
English Follows 

 

 פסטיבל 'מסעדות פתוחות' –מדיניות פרטיות ותקנון 

 

 מדיניות פרטיות

 

( בע"מ, 2008"( מנוהל ומופעל ע"י חברת מרב אורן ניהול ואחזקות )האתראתר האינטרנט )להלן: "

"(. השימוש באתר כפוף לתקנון האתר המפורט ב: החברה)להלן: " 514080423ח.פ. 

www.openrestaurants.com " :( ובמדיניות הפרטיות המפורסמת להלן.התקנון)להלן" 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, ו/או לנותני שירות )כפי 

 "(. הגולש/ים" או "המשתמש/ים", "אתה)"שהוגדר בתקנון( לחברה, נשים וגברים כאחד 

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, לרבות ההסתמכות על המחירים ורכישת ו/או הזמנת 

מוצרים ו/או שירותים, ו/או מתן שירות לחברה כנותן שירות, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור 

ברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן בתקנון והתחייבותך על פיהם ולמדיניות הפרטיות להלן. הח

את התקנון ואת מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. 

תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן בתקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה 

כולם או חלקם, אינך רשאי  לאתר. אם אינך מסכים לתקנון ו/או מדיניות הפרטיות של האתר,

 לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או 18אם הנך מתחת לגיל 

ות הפרטיות אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתקנון של האתר, ו/או למדיני

 כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע אישי מפורטים להלן:

החברה רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות  .1

 על המידע האישי על הגולשים ועל פרטיותם.

יניות הפרטיות חלה על: )א( הנתונים שנמסרים, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, )ב( מד .2

התכנים והמידע המועברים על ידי הגולשים בזמן השימוש באתר,  )ג( מידע שנאסף 

אודות הגולשים לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך שימוש בשירותים המוצעים 

, מכשיר נייד, מערכת  -  IPלש, כתובת הדרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגו

ההפעלה ומיקום גיאוגרפי, )ד( היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה 

לתנאי  8.1.5ובחירה של שירותים ורכישתם, )ה( התמונות כפי שהוגדרו בסעיף  

שר השימוש, )ו( הנתונים הנמסרים ו/או הנאספים על ידי נותני שירות, לרבות המידע א

הנך מסכים כי  "(.מידע על הגולשנכלל בהסכם בין נותן שירות לבין החברה )להלן: "



פרטים מסוימים אשר תמסור באתר ו/או בכל צורה אחרת יישמרו במאגר מידע המנוהל 

על ידי החברה, כולל שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי אשר 

כך שלא תצטרך להכניס את פרטי הכרטיס כל יאוחסנו על ידי החברה באופן מוטמע, 

 פעם שתבצע הזמנה דרך אתר החברה. 

החברה תהא רשאית: )א( לנהוג במאגרי המידע של הגולשים בהתאם להוראות הדין  .3

ולעשות במאגרי המידע של הגולשים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל 

פקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הגולשים )בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או ב

הנייד(, לרבות דברי פרסומת של האתר לרבות מבצעים והנחות של האתר ושל צדדים 

אישור . "(צדדים שלישייםשלישיים שונים לרבות על ידי חברת פרסום של צד שלישי )"

מדיניות הפרטיות מהווה אישור מפורש להעברת מידע לצדדים שלישיים בהתאם לאמור 

)ב( להעביר את המידע על הגולש לספק ממנו ביקשת לבצע את  ;מידיות פרטיות זוב

הרכישה וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה וכן בכדי להיות בקשר עמך בנוגע לאירוע 

אליו רכשת/הזמנת כרטיסים. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י הספק 

 בור ניהול ואגון כל אירוע. )ג( להשתמש במאגרי המידע ע ;במידע שהועבר לו

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך )כפי שיעשה  .4

פי -מעת לעת( ו/או בכל צורה אחרת, יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך נדרש על

חוק למסור את המידע. בכל עת תוכל לפנות לחברה בדואר אלקטרוני כתובת דואר 

ע )לרבות אך לא מוגבל לפרטי ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המיד אלקטרוני:  

כרטיס האשראי(. החברה תסיר את הנתונים ממאגר המידע תוך זמן סביר. הנך מצהיר 

כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש 

בשירותים הטעונים הרשמה ו/או לא תוכל לתת שירות לחברה כנותן שירות, לפי העניין. 

ר בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות המידע שתמסו

 הפרטיות. 

החברה רשאית להשתמש במידע על הגולש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים  .5

שהיא מציעה, לצורך יצירת קשר עם הגולשים וכן לצורך ארגון אירוע. הנך מסכים ומאשר, 

ור במאגריה את הפרטים שנמסרו בעצם מסירת פרטים, כי החברה תהא רשאית לשמ

ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם ביצוע, מעת לעת, שימוש כאמור בתקנון -על

ומדיניות הפרטיות, לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים 

ו/או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו  מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה

ים אחרים )כגון: צורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי לגורמ

וכיו"ב( במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה 

 הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו. 

הנך מאשר כי ידוע לך כי ייתכן שצדדים שלישיים )כמפורט לעיל( משתמשים בפרטים  .6

)לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון של המשתמש( לגבי 

הביקורים של המשתמש באתר ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים 



שתמשת בשירותי חברת ושירותים שמעניינים את המשתמש. לדוגמא, וואלה! שופס מ

"Google כמשווק צד שלישי, לצורכי פרסום מבוסס עניין באתר. לצורך ניהול ,"

במחשבך  DoubleClick DARTשל  Cookiesיכולה להציב  Googleהפרסומות, 

( במודעות הפרסומת, או בדפי האתר, web beaconsומשבצות "משואות רשת" )

ות בהתאם לביקור שלו באתר ובאתרים להציג למשתמש מודע Googleבעזרתם יכולה 

אחרים באינטרנט. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש באופן אישי, אלא רק מבקש 

להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שעושות חברות 

 ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות Cookies -אלו ב

של האתר. מובהר בזאת כי אם הנך מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדים 

שלישיים אלו ולקבל מידע באשר לכיוון תוכנת הדפדפן שלהם כך שלא ייקלטו במחשב 

Cookies  .או שיימחקו, באפשרותך לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהם

, לרבות לצורך ביטול השימוש Googleלדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת 

, להסרת אפשרות השמירה של גוגל ניתן לקבל מידע DARTשל  Cookieבקובץ 

בקישור  Googleבאמצעות ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של 

 הבא:

m/privacyhttp://www.google.co_ads.html.   

קבצי טקסט קטנים אשר  –" cookiesהחברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" )" .7

מאוחסנים על ידי השרת על הכונן הקשיח של המחשב בו הלקוח משתמש באמצעות 

הדפדפן שלו(, על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין 

את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע 

הלקוח באופן אישי וביכולתך לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו שמזהה את 

 במחשב "עוגיות" או שיימחקו. 

בנוסף, האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים )בין היתר של בתי העסק(, אשר אינם  .8

"(. החברה אינה אחראית לתקינות האתרים האחריםקשורים או שייכים לחברה )"

מוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לחברה אחריות, שליטה האתרים האחרים, ו/או לשי

או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, ו/או על מדיניות הפרטיות של 

האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של החברה לבקר 

 ד. בהם. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלב

החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים נוספים, אלא  .9

במקרים בהם תמצא החברה כי איזו מפעולותיך באתר מפרות את התקנון, או נעשו לשם 

ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או 

ה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגד

שביצעת באתר ו/או מסיבות אחרות. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד 

 הטוען כי נפגע מכם או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה  .10

דים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר ידי צד-כי אם על

משתמשים או מופיעים באתר )כגון צדדים שלישיים ואתרים אחרים(, ואשר אינם 

http://www.google.com/privacy_ads.html


בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות 

 ואת תנאי השימוש של אותו צד שלישי.

המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות החברה מאבטחת את המידע  .11

ביותר. הנך מצהיר כי ידוע לך שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות פרוטוקול 

אבטחה הנהוג באתרי מסחר אלקטרוני. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני 

 . המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר

וניתנת לשינוי בכל עת ע"י החברה  2018זו עודכנה לאחרונה ספטמבר  מדיניות פרטיות .12

כפי שהוא מפורסם באתר הינו  על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח מדיניות הפרטיות

 הנוסח הקובע בכל עת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תקנון

 מבוא .1

( בע"מ, ח.פ. 2008ע"י מרב אורן ניהול ואחזקות ) "( שמופעלהאתראתר האינטרנט )להלן: " .1.1

"( משמש כאתר למתן שירותים מקוונים לרכישת כרטיסים ו/או החברה)להלן: " 514080423

"( ו/או שירותי הבילויהזמנת כרטיסים ללא תשלום על ידי ציבור הגולשים באתר )להלן: "

 "(. האירוע" )להלן: "רישום כנותן שירות )כמפורט בהמשך( לאירוע "מסעדות פתוחות

 www.openrestaurants.comב:  המפורסמתזה והוראות מדיניות הפרטיות  תקנון הוראות .1.2

כל רכישה/הזמנה  , על"( יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתרמדיניות הפרטיות)"

או על כל שירות שיינתן על ידך כנותן שירות במסגרת  שתתבצע על ידך באמצעות האתר,

ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך  להלן( 8.3"( )כמפורט בסעיף נותן שירותאירוע)ים( )"

 זה במלואו ובעיון. תקנון לבין החברה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא

מהווה ך כנותן שירות ו/או מתן שירות על ידגלישה באתר ו/או רכישת/הזמנת שירותי הבילוי   .1.3

את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון 

יחל  תקנוןמעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי ה

מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן בתקנון ובמדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם 

ך מסכים לתקנון של האתר, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה אינ

 שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. 

, אנא קרא תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס 18אם הנך מתחת לגיל  .1.4

ר, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתקנון של האת

 שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.  .1.5

", אתהבכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע )להלן: "

 "(.הגולש/ים" או "המשתמש/ים"

 פרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.כותרות ה  .1.6

 

 רישום באתר  .2

החברה מאפשרת לגולשים לרכוש/להזמין באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה את  .2.1

" או הספקנותני השירותים השונים )להלן: " מספקיםשירותי הבילוי ממסעדות ו/או 

פרטים כגון תיאור האירועים ומועדם, מחיר שירותי הבילוי "(. הספקים יציגו באתר הספקים"

 וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.

"( יש להירשם לאתר ולהזין כתובת פעולהטרם ביצוע הזמנת שירותי הבילוי באתר )להלן: " .2.2

דואר אלקטרוני ופרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי. לאחר 

"(. על המשתמש מבצע הפעולה" או "הלקוחהופך המשתמש למבצע הפעולה )להלן: "רישום 

להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים, ועל השלמת ביצוע הפעולה ברצף וללא הפסקות. 



במקרה בו השתהה הלקוח בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה בכדי 

 למנוע תקלות ולהבטיח את תקינות ההזמנה. 

 

 כשירות להשתמש באתר  .3

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הזמנת שירותי הבילוי, בכפוף לעמידה בתנאים  .3.1

 המצטברים המפורטים להלן:

משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות  .3.1.1

( או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את 18)מתחת לגיל 

 שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף.  .3.1.2

 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. .3.1.3

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את שירותי הבילוי, וזאת  .3.2

על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים 

( מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לחברה את היסוד 1הבאים: )

( כרטיס אשראי ו/או כרטיס הסדר של משתמש נחסם או הוגבל 2)הסביר להניח כי כך קרה; 

מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או הפר כל חוק ו/או תקנה ( 3לשימוש בדרך כלשהי; )

מבצע הפעולה ( 4)בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל; 

מבצע ( 5) ;כל הסכם נוסף בינו לבין החברהאו  הפר תנאי מתנאי התקנון או מדיניות הפרטיות

הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות 

בכוונת מבצע הפעולה לשוב ( 6) התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

 או לסחור בו./ולמכור את השירות או המוצר בו יזכה או אשר ירכוש או רכש לצד ג' ו

 

 ביצוע הזמנה, תשלום באתר וקבלת כרטיסים .4

רכישת/הזמנת כרטיסים מתבצעת באתר. במקרים מסוימים, לאחר בחירת האירוע המבוקש  .4.1

תבצע המערכת סריקה של המקומות הפנויים ותציג אותם בפני הלקוח. יובהר כי לא ניתן 

ר ההזמנה על ידי מבצע לשריין מראש את המקומות הפנויים. לפיכך, עד לקבלת אישו

הפעולה, ההזמנה אינה מאושרת וייתכנו מקרים בהם ייתפסו המקומות אשר מבקש הלקוח 

לשריין. במקרה כזה, ההזמנה/הרכישה לא תושלם והלקוח לא יחויב בתשלום בגינה. הלקוח 

יוכל להמשיך בביצוע הפעולה ולהזמין כרטיסים למקומות ישיבה ו/או לאירועים אחרים במידה 

ולא אזלו אליהם כל הכרטיסים. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג 

המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה אושרה או נדחתה 

"(. קבלת אישור ההזמנה מהווה אישור עבור הזמנה שנשמרה, אולם "אישור ההזמנה)להלן: 

קום ישיבה ספציפי. כמו כן, לגבי שירותי הבילוי, יישלח אישור אין בכך אישור על שמירת מ

 בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.

יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני ו/או אישור ההזמנה אינו מהווה ראיה על ביצוע  .4.2

פעולה ואינו מחייב את החברה ו/או הספקים. הרישום כפי שנרשם במחשבי החברה בלבד, 

 ה לכאורה לנכונות הפעולות.יהווה ראי



בשעות עומס, זמן קבלת האישור על ביצוע הפעולה עשוי להימשך מספר דקות. במידה ולא  .4.3

דקות ממועד השלמת הפעולה, אזי ההזמנה  5התקבל כל אישור על ביצוע הפעולה, בתוך 

 לא נקלטה במערכת ויש להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה.

במלוא עלות ההזמנה. התשלום בגין רכישת שירותי הבילוי בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח  .4.4

מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה 

התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח 

על ידו, יתבצע  לביצוע העסקה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות השירות או המוצר הנרכש

 באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. 

ככל שלא מצוין אחרת במסגרת אישור ההזמנה, ההזמנות הינן אישיות ויימסרו ללקוח בקופת  .4.5

בית האירוע בכפוף להצגת כרטיס האשראי אשר שימש את הלקוח לביצוע ההזמנה בפני 

לך ביצוע הפעולה, מחויב הלקוח להביא הקופאי/נציג בית האירוע. ככל שלא מצוין אחרת במה

עימו את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הפעולה. כמו כן, במקרים מסוימים יידרש הלקוח 

 להציג את אישור ההזמנה המודפס. 

