרטיות והאבטחה    שירותי צד שלישי
למדיניות, של   וכן  ולנוהגי הפרטיות והאבטחה,  אתרי או שירותי צד שלישי  שלהם,. אין אנו אחראים לתוכן 

צדדים   של  והאבטחה  הפרטיות  מדיניות  את  לברר  אותך  מעודדים  אנו  השירות.  דרך  נגישים  או  המקושרים 
 שלישיים לפני שתמסור להם מידע. 

 
 פרטיות קטינים .6
 

, ואין אנו  13הגנת פרטיותם של ילדים ונערים חשובה לנו במיוחד. השירות שלנו אינו מכוון לילדים מתחת לגיל 
ארזון ונצ’רס  רשאים להשתמש בשירות    18עד    13. נערים בני  13אוספים במודע מידע של ילדים מתחת לגיל  

ניות פרטיות זו על כל תנאיהם.  בע”מ רק בהסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי שהסכים לתנאי השימוש ולמדי 
, אל תשתמש בשירות ואל תיגש אליו בשום צורה ובשום מועד. אם ייוודע לנו שמידע  13- אם אתה בן פחות מ

ללא הסכמת הורה שאפשר לאמתה, אנו ננקוט בצעדים המתאימים   13-אישי מזהה נאסף בשירות מבני פחות מ 
ומגל אפוטרופוס  או  הורה  אתה  אם  המידע.  מ למחיקת  פחות  שגילו  שילדך  עליך    13-ה  בשירות,  מידען  מסר 

 להתריע על כך בכתב בפני הממונה על הפרטיות ולבקש שנסיר את המידע האישי של הקטין מהמערכות שלנו. 
 
 אבטחת מידע  .7

 
,  CCPA  -ו  GDPR ,HIPPAאנחנו משתמשים באמצעי אבטחה פיסיים, ניהולים וטכניים התואמים לדרישות  

נועדו להבטיח את אבטחת המידע האישי המזהה שלך ושלמותו. עם זאת, אין אנו יכולים לוודא או  אשר    PPL-ו
להתחייב על בטיחות המידע שתעביר לנו או שתשמור בשירות, ואתה עושה זאת תוך נקיטת סיכון. איננו יכולים  

חה הפיסיים, הטכניים או  גם לערוב לכך שמידע זה לא ייפרץ, יתגלה, ישונה או יושמד עקב פריצת אמצעי האבט
 הניהוליים. 

 
בשימוש   הכרוכות  לסכנות  אותך  לחשוף  עלול  בו,  הקשורים  בתכנים  ו/או  באתר  שימוש  כל  לבך,  לתשומת 
באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הגלישה וכל שימוש  

מומל  בלבד.  הינם באחריותך  ו/או  אחר באתר,  שימוש  כל  בטרם  ואבטחה מספקות,  הגנה  תוכנות  ץ להתקין 
 כניסה לאתר. 

 
ארזון ונצ’רס בע”מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך באתר או למי מטעמך,  

 אם מידע כלשהו לגביכם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה. 
 

ייוודע לנו על פריצה למערכות האבטחה, אנו עשויים להודיע לך על כך באופן אלקטרוני כדי שתנקוט בצעדי    אם
 הגנה מתאימים. אנו עשויים להעלות הודעה בשירות במקרה של פריצה, בכפוף לדין החל. 

 
 
 שינויים ועדכונים של מדיניות הפרטיות .8

 
זו, אשר עשויה להתעדכן מעת לעת. אם נשנה  אנא בקר בדף זה מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים   למדיניות 

מדיניות זו, אנו נודיע זאת באמצעות השירות ונציין את מועד העדכון האחרון. אם השינויים ישנו את זכויותיך  
או התחייבויותיך המפורטות במסמך זה באופן מהותי, נעשה מאמץ לעדכן אותך על השינוי. לדוגמה, אנו עשויים  

ת דוא"ל אליך, אם כתובתך זמינה לנו, או שנייצר חלונית קופצת או הודעה אחרת כאשר תיכנס  לשלוח הודע 
לשירות בפעם הראשונה לאחר שבוצע שינוי מהותי. המשך השימוש שלך בשירות לאחר שהמדיניות המעודכנת  

 קיבלה תוקף מעידה כי קראת, הבנת והסכמת לגרסת המדיניות המעודכנת. 
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TourBU Privacy Policy 
 
Welcome, and thank you for your interest in TourBU. (“TourBU”, “we,” or “us”) and our Web site at 
www.TourBU.com (the “Site”), as well as all related web sites, networks, embeddable widgets, 
downloadable software, mobile applications (including tablet applications), and other services provided by 
us and on which a link to this Privacy Policy (this “Policy”) is displayed (collectively, together with the 
]Site, our “Service”).  Access to the Site and the Service are subject to the Terms of Use -

https://buclinics.com/wp-content/uploads/2020/03/Terms-of-Use-and-Disclaimer-for-TourBU-
1.pdf. 
 
This Policy describes the information that we gather from you on the Service, how we use and disclose 
such information, and the steps we take to protect such information. By using the Service, you consent to 
the privacy practices described in this Policy.  
 
TourBU certifies that it adheres to the Privacy Shield Framework established by the United States 
Department of Commerce and the European Union. 
 
This Policy is incorporated into and is subject to the TourBU Terms of Use. Capitalized terms used but not 
defined in this Policy have the meaning given to them in the TourBU Terms of Use.  
 
TOURBU WILL ONLY USE OR DISCLOSE YOUR PERSONAL DATA PURSUANT TO YOUR 
CONSENT. TOURBU WILL NOT DISCLOSE YOUR PERSONAL DATA EXCEPT AS PROVIDED IN 
THE TERMS OF USE. YOU MAY REVOKE YOUR CONSENT, LIMIT DISCLOSURE OR WITHDRAW 
CONSENT TO RETAIN YOUR PERSONAL DATA (RIGHT TO BE FORGOTTEN) AT ANY TIME. 
 
Questions or Complaints about TourBU, its use, retention and disclosure of Personal Data;  
or Requests to disclose, withdraw consent to use for any or all purposes, or to receive copies of 
or remove Personal Data from TourBU; should be directed to: Ari E Cohen  - Ari@buclinics.com. 
 
TourBU collects several categories of Personal Information as defined by the California Consumer 
Privacy Act of 2018 (CCPA), the European Union General Data Privacy Regulation (GDPR), which 
and Personal Health Information (PHI) as defined by the US  Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA). 
 
Personal Data. Personal Data is the term used by the European Union General Data Protection 
Regulation (“GDPR”) and is defined as “any information relating to an identified or identifiable 
natural person (known as a “Data Subject”); any identifiable natural person is one who can be 
identified directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an 
identification number, location data, an on-line identifier or to one or more factors specific to the 
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural,  or social identity of that natural 
person.   
 
PHI is information about you that may be used to identify you (such as your name, social security 
number, or address), and that relates to (a) your past, present or future physician or mental health 
or condition, (b) the provision of health care to you, or (c) your past, present or future payment for 
the provision of health care, In providing the Service, we will receive and create records 
containing your PHI and may use it to remind you of workout sessions, develop and conduct 
surveys with you to assist in providing you a better Service, conduct our management and 
administrative activities, and otherwise as stated in this Privacy Policy.   
 
Tour BU may use your PHI and Personal Data to provide its services, as follows: 

• Identifiers, such as name, postal address, Internet Protocol address, email address, Social 

Security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers. 
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• Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code 

§ 1798.80(e)), such as name, signature, Social Security number, address, telephone number, fax 

number, passport number, driver’s license or state identification card number, insurance policy 

number, education, employment, bank account number, credit card number, debit card number, 

or any other financial information, physical illness, mental illness or disabilities. 

• Engagement with TourBU website. 

• Professional or employment-related information 

• Education information, such as degrees, education level, school attended. 

  
Sources. 
We obtain the personal information listed above from the following sources: 

• User-provided Information. When you use the Service, you may provide and we may collect 

what is generally called “Personal Information,” or “Personal Data,” which is information that 

specifically identifies an individual. directly and indirectly from you when using our Services or 

visiting our website.   

 
● “Cookies" Information. When you visit the Service, we may send one or more cookies (a small 

text file containing a string of alphanumeric characters) or similar code to your Devices.  Some of 

this code may remain on your Devices and may be used by your browser or Devices on 

subsequent visits to the Service.  This allows us to "remember" what you have done on the 

Service before and personalize the Service for you.  Please look through your browser’s or 

device’s technical support resources to learn the correct way to remove or disable this 

code.  Please note that disabling this code may prevent you from accessing some of the 

functionality and offerings available via the Service. 