במקרים בהם יסופקו כרטיסי האירוע ללקוח בדרך אחרת, לרבות באמצעות משלוח בדואר,  .4.6

 לה.יצוין הדבר מפורשות במהלך ביצוע הפעו

החברה אינה ולא תהיה צד, ישיר או עקיף, לרכישת/הזמנת הכרטיסים. כמו כן, החברה לא  .4.7

תנקוט עמדה במחלוקות, אם וכאשר יתעוררו, בין צדדים שונים בעסקה כאמור. הנך מצהיר 

בזאת כי ידוע לך שהחברה לא תהא אחראית בשום מקרה לרכישת/הזמנת כרטיסים שלא 

או לכל איחור, ביטול, טעות ו/או נזק או חסרון כיס אשר יגרמו לך /כובדה במלואה ו/או חלקה ו

בקשר עם רכישת/הזמנת הכרטיסים אשר איננה תואמת את הפרסום ו/או התנאים שסוכמו 

בין הספק לבינך, ו/או בכל מקרה של תקלה בשירותי הזמנת הכרטיסים ו/או בסליקה ו/או 

 בתשלום ו/או בתמורה שהתקבלה.

עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים  מהווהי, הגשת פרטים כוזבים יובהר ויודגש כ .4.8

משפטיים פליליים ואזרחיים. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי 

נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי הלקוח בעת ביצוע הזמנת שירותי 

ערכת המחשב של החברה ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל הבילוי ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במ

 טענה אחרת בקשר עם ביצוע התשלום ו/או ההזמנה. 

 

  מחירים .5

החברה מציגה מחירים של אירועים שונים, כפי שהתקבלו מהספקים, לפי שיקול דעתם  .5.1

"(. החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים שמוצגים באתר ישקפו בהכרח מחיריםהבלעדי )"

את מחיר הכרטיס כפי שיימכר בפועל על ידי הספקים וייתכנו כרטיסים אשר יימכרו במחירים 

נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. החברה לא תהא אחראית לטעויות, 

ירים המוצגים באתר לבין המחיר אשר נגבה דיוקים אשר יהיו בין המח -לפערים ו/או לאי

בפועל על ידי הספקים ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה 

 מהסתמכות על המוצג במחירים. 



החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השוק המתאים לכל סוג  .5.2

ות, ישירה או עקיפה, לנתונים המופיעים במחירים של אירוע. לחברה אין ולא תהיה כל אחרי

ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך. ייתכנו כרטיסים לאירועים מקבילים שמחירי השוק שלהם 

 נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. 

 

 ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה .6

הגנת הצרכן, התשמ"א רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק  רכישהמבצע פעולת  .6.1

 "( והתקנות שהותקנו על פיו.חוק הגנת הצרכן)להלן: " 1981 –

לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל  .6.2

ג)ג( בחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת 14בכתב את עסקת הרכישה שביצע, בהתאם לסעיף 

 מכר מרחוק:

ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובתנאי שביטול בתוך  –ברכישת שירות  .6.2.1

כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות 

 להינתן.

מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום  –נכס  ברכישת .6.2.2

הגנת הצרכן, לפי ג)ב( לחוק 14קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 

 המאוחר מביניהם;

ג)ד( לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן 14ברכישת המוצרים והשירותים המפורטים בסעיף  .6.2.3

 לבטל את העסקה. 

לתשומת ליבך: האירועים המוצעים לרכישה באתר הינם "שירותי בילוי", ועל כן, לא  .6.2.4

רוע, כאמור ניתן יהיה לבטל את העסקה בתוך שבעת ימי העסקים הקודמים למועד האי

(. יובהר ויודגש: ככל שמועד הרכישה הנו למעלה משבעת ימי העסקים 2ג)ד()14בסעיף 

ג)ג( לעניין 14שלפני מועד האירוע, ניתן יהיה לבטל את העסקה בכפוף לתנאי סעיף 

 רכישת שירות כאמור לעיל. 

צור מייל מתוך דף "-בקשה לביטול של עסקה, בהתאם לאמור לעיל, תעשה ע"י שליחת אי .6.3

 קשר".

תוצאות ביטול שלא עקב פגם: ככל שהלקוח זכאי לבטל את העסקה על פי דין, בהתאם לאמור  .6.4

לעיל, ובחר לבטלה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין 

ה)ב( לחוק הגנת 14הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביהם, אזי על פי סעיף 

ממחיר  5%ם החברה ו/או הספקים לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד הצרכן, רשאי

דמי שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם )להלן: " 100השירות או המוצר אותו רכש או 

"(. ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק הביטול

דעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ימים מיום קבלת ההו 14למבצע הפעולה, בתוך 

העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא 

 יגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי הביטול בהתאם לשיעור הנקוב לעיל.

יובהר ויודגש כי דמי הביטול יכול שיגבו ע"י הספק או ע"י החברה בהתאם ובכפוף להוראות  .6.5

 הגנת הצרכן וכל דין.חוק 



מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות "עוסק" כהגדרתו בחוק  .6.6

הגנת הצרכן, ועל כן, כל החובות המוטלות על "עוסק" כהגדרתו בחוק והתקנות שהוצאו מכוחו 

 מוטלות באופן בלעדי על הספקים.

ות יש מספר מינימום של משתתפים, לכל פעיל: תנאי ביטול על ידי החברה או הספק)ים( .6.7

 והתשלום יוחזר במלואו לרוכש.  ירשמו מינימום משתתפים הפעילות תבוטלולא  במידה

 

 שירות לקוחות .7

מוזמן לפנות לנציגי האתר בכל שאלה ו/או טענה, באמצעות הקלקה על קטגורית "צור  הנך .7.1

קשר". יובהר כי נציגי האתר יעשו את מיטב המאמצים לספק שירות מהיר, יעיל ואיכותי 

 במסגרת כל פניה.

 

 אחריות .8

 אחריות בגין שירותי הבילוי ושירותי האתר  .8.1

שירותי הבילוי המוצעים באתר האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת  .8.1.1

ומסופקים על ידי הספקים. החברה פועלת כסוכנת בלבד במסגרת האתר ואינה היצרנית 

ו/או הספקית של שירותי הבילוי. מובהר בזאת כי הפרטים המוצגים באתר, לרבות 

תמונות, תיאור האירוע וכל מידע ומיצג המוצג באתר עבור שירותי הבילוי, נמסרו לחברה 

י הספקים ובאחריותם בלבד. החברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל על יד

פעולה ו/או נזק ו/או שינוי ו/או ביטול הנגרמים ע"י הספקים, לרבות בגין שינויים במועדים 

ו/או באתרים ו/או במקומות, ו/או ביטול של אירוע, תהא סיבת הביטול אשר תהא. כמו 

עים לרכישה באתר ניתנים ומסופקים על ידי הספקים כן יובהר כי שירותי הבילוי המוצ

ועל אחריותם הבלעדית והמלאה. החברה אינה אחראית לטיבם ואיכותם של שירותי 

 הבילוי כאמור והתאמתם לצרכי הלקוח.

על אף האמור לעיל, יובהר כי החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים  .8.1.2

  ל השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.בעלי מוניטין, ומקיימת בקרה שוטפת ע

הצבת מידע מסחרי ו/או מידע על הספק ו/או מידע פרסומי באתר נועד לספק  .8.1.3

אינפורמציה בלבד ולא יתפרש כהצעה של האתר לשימוש ו/או המלצה ו/או עידוד ו/או 

הסכמה ו/או הבעת תמיכה ו/או חוות דעת מקצועית ו/או מתן חסות של האתר, לתכנים 

שירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר אם וככל שיהיו. בעצם פרסום התכנים  ו/או

החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים 

ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים באתר. החברה לא 

 ל שיהיה והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. תישא בכל אחריות לתוכן המודעות אם וככ

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד  .8.1.4

תהא  –שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר 

עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של החברה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית 

 גבל להחזר כספו של הלקוח אשר שולם עבור מוצר או שירות נושא התביעה בלבד.תו



הפקת החברה, שהאירוע מתועד על ידי גורמים שונים לרבות  לךמצהיר כי ידוע  הנך .8.1.5

הבלתי חוזרת לחברה או מי מטעמה  הסכמתךהאירוע, עיתונות וכדומה, ונותן את 

האישיים, לרבות צילומי האירוע,  רטיךבדמותך, תמונתך, ופלעשות שימוש ישיר או עקיף 

פי שיקול דעתה המוחלט של החברה או מי מטעמה, -על כל גרסאותיהם, כפי שייערכו על

צילומי בין לבדם ובין בשילוב עם חומרים אחרים, לרבות חומר פרסומי )להלן: "

לשימוש בצילומי האירוע לרבות פרסומם, הקרנתם, העברתם  "(. הנך מסכיםהאירוע

דתם לציבור, העתקתם, הפצתם וניצולם בכל אמצעי מדיה ו/או פלטפורמה והעמ

ובאמצעות כל טכנולוגיה, קיימת או עתידית, ללא הגבלה בזמן, מועד או מקום גיאוגרפי. 

הסכמה זו ניתנת ללא תמורה או דרישה כספית אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, אין ולא 

או בחומרים המתועדים כאמור לעיל ולא כל טענה לזכויות מכל סוג באירוע ו/ לךתהיה 

כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות אחרות מכל סוג בקשר אליהם. ככל שאינך  לךיהיו 

מעוניין כי החברה תעשה שימוש בצילומי האירוע כמפורט לעיל, הנך יכול לבקש להסיר 

את תמונותיך ממאגר החברה בכל עת בעזרת הלינק הבא 

 info@openrestaurants.com  הנך מצהיר כי כל הזכויות באירוע ו/או בקשר אליו

שייכות לחברה, אשר תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות זכויות אלה לצדדים שלישיים 

 .ולחברה לא תהיה כל אחריות על השימוש של צדדים שלישיים אלו

 אתר אחריות כללית בגין פעילות ה .8.2

( ולא תהיה למשתמש או למבצע AS ISהשירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ) .8.2.1

הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, 

 מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה  .8.2.2

מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או  אינה

לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת והיא לא תהיה אחראית  –תקלות 

באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי 

 ותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. לאומיים המאפשרים את שיר –התקשורת הבין 

( הקיימים linkהחברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים באמצעות קישורים ) .8.2.3

באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור. החברה אינה 

מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל. כל עסקה 

תכנים, מודע או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות הקישור לאתר שתבצע בעקבות 

צד שלישי, לרבות אתרים אחרים, וכן כל רכישה בין באמצעות כרטיס אשראי ובין בכל 

אמצעי תשלום אחר, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה ותוסכם ישירות בין המשתמש 

בכל אחריות לשירותי לבין הספק הנוגע בדבר. מובהר בזאת, כי החברה לא תישא 

הבילוי ולמוצרים לרבות טיבם, הרכישה והתשלום ואלו יסוכמו ישירות בין הלקוח לבין 

 הספק או המפרסם הנוגע בדבר. 

לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, החברה תהא רשאית  .8.2.4

הבילוי, לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של שירותי 

והנך  השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך.

mailto:info@openrestaurants.com


מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל 

סיבה אחרת. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמתך לתנאי 

 האתר, כפי ששונו.

יב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש ידוע לך ואתה מתחי .8.2.5

באתר ובשירותיו ואתה מסכים לשפות את החברה עובדיה, מנהליה, ספקיה או מי 

-מטעמה ולהגן על החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן

משפט )כולל של צד  רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות

ג' כלשהו(, כתוצאה מאופן שימושך ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או 

 מהפרת תנאי השימוש באתר ובשירותי הבילוי. 

 נותני שירות .8.3

על נותן השירות לאשר תקנון זה בכפוף לכל הסכם נוסף בינו לבין החברה )להלן:  .8.3.1

 ה בין התקנון לבין ההסכם, ההסכם יגבר."(. למען הסר ספק, במקרה של סתירההסכם"

נותן השירות מצהיר שאין לו כל מניעה להשתתף באירוע ומתחייב לספק את השירות  .8.3.2

כפי שיפורט בהסכם, ברמה הגבוהה ביותר ולכל הפחות ברמה הנדרשת על פי חוק, 

במועד האירוע, וכפי שיפורסם בחוברת ובאתר האינטרנט של החברה ו/או האירוע, אם 

 ל שיפורסם. וככ

מובהר כי קיום כל אירוע הינו כפוף לרישום מספר לקוחות מינימאלי כפי שייקבע על  .8.3.3

"( ואשר עשוי להשתנות מעת לעת רף מינימוםידי החברה בתיאום עם נותן השירות )"

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה וכמות הלקוחות אשר נרשמו לאירוע 

לחברה תהיה את הזכות לא לקיים את האירוע, לפי שיקול תהיה מתחת לרף המינימום, 

 דעתה הבלעדי, ולנותן השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

 ביטוח:  .8.3.4

מבלי לגרוע מאחריותך כנותן שירות על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה ו/או  .8.3.4.1

על פי ההסכם, הנך מתחייב לערוך, על חשבונך, למשך כל תקופת האירוע, 

בחברת ביטוח מורשית כדין, את כל הביטוחים הנדרשים עקב פעילותך כנותן 

ישי וביטוח חבות שירות, לרבות ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד של

מוצר. ביטוח חבות מעבידים יורחב לשיפוי החברה, היה וייקבע, לעניין קרות 

תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כי על החברה או מי מטעמה מוטלות חובות 

מעביד כלשהן כלפיך או כלפי מי מטעמך. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח 

מי מטעמה בגין אחריות שתוטל עליה  חבות מוצר יורחבו לשפות את החברה או

למעשי ו/או מחדלי נותן השירות ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת. 

נותן השירות מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי לחברה ו/או מי מטעמה לא תהיה כל  .8.3.5

אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש ו/או ציוד כלשהו המשמש את נותן השירות ו/או מי 

מטעמו, ולא תהיה לנותן השירות כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי 

 מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור.



נותן השירות מתחייב ומצהיר כי הנו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת  .8.3.6

ממתן השירות לחברה ו/או מי מטעמה ונותן השירות מסכים לשפות את החברה עובדיה, 

, ספקיה או מי מטעמה ולהגן עליה ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה, טענה, מנהליה

רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות -דרישה הפסד, אבדן

משפט )כולל של צד ג' כלשהו(, כתוצאה ממותן השירות לחברה ו/או מי מטעמה ו/או 

 כתוצאה מההסכם ו/או מתקנון זה. 

 יח"צ: צילומים ו .8.3.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין ולא תהיה לנותן השירות כל טענה לזכויות  .8.3.7.1

ו/או כל טענות  8.1.5מכל סוג באירוע ו/או בצילומי האירוע כאמור לעיל בסעיף 

 ו/או תביעות ו/או דרישות אחרות מכל סוג. 