 
● “Automatically Collected" Information. When you use the Service, we may automatically 

record certain information from your device by using various types of technology, including “clear 

gifs" or “web beacons.” This “automatically collected" information may include your IP address or 

other device address or ID, web browser and/or device type, the pages or other content you view 

or otherwise interact with on the Service, and the dates and times that you visit, access, or use 

the Service. We also may use these technologies to collect information regarding your interaction 

with email messages, such as whether you opened, clicked on, or forwarded a message. This 

information is gathered from all users. 

● Third Party Web Beacons and Third Party Buttons. We may also implement third-party 

content or advertising on the Service that may use clear gifs or other forms of web beacons, 

which allow the third-party content provider to read and write cookies to your browser in 

connection with your viewing of the third party content on the Service. Additionally, we may 

implement third party buttons (such as Facebook “like” or “share” buttons) that may allow third 

parties to collect information about you through such third parties’ browser cookies, even when 

you do not interact with the button. Information collected through web beacons and buttons is 

collected directly by these third parties, and TourBU does not participate in that data 

transmission. Information collected by a third party in this manner is subject to that third party’s 

own data collection, use, and disclosure policies. 

 
● Analytics.  We may work with different companies who offer services that can assist us in better 

understanding how users of our Services interact with and use our Services.   
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● Linked Services. You may be given the option to access or register for the Service through the 

use of your user-name and passwords for certain services provided by third parties (each, an 

“Linked Service”),. By authorizing us to connect with an Linked Service, you authorize us to 

access and store your name, email address(es), date of birth, gender, current city, profile picture 

URL, and other information that the Linked Service makes available to us, and to use and 

disclose it in accordance with this Policy. You should check your privacy settings on each Linked 

Service to understand and change the information sent to us through each Integrated Service. 

Please review each Integrated Service’s terms of use and privacy policies carefully before using 

their services and connecting to our Service. 

● Information from Other Sources. We may obtain information, including Personal Data, from 

your employer, third parties and sources other than the Service, such as our partners, 

advertisers, and Integrated Services. If we combine or associate information from other sources 

with Personal Data that we collect through the Service, we will treat the combined information as 

Personal Data in accordance with this Policy.  

 
How we use the information we collect. We use information we collect on the Service in a variety of 
ways in providing the Service and operating our business, including the following:   
 

● We use the information that we collect on the Service to provide TourBU Services and to operate, 

maintain, enhance and provide all features of the Service, to provide services and information 

that you request, to respond to comments and questions and otherwise to provide support to 

users, and to process and deliver entries and rewards in connection with promotions that may be 

offered from time to time on the Service.  

 
● We use the information that we collect on the Service to understand and analyze the usage 

trends and preferences of our users, to improve the Service, and to develop new products, 

services, feature, and functionality.  

 
● TourBU will not contact you to ask unnecessary or irrelevant questions or to provide irrelevant 

information. TourBU may use your email address or other information we collect on the Service (i) 

to contact you for administrative purposes such as customer service, to address intellectual 

property infringement, right of privacy violations or defamation issues related to your User 

Content posted on the Service; and (ii) to send communications, including updates on promotions 

and events, relating to products and services offered by us and by third parties we work with.  

 
● Generally, after you have consented to the used of your Personal Data as provided herein,  you 

have the ability to opt-out of receiving any promotional communications as described below under 

“Your Choices” at any time.  TourBand as required by law. 

 
When we disclose information. Except as described in this Policy, we will not disclose your information 
that we collect on the Service to third parties without your consent. When we disclose your Personal 
Data, we will disclose the amount necessary for the purpose of the disclosure.  We may disclose 
information to third parties if you consent to us doing so, as well as in the following circumstances: 

 
● Any information that you voluntarily choose to include in a publicly accessible area of the Service, 

such as a public profile page, will be available to anyone who has access to that content, 

including other users. 
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● We work with third party service providers to provide website, application development, hosting, 

maintenance, and other services for us. These third parties may have access to or process your 

information as part of providing those services for us. Generally, we limit the information provided 

to these service providers to that which is reasonably necessary for them to perform their 

functions, and we require them to agree to maintain the confidentiality of such information. 

 
● We may make certain automatically-collected, aggregated, or otherwise non-personally-

identifiable information available to third parties for various purposes, including (i) compliance 

with various reporting obligations; (ii) for business or marketing purposes; or (iii) to assist such 

parties in understanding our users’ interests, habits, and usage patterns for certain programs, 

content, services, advertisements, promotions, and/or functionality available through the Service. 