הנך מצהיר כי כל הזכויות באירוע ו/או בקשר אליו שייכות לחברה, אשר  .8.3.7.2

רשאית להעביר ו/או להמחות זכויות אלה לצדדים שלישיים ולחברה לא תהיה 

 תהיה כל אחריות על השימוש בחומרים המתועדים כאמור על ידי צדדים שלישיים.

 קניין רוחני .9

כל הנתונים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר  .9.1

ה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותי מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, הם רכוש

הבילוי המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של 

החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, 

, גרפיקה, הצגה מילולית, סימני לוגו (iconsלרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, אייקונים )

(logo וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. אין )

להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם 

שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. 

כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם 

או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 

פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של בית העסק ו/או המפרסם 

 זכות המפרסם. ואין לעשות בה שימוש הפוגע ב

 

 תנאים נוספים .10

החברה רשאית להמחאות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש  .10.1

אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע 

 על כך מראש.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה  .10.2

 לכאורה לנכונות הפעולות.

זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם  תקנון פרשנותו ואכיפתו של .10.3

יפו,  –אביב -לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל

 בלבד.



וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי  2017זה עודכן לאחרונה באוגוסט  תקנון .10.4

 כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. ל דעתה הבלעדי. נוסח התקנוןשיקו

 

 



 

Privacy Notice 

 

We at Open Restaurants, operated by Merav Oren Management and Holdings (2008) Ltd. 
("Open Restaurants" "us", "we", or "our") recognize and respect the importance of 
maintaining the privacy of our customers. This Privacy Notice describes the types of 
information we collect from you when you visit our website ("Site") and/or use our services 
("Services"). This Privacy Notice also explains how we collect, process, transfer, store and 
disclose the information collected, as well as your ability to control certain uses of the 
collected information. If not otherwise defined herein, capitalized terms have the meaning 
given to them in the Terms of Service, available at https://open-restaurants.co.il/privacy-
policy/?lang=en ("Terms").  

 

Merav Oren Management and Holdings (2008) Ltd. is the data controller in respect of the 
processing activities outlined in this Privacy Notice. Oren Management and Holdings (2008) 
Ltd.’s registered office is Moshe zacut 4, Tel Aviv and its registration number is 514080423.    

 

When you place a Ticket Order and participate in an Event organized and managed solely by 
a Vendor, the applicable Vendor also serves as a controller with respect to Personal Data (as 
defined below) related to such Event and Open Restaurants acts as a data processor and co-
controller with respect to such Personal Data.   

 

"Personal Data" means any information that refers, is related to, or is associated with an 
identified or identifiable individual or as otherwise may be defined by applicable law. 

 

Privacy Notice Key Points  
 

The key points listed below are presented in further detail throughout this Privacy Notice. 
These key points do not substitute the full Privacy Notice.  

 

 Personal Data We Collect. When you register, we collect Personal Data provided by 
you, such as your name, email address, credit card information and phone number. If 
you contact us for questions or complaints, we will collect the information related to 
your inquiry. We also collect Personal Data when you use the Site and/or Services, 
participate in an Event, or contact us with questions or complaints. When you visit our 
Site and/or use our Services, we automatically collect your IP address and operating 
system and other information about your use of the Site.  

 How We Use Your Personal Data. We use the information (including Personal Data) 
we collect and/or receive mainly to administer and provide the Site and/or Services, 
contact you with administrative information, contact you with marketing offers, and 
improve the Site and Services. 



 Basis for Processing Your Personal Data. Processing your Personal Data is necessary 
for the performance of the Terms and the provision of the Services to you. Processing 
the information for third-party marketing purposes is based upon your consent. 
Processing for the purposes of developing new and enhancing our products and 
Services, for the marketing of our products and services, for analytics and usage 
analysis, for fraud prevention and security and for our recordkeeping and protection 
of our legal rights – are all necessary for the purposes of legitimate interests that we 
pursue.  

 Sharing the Personal Data We Collect. We share the Personal Data we collect with 
our service providers and subcontractors who assist us in the operation of the Site 
and with our marketing activities and process the information on our behalf and under 
our instructions. When you place a Ticket Order and participate in an Event, we also 
disclose your Personal Data to the applicable Vendor offering that Event.  

 International Transfer. We use service providers and/or subcontractors and/or 
cooperate with or have business partners located in countries other than your own, 
and send them your Personal Data. We will ensure to have agreements in place with 
such parties ensuring the same level of privacy and data protection as set forth in this 
Privacy Notice. You hereby consent to such international transfer. 

 Your Rights. Subject to applicable law and additional rights as set forth below, you 
may have a right to access, update and/or delete your Personal Data and obtain a 
copy of the Personal Data we have collected about you. You can change your mind at 
any time about your election to receive marketing communications from us and/or 
having your Personal Data processed for direct marketing purposes. You also have the 
right to object at any time to processing your personal data for certain purposes, 
including marketing purposes.  

 Use of Cookies and Similar Technologies. We use cookies and similar technologies to 
help personalize your experience by helping save your settings and customizations 
across visits and for the functionality and security of our Site. You can adjust your 
settings to determine which cookies you do or do not allow. Changing your settings 
and/or deleting existing cookies may affect the Services. 

 Data Retention. We retain information for as long as necessary for the purposes set 
forth in this Privacy Notice. To determine the appropriate retention period, we 
consider the amount, nature, and sensitivity of the Personal Data, the potential risk 
of harm from unauthorized use or disclosure of your Personal Data, the purposes for 
which we process your Personal Data and whether those purposes can be achieved 
through other means, as well as applicable legal requirements. 

 Security. We implement industry standard measures aimed at reducing the risks of 
damage and unauthorized access or use of Personal Data, but they do not provide 
absolute information security. Such measures include physical, electronic, and 
procedural safeguards (such as secure servers, IP range access limitation, firewalls, 
antivirus and SSL encryption), and access control and other internal security policies.  

 Children. We do not knowingly collect personally-identifiable information from 
children under the age of sixteen (16). In the event that you become aware that an 
individual under the age of sixteen (16) has enrolled without parental permission, 
please advise us immediately. 

 Third-Party Applications and Services. All use of third-party applications or services 
is at your own risk and subject to such third party's privacy policies.  

 Communications. Subject to your consent and applicable law, we may send you e-
mail or other messages about us or our Services. You can stop receiving future 
communications from us by following the UNSUBSCRIBE link located at the bottom of 
each communication, by emailing us at info@openrestaurants.com.  



 Changes to the Privacy Notice. We may change this Privacy Notice from time and shall 
notify you of such changes.  

 Comments and Questions. If you have any comments or questions about this privacy 
notice, or if you wish to exercise your legal rights with respect to your Personal Data, 
please contact us at info@openrestaurants.com or by calling (+927) 050-649-0020.  

 

Personal Data We Collect  

 

We collect information from you when you choose to use our Site and/or Services. In order 
to place a Ticket Order through the Site and receive related Services, you will be required to 
register and provide us with certain Personal Data, such as your name, email address, credit 
card information and phone number.  

 

We also collect Personal Data when you make use of the Site, request information from us, 
sign up for newsletters or our email lists, complete online forms, or contact us for any other 
reason. Examples of the Personal Data that we collect from you when you engage in any of 
the activities detailed above, may include your name, phone number, and e-mail address. 
Such Personal Data may be collected by us through the Site.  

 

In addition, when you use the Site, certain information may be automatically gathered about 
your computer or mobile device, such as operating system, IP address, device ID, as well as 
your browsing history and any information regarding your viewing and purchase history on 
our Site.  