 
● We may disclose your information if required to do so by law or in the good-faith belief that such 

action is necessary to comply with state and federal laws (such as U.S. copyright law), in 

response to a court order, judicial or other government subpoena or warrant, or to otherwise 

cooperate with law enforcement or other governmental agencies.  

 
● We also reserve the right to disclose your information that we believe, in good faith, is appropriate 

or necessary to (i) take precautions against liability, (ii) protect ourselves or others from 

fraudulent, abusive, or unlawful uses or activity, (iii) investigate and defend ourselves against any 

third-party claims or allegations, (iv) protect the security or integrity of the Service and any 

facilities or equipment used to make the Service available, or (v) protect our property or other 

legal rights (including, but not limited to, enforcement of our agreements), or the rights, property, 

or safety of others. 

 
● Information about our users, including Personal Data, may be disclosed and otherwise 

transferred to an acquirer, or successor or assignee as part of any merger, acquisition, debt 

financing, sale of assets, or similar transaction, as well as in the event of an insolvency, 

bankruptcy, or receivership in which information is transferred to one or more third parties as one 

of our business assets. 

 
● TourBU will not sell Personal Data or otherwise disclose it to third parties for profit. 

 
Your Rights as a Data Subject 

At any point while TourBU is in possession of or processing your Personal Data, you, the data 
subject, have the following rights: 

• Right of access – you have the right to request a copy of the information that we hold about you. 

• Right of rectification – you have a right to correct data that we hold about you that is inaccurate 

or incomplete. 

• Right to be forgotten – in certain circumstances you can ask for the data we hold about you to 

be deleted from our records. 

• Right to restriction of processing – where certain conditions apply to have a right to restrict the 

processing. 

• Right of portability – you have the right to have the data we hold about you transferred to 

another organization. 

• Right to object – you have the right to object to certain types of processing such as direct 

marketing. 

• Right to object to automated processing, including profiling – you also have the right to opt out 

of automated processing or profiling. 
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• Right to judicial review: in the event that TourBU refuses your request under rights of access, 

we will provide you with a reason as to why. You have the right to complain as outlined below. 

•  

Note that TourBU may deny a deletion request if retention is necessary to: 
1. Fulfill TourBU’s obligations to provide the Services; 
2. Detect security incidents, and avoid malicious, deceptive, fraudulent or illegal activity 
3. Respond to intrusions, excise malware and repair errors  
4. Protect TourBU’s rights or the rights of other users 
5. Comply with the California Electronic Communications Privacy Act 
6. Engage in public or peer reviewed scientific, historical or statistical research in the public 

interest that adheres to applicable ethics and privacy rules, if the deletion may render 
impossible or seriously impair the research’s achievement 

7. Internal Uses 
8. Comply with legal obligations 

Complaints and Recourse 
In the event that you wish to make complaint about how your personal data is being processed by 
TourBU, or how your complaint has been handled, you have the right to lodge a complaint directly 
with the supervisory authority and TourBU’s Privacy/ Data Protection Officer. 
 
The Contact Information for TourBU’s Privacy/ Data Protection Officer: Ari E Cohen-  
Ari@buclinics.com 
 
Recourse and Binding Arbitration  
In the event you are not satisfied with the resolution of your complaint by the TourBU Privacy 
Officer, at TourBU’s expense you may bring the matter to an independent recourse mechanism 
through the International Centre for Dispute Resolution-American Arbitration Association (ICDR-
AAA) using the Notice of Arbitration Forms at http://go.adr.org/privacyshield.html. 
 
Disputes may be sent to the following address as well: 
International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services 
1101 Laurel Oak Road, Suite 100 
Voorhees, NJ 08043 
United States 
Phone: +1.212.484.4181 
Email box: casefiling@adr.org 

 
Your Choices  
 
TourBU will only use your Personal Information or Data as provided in the Terms of Use which shall be a 

Consent Form for these purposes - https://buclinics.com/services/ 

 
TourBU, at your request, can confirm and provide machine readable copies of any Personal Data it 
retains and describe how it has been used and to whom it has been disclosed. Under the GDPR, you 
may request the following: 

• Identity and the contact details of the person or organisation that has determined how and why 

to process your Personal Data.  

• Contact details of the data protection officer known as the TourBU Privacy Officer. 

• The purpose of any use of your Personal Data and the legal basis if other than your consent.  

• The categories of personal data collected, stored and processed. 

• Recipient(s) or categories of recipients to whom your Personal Data is/will be disclosed. 

• A description of methods by which TourBU, a US based company, may securely transfer 

Personal Data to a third country or international organisation for processing or retention 

consistent with the GDPR and US law.  
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• Retention period for your Personal Data. 