 

When you participate in Event, we also collect your photographs which may be taken by 
photographers, press or the event organizer. 

 

It is your voluntary decision whether to provide us with any such Personal Data, but if you 
refuse to provide such information we may not be able to register you to the Site and/or 
provide you with the Services.  

 

How We Use Your Personal Data 

 

General 

We and any of our trusted third-party subcontractors and service providers use the Personal 
Data we collect from and about you for any of the following purposes: (1) to provide you 
with the Site and/or Services; (2) to respond to your inquiries or requests, contact and 
communicate with you; (3) to develop new products or services and conduct analyses to 
improve our current content, products, and services; (4) to contact you with informational 

mailto:info@openrestaurants.com


newsletters and promotional materials relating to our Site and Services; (5) to review the 
usage and operations of our Site and Services; (6) to use your data in an aggregated, non-
specific format for analytical purposes (as detailed below); (7) to prevent fraud, protect the 
security of our Site and Services, and address any problems with the Site and/or Services and 
(8) to provide customer support.  

 

Statistical Information  

By analyzing all information we receive, including all information concerning users, we may 
compile statistical information across a variety of platforms and users ("Statistical 
Information"). Statistical Information helps understand trends and customer-needs so that 
new products and services can be considered and so existing products and services can be 
tailored to customer desires. Statistical Information is anonymous and aggregated and we 
will not link Statistical Information to any Personal Data. We may share such Statistical 
Information with our partners, without restriction, on commercial terms that we can 
determine in our sole discretion.  

 

Analytics 

We and/or our service providers or subcontractors, use analytics tools ("Tools"), including 
"Google Analytics" to collect information about the use of the Site and/or Services. Such 
Tools collect information such as how often users visit the Site, what pages they visit when 
they do so, and what other sites and mobile applications they used prior to visiting the Site.  
We use the information we get from the Tools to improve our Site and Services. Google's 
ability to use and share information collected by Google Analytics about your visits to this 
site is restricted by the Google Analytics Terms of Use located 
at http://www.google.com/analytics/terms/us.html and the Google Privacy Policy located 
at http://www.google.com/policies/privacy/.  

 

Legal Uses 

We may use your Personal Data as required or permitted by any applicable law.  

 

Basis for Processing Your Personal Data  

 

We use your Personal Data based upon the following legal bases: (i) when necessary for 
legitimate interests we pursue; (ii) when necessary for the performance of the Terms and 
the provision of the Services to you; (iii) when you have consented to such processing, and 
(iv) when necessary to comply with a legal or regulatory obligation.  

 

The legitimate interests we pursue when processing your Personal Data include the 
following purposes: (i) developing and enhancing our products and Services; (ii) for analytics 
and usage analysis of our Site and/or Services; (iii) for the marketing of our products and 
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Services; (iv) for fraud prevention and security; and (v) for our recordkeeping and protection 
of our legal rights. In conducting such processing activities, we balance these legitimate 
interests against the rights and interests of our users. If you would like more information 
regarding how we make such determinations, please contact us through the contact 
information specified below.  

 

We rely upon receipt of your consent when processing your Personal Data for the purpose 
of marketing the products and services of third parties. You may withdraw your consent to 
such processing activities at any time by contacting us as detailed in this Privacy Notice. We 
will process your request as soon as reasonably possible, however it may take a few days for 
us to update our records before any opt out is effective. 

 

Please note that we may process your Personal Data for more than one legal basis 
depending on the specific purpose for which we are using your Personal Data. Please contact 
us if you would like details about the specific legal ground we are relying on to process your 
Personal Data. 

 

Disclosure of Information 

  

We share your information, including Personal Data, as follows: 

 

Business Partners, Service Providers, Affiliates, and Subcontractors 

We disclose information, including Personal Data we collect from and/or about you, to our 
trusted service providers, business partners, affiliates, subcontractors, who use such 
information to: (1) help us provide you with the Site and/or Services; (2) aid in their 
understanding of how users are using our Site and/or Services; and (3) help us provide you 
with marketing materials, if you indicated your desire to receive them.  

 

Such service providers, business partners, affiliates, and subcontractors include:  

 

 The Vendor offering the Event for which you have placed a Ticket Order on our Site.  

 Service providers based in Israel who provide ticket ordering and payment processing 
services. 

 Service providers based in Israel who provide IT and system administration services. 

 Service providers based in the United States who provide analytic services with 
respect to our Site. 

 Service providers based in the United States who help us serve advertisements and 
provide other marketing services.  

  



Data Controllers 

When you place a Ticket Order and participate in an Event organized and managed solely by 
a Vendor, we also disclose your Personal Data to the applicable Vendor offering that Event, 
which acts as a co-controller with respect to the collection of Personal Data related to such 
Event. Please contact us if you would like the details and contact information of such 
Vendor.  

 

International Transfer 

We use subcontractors and service providers and have business partners and affiliates who 
are located in countries other than your own, such as Israel and the United States and send 
them information we receive (including Personal Data). We conduct such international 
transfers in order to operate and provide you with the Site and Services and to provide you 
with marketing materials, if you indicated your desire to receive them. We will ensure that 
these third parties will be subject to written agreements ensuring the same level of privacy 
and data protection as set forth in this Privacy Notice, including appropriate remedies in the 
event of the violation of your data protection rights in such third country.  

Whenever we transfer your Personal Data to third parties based outside of the European 
Economic Area (EEA), we ensure a similar degree of protection is afforded to it by ensuring at 
least one of the following safeguards is implemented:  

 We will only transfer your Personal Data to countries that have been deemed to 
provide an adequate level of protection for Personal Data by the European 
Commission.  

 Where we use certain service providers, we may use specific contracts approved by 
the European Commission which give Personal Data the same protection it has in the 
EEA.  

 Where we use providers based in the US, we may transfer data to them if they have 
been certified by the EU-US Privacy Shield which requires them to provide similar 
protection to Personal Data shared between the Europe and the US or any other 
arrangement which has been approved by the European Commission. 

Please contact us  through the contact information listed below if you would like further 
information on the specific mechanism used by us when transferring your Personal Data out 
of the EEA.  

You hereby consent to such international transfer described above. 

 

Business Transfers 

We may transfer our databases containing your Personal Data if we sell our business or part 
of it, including in cases of liquidation. Information about our users, including Personal Data, 
may be disclosed as part of, or during negotiations of, any merger, sale of company assets or 
acquisition and shall continue being subject to the provisions of this Privacy Notice. 

 

Law Enforcement Related Disclosure 
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We will fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or 
directing us to disclose the identity, behavior or (digital) content and information of or 
related to an individual, including in the event of any user suspected to have engaged in 
illegal or infringing behavior. We may also share your Personal Data with third parties: (i) if 
we believe in good faith that disclosure is appropriate to protect our rights, property or 
safety (including the enforcement of the Terms and this Privacy Notice); (ii) to protect the 
rights, property or safety of third parties; (iii) when required by law, regulation subpoena, 
court order or other law enforcement related issues; or (iv) as is necessary to comply with 
any legal and/or regulatory obligation. You can request such Personal Data as specified 
herein by emailing us at info@openrestaurants.com.  

  

Other Uses or Transfer of Your Information 

We allow you to use our Site and Services in connection with third-party services, sites, 
and/or mobile applications. If you use our Site and/or Services with or through such third-
parties, we may receive information (including Personal Data) about you from those third 
parties. Please note that when you use third-parties outside of our Site and/or Services, their 
own terms and privacy policies will govern your use of those services.  

 

Security  

 

We make efforts to follow generally accepted industry standards to protect the Personal 
Data submitted to and collected by us, both during transmission and once we receive it, 
including by implementing the below:  

 

Safeguards - The physical, electronic, and procedural safeguard we employ to protect your 
data include secure servers, firewalls, antivirus, IP range access limitation and SSL encryption 
of data.  

 

Access Control - We dedicate efforts for a proper management of system entries and limit 
access only to authorized personnel on a need to know basis of least privilege rules and 
revoke access immediately after employee termination.  

 

Internal Policies - We maintain and regularly review and update our privacy related and 
information security policies.  

 

Personnel - We require new employees to sign non-disclosure agreements according to 
applicable law and industry customary practice.  

 



Database Backup – Our databases are backed up on a periodic basis for certain data and 
which are verified regularly. Backups are encrypted and stored within the production 
environment to preserve their confidentiality and integrity and are tested regularly to 
ensure availability, and are accessed only by authorized personnel.  

 

However, no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 
100% secure. Therefore, while we strive to use commercially acceptable means to protect 
your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security. 

 

Your Rights - How to Access and Limit Our Use of Certain Information  

 

You have certain rights in relation to the Personal Data that we or our co-controllers hold 
about you, as detailed below. For any requests to exercise such rights with respect to 
information held by our co-controllers, please contact the applicable co-controller directly. If 
you wish for us to notify all co-controllers, please specify that when you contact us in order 
to exercise any of your rights. We reserve the right to ask for reasonable evidence to verify 
your identity before we provide you with any information and/or comply with any of your 
requests, as detailed below: 

 

 Right of Access and Data Portability. You have a right to know what Personal Data we 
collect about you and, in some cases, to have the information communicated to you. 
Subject to the limitations in applicable law, you may be entitled to obtain from us a 
copy of the Personal Data you provided to us (excluding information that we obtained 
from other sources) in a structured, commonly-used, and machine-readable format, 
and you may have the right to (request that we) transmit such Personal Data to 
another party. If you wish to exercise this right please contact us letting us know what 
information in particular you would like to receive and/or transmit. Subject to 
applicable law, we may charge you with a fee. Please note that we may not be able to 
provide you with all the information you request, for instance, if the information 
includes Personal Data about another person. Where we are not able to provide you 
with information that you have asked for, we will endeavor to explain to you why. We 
will try to respond to any request for a right of access as soon as possible.  

 Right to Correct Personal Data. Subject to the limitations in applicable law, you may 
request that we update, correct or delete inaccurate or outdated Personal Data 
and/or that we suspend the use of Personal Data, the accuracy of which you may 
contest, while we verify the status of that Personal Data. We will correct your Personal 
Data within a reasonable time from the receipt of your written request thereof.  

 Deletion of Personal Data (“Right to Be Forgotten”). In certain circumstances you 
have a right to have Personal Data that we hold about you deleted. Should you wish 
to have any Personal Data about you deleted, please contact us, using the contact 
information specified in this Privacy Notice. Subject to applicable law, we will delete 
Personal Data provided to us by a user within a reasonable time from the receipt of a 
written (including via email) request by such user to delete such collected Personal 
Data. We cannot restore information once it has been deleted. Please note that to 
ensure that we do not collect any further Personal Data, you should terminate your 
account with us and clear our cookies from any device where you have used our Site. 



We may retain certain Personal Data (including following your request to delete) for 
audit and record-keeping purposes, as well as other purposes, all as permissible 
and/or required under applicable law. We may also retain your information in an 
anonymized form.   

 Direct Marketing Opt Out. You can change your mind at any time about your election 
to receive marketing communications from us and/or having your Personal Data 
processed for direct marketing purposes. If you do, please notify us by contacting us 
as detailed in this Privacy Notice. We will process your request as soon as reasonably 
possible, however it may take a few days for us to update our records before any opt 
out is effective.  

 Right to Object. Subject to applicable law, you may have the right to object to 
processing of your Personal Data including for the purpose of direct marketing. 

 Supervisory Authority. If you are a European Citizen, you may have the right to submit 
a complaint to the relevant supervisory data protection authority. 

 

Data Retention  

 

Subject to applicable law, we retain information as necessary for the purposes set forth 
above. We may delete information from our systems, without notice to you, once we deem 
it is no longer necessary for the purposes set forth in this Privacy Notice. We may also retain 
your information in an anonymized form. In addition, retention by any of our processors 
may vary, in accordance with the processor's retention policy.  

 

To determine the appropriate retention period, we consider the amount, nature, and 
sensitivity of the Personal Data, the potential risk of harm from unauthorized use or 
disclosure of your Personal Data, the purposes for which we process your Personal Data and 
whether those purposes can be achieved through other means, as well as applicable legal 
requirements. 

 

We retain payment information for a period of three months. We retain this information for 
such period to provide you with our Services and for our audit and record keeping purposes. 
We retain contact information and information with respect to your use of our Site and 
Services, as necessary for our ongoing marketing needs.  

 

Cookies and Similar Technologies  

 

We use cookies and similar technologies to help personalize your experience when using the 
Site.  Third parties through which we provide the Services and/or our business partners may 
be placing and reading cookies on your browsers, or using web beacons to collect 
information in the course of advertising being served on different websites. By visiting and 
using this Site, you accept the use of and placement of cookies and other similar 
technologies on your device as specified herein.    

 



What are Cookies? 

 

A cookie is a small piece of text that is sent to a user's browser or device. The browser 
provides this piece of text to the device of the originating user when this visitor returns. 

- A "session cookie" is temporary and will remain on your device until you leave the 
Site. 

- A "persistent" cookie may be used to help save your settings and customizations 
across visits. It will remain on your device for much longer or until you delete it.  

- First-party cookies are placed by us, while third-party cookies may be placed by a third 
party. We use both first- and third-party cookies. 

- Information may also be collected through web beacons, which are small graphic 
images ("pixel tags"), which usually work together with cookies in order to identify 
users and user behavior. These may be shared with third parties.  

 

We may use the terms "cookies" to refer to all technologies that we may use to store data in 
your browser or device or that collect information or help us identify you in the manner 
described above. 

How We Use Cookies  

 

We use cookies and similar technologies for a number of reasons, for example, in order to 
help personalize your experience by helping save your settings and customizations across 
visits and for the functionality and security of our Site.  

 

The specific names and types of the cookies, web beacons, and other similar technologies 
we use may change from time to time. However, the cookies we use generally fall into one 
of the following categories:  

 

Type of 
Cookie 

Why We Use These Cookies 

Necessary These cookies are necessary in order to allow the Site to work correctly. 
They enable you to access the Site, move around, and access different 
services, features, and tools. Examples include remembering previous 
actions (e.g. entered text) when navigating back to a page in the same 
session. These cookies cannot be disabled. 

Functionality These cookies remember your settings and preferences and the choices 
you make (such as language or regional preferences) in order to help us 
personalize your experience and offer you enhanced functionality and 
content. 



Security These cookies can help us identify and prevent security risks. They may be 
used to store your session information to prevent others from changing 
your password without your login information. 

Performance These cookies can help us collect information to help us understand how 
you use our Site, such as whether you have viewed messages or specific 
pages and how long you spent on each page. This helps us improve the 
performance of our Site. 

Analytics These cookies collect information regarding your activity on our Site to 
help us learn more about which features are popular with our users and 
how our Site can be improved.  

 

How to Adjust Your Preferences  

 

Most Web browsers are initially configured to accept cookies, but you can change this 
setting so your browser either refuses all cookies or informs you when a cookie is being sent. 
In addition, you are free to delete any existing cookies at any time. Please note that some 
features of the Services may function improperly when cookies are disabled or removed. 