• Details of your rights to correct, erase, restrict or object to such processing. 

• Information about your right to withdraw consent at any time. 

• Information about withdrawing your Personal Data from TourBU permanently. 

• How to lodge a complaint with the EU supervisory authority. 

• Whether the use, disclosure or retention of your Personal Data is a statutory or contractual 

requirement, or a requirement necessary to enter into a contract, as well as whether you are 

obliged to provide the Personal Data and the possible consequences of failing to provide such 

data. 

• The source of personal data if it wasn’t collected directly from you. 

 
If you receive commercial email from us, you may unsubscribe at any time by following the instructions 
contained within the email. You may also opt-out from receiving commercial email from us, and any other 
promotional communications that we may send to you from time to time, by sending your request to us 
contacting the privacy officer identified above, in writing. We may allow you to view and modify settings 
relating to the nature and frequency of promotional communications that you receive from us in user 
account functionality on the Service. 
 
Please be aware that if you opt-out of receiving commercial email from us or otherwise modify the nature 
or frequency of promotional communications you receive from us, it may take up to ten business days for 
us to process your request, and you may receive promotional communications from us that you have 
opted-out from during that period. Additionally, even after you opt-out from receiving commercial 
messages from us, you will continue to receive administrative messages from us regarding the Service. 
 
Third-Party Services 
 
The Service may contain features or links to Web sites and services provided by third parties. Any 
information you provide on third-party sites or services is provided directly to the operators of such 
services and is subject to those operators’ policies, if any, governing privacy and security, even if 
accessed through the Service. We are not responsible for the content or privacy and security practices 
and policies of third-party sites or services to which links or access are provided through the Service. We 
encourage you to learn about third parties’ privacy and security policies before providing them with 
information. 
 
Children’s Privacy 
 
Protecting the privacy of young children is especially important. Our Service is not directed to children 
under the age of 13, and we do not knowingly collect Personal Data from children under the age of 13. 
Children age 13 to 16 may use TourBU only with the consent of a legally responsible parent or guardian. 
If you are under 13 years of age, then please do not use or access the Service at any time or in any 
manner. If we learn that personally identifiable information has been collected on the Service from 
persons under 13 years of age and without verifiable parental consent, then we will take the appropriate 
steps to delete this information. If you are a parent or guardian and discover that your child under 13 
years of age has obtained an account on the Service, then you may alert the Privacy Officer in writing and 
request that we delete that child’s personally identifiable information from our systems. 
 
Data Security 
 
We use certain physical, managerial, and technical safeguards consistent with the HIPAA, GDPR and 
CCPA requirements, that are designed to improve the integrity and security of your personally identifiable 
information. We cannot, however, ensure or warrant the security of any information you transmit to us or 
store on the Service, and you do so at your own risk. We also cannot guarantee that such information 
may not be accessed, disclosed, altered, or destroyed by breach of any of our physical, technical, or 
managerial safeguards.  
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If we learn of a security systems breach, then we may attempt to notify you electronically so that you can 
take appropriate protective steps. We may post a notice through the Service if a security breach occurs. 
Depending on where you live, you may have a legal right to receive notice of a security breach in writing. 
To receive a free written notice of a security breach you should notify the Privacy Officer in writing. 
 
Privacy Settings 
 
Although we may allow you to adjust your privacy settings to limit access to certain Personal Data, please 
be aware that no security measures are perfect or impenetrable. We are not responsible for 
circumvention of any privacy settings or security measures on the Service. Additionally, we cannot control 
the actions of other users with whom you may choose to share your information. Further, even after 
information posted on the Service is removed, caching and archiving services may have saved that 
information, and other users or third parties may have copied or stored the information available on the 
Service. We cannot and do not guarantee that information you post on or transmit to the Service will not 
be viewed by unauthorized persons.  
 
Changes and Updates to this Policy  
 
Please revisit this page periodically to stay aware of any changes to this Policy, which we may update 
from time to time. If we modify the Policy, we will make it available through the Service, and indicate the 
date of the latest revision. In the event that the modifications materially alter your rights or obligations 
hereunder, we will make reasonable efforts to notify you of the change. For example, we may send a 
message to your email address, if we have one on file, or generate a pop-up or similar notification when 
you access the Service for the first time after such material changes are made. Your continued use of the 
Service after the revised Policy has become effective indicates that you have read, understood and 
agreed to the current version of the Policy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