 

Third Party Cookies  

 Google Analytics (Analytics, Performance) 

 Websuit (Necessary, Functionality, Security) 
 

Third-Party Applications and Services 

 

All use of third-party applications or services is at your own risk and subject to such third 
party's privacy policies.  

  

Communications  

 

Subject to your consent and applicable law, we may send you e-mail or other messages 
and/or a newsletter about us or our Services. You may remove your Personal Data from our 
mailing list and stop receiving future communication from us by following the UNSUBSCRIBE 
link located at the bottom of each communication or by emailing us at 
info@openrestaurants.com. You will also be given the opportunity to unsubscribe from 
commercial messages in any such e-mail or message we send. Please note that we reserve 
the right to send you service-related communications, including service announcements and 
administrative messages relating to your account, without offering you the opportunity to 
opt out of receiving them. Should you not wish to receive such communications you may 
cancel your account.  



 

Children 

 

We do not knowingly collect personally-identifiable information from children under the age 
of sixteen (16). In the event that you become aware that an individual under the age of 
sixteen (16) has enrolled without parental permission, please advise us immediately.  

  

Changes to the Privacy Notice  

 

When making placing a Ticket Order on the Site, you shall be asked to register and accept 
the terms of this Privacy Notice. If you do not agree with the terms hereof, please do not 
use the Site. We may update this Privacy Notice from time to time – in which case, we shall 
notify you of such changes. We will post the updated Privacy Notice on this page. Please 
come back to this page every now and then to make sure you are familiar with the latest 
version. Any new Privacy Notice will be effective from the date it is accepted by you.  

 

Comments and Questions 

 

If you have any comments or questions about this privacy notice, or if you wish for us to 
amend or delete your Personal Data, or exercise any other of your legal rights, please 
contact us at info@openrestaurants.com or by calling (+927) 050-649-0020.  

 
 

  

Last updated: September 2018 
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Terms of Service  

The Open Restaurants website (the “Site”), operated by Merav Oren Management and 
Holdings (2008) Ltd., private company number 514080423 (the “Company” or “us,” “our,” 
“we”) provides a ticket-ordering mechanism (the “Services”). These Terms of Service 
(“Terms”) govern your access to and use of the Site and all content (“Content,” as further 
defined below) and Services available through the Site.  “You” means any adult user of the 
Site or Services or any parent or guardian of any minor whom you allow to use the Site or 
Services, and for whom you will be held strictly responsible.  
 
Please read these Terms carefully.  These Terms govern your access to and use of the Site and 
Services.  By using our Site and/or Services, you signify your assent to these Terms. , Our 
Privacy Notice, available at https://open-restaurants.co.il/privacy-policy/?lang=en, governs 
our collection, processing and transfer of any Personal Data (as such term is defined in the 
Privacy Notice). Changes may be made to these Terms from time to time.  Your continued use 
of the Site and/or Services will be deemed acceptance to all amended or updated terms.  If 
you do not agree to any of these Terms, please do not use the Site and/or Services.  
 
Account Registration  
 
To access the Services you need to register to the Site and create an account.  We may change 
the method of registration at our discretion. You agree to notify us immediately of any 
unauthorized use of your account or password. You are fully and solely responsible for the 
security of your computer system or mobile phone device and all activity on your account, 
even if such activities were not committed by you. We will not be liable for any losses or 
damage arising from unauthorized use of your account or password, and you agree to 
indemnify and hold us harmless for any improper or illegal use of your account, including any 
mail sent and any charges and taxes incurred, unless you have notified us via e-mail to 
info@openrestaurants.com that your account has been compromised, and have requested us 
to block access to it. We do not police for, and cannot guarantee that we will learn of or 
prevent, any inappropriate use of the Site and/or Services. We reserve the right to refuse to 
allow you to use your account for any reason, at our sole discretion.  
 
You must keep all your account information current, including address, payment information, 
telephone number, and email address.  You may make changes and updates to your Personal 
Data on the Site.   
 
The Company reserves the right to use any and all of your account registration and contact 
information for the Company’s provision of Services.  
 
Services  
 
You may use the Site and Services, in accordance with and subject to the terms set forth 
herein.  The Company may, in its sole discretion and at any time, discontinue providing any 
part of the Site and/or Services without notice. 
 
Use of the Services and access to the Site is void where prohibited. By using the Services, you 
represent and warrant that (a) all registration information you submit is truthful and accurate; 
(b) you will maintain the accuracy of such information; (c) you are 18 years of age or older, 
have your parent's or guardian's permission to enter into these Terms, or otherwise have the 
ability to form a binding contract; (d) in the event that you provide us with information 
regarding a third party, you have the right to provide us with such information, including, 
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where required under applicable law, subject to receipt of such person’s consent and (e) your 
use of the Site or Services does not violate any applicable law or regulation or any obligation 
you may have to a third party. 
 
The Services enable you to purchase and/or order tickets for certain restaurants or events 
(each an "Event") offered by different vendors (each a “Vendor”) through the Site (each a 
"Ticket Order"), as detailed below.     
 
Payment, Fees, and Event Registration  
 
Ticket Orders and prices of tickets are at the Vendor's sole discretion.  The Company does not 
guarantee that the prices displayed on the Site necessarily reflect the price of a ticket as sold 
by the Vendors and tickets may be sold elsewhere at prices lower or higher than those 
displayed on the Site.  The Company shall not be liable for any pricing errors, discrepancies, 
and/or inaccuracies which may exist between the prices displayed on the Site and the price 
actually charged by the Vendors and will not be liable for any damage caused to you or to any 
third party as a result of your reliance on the displayed prices.   
 
A Ticket Order is not finalized until you have paid the fee and received an order confirmation 
via e-mail.  Please note that an electronic confirmation and/or Event confirmation does not 
provide proof of a Ticket Order and does not bind the Company and/or the Vendors.  Your 
purchase and registration as listed in the Company’s database alone shall bind the Company. 
If, prior to the time of finalizing a Ticket Order, the event sells out, you shall be notified of such 
and shall not be charged for such Ticket Order.  A Ticket Order does not include selection of 
seats for an Event and you hereby agree that a Ticket Order does not correlate to any assigned 
seat at an Event.   
 
Payment of a Ticket Order shall be made with a credit card (“Card”) on the Site. Your Card will 
be charged for your Ticket Order immediately.  The Company will not process an order that 
attempts to use an incorrect, expired, or over-the-credit limit Card and shall have the right to 
terminate your account in such a case.  We will make reasonable efforts to contact you if this 
occurs.  However, in the event such an Order is processed, the Company and/or any of the 
Vendors reserve the right to collect funds for any uncollected transaction charges or fees 
owed.  You shall be responsible and liable for any fees that the Company may incur in its 
efforts to collect any unpaid balances from you including, but not limited to, attorneys’ fees 
and collection costs.   
 
During periods of heavy traffic on the Site, you may not immediately receive an e-mail 
confirmation of your Ticket Order.  In the event that you do not receive such confirmation 
within five (5) minutes of your purchase, please complete your Ticket Order a second time, as 
it is likely that your Ticket Order was not completed.  
 
Receipt of Ticket Orders  
 
Ticket Orders are individual.  In order to receive your ticket, you shall present to the Event 
vendor the credit card used to purchase the order, after which you shall receive a copy of the 
ticket.  In certain circumstances, you may be requested to present your printed order 
confirmation.  
 
Cancelling Orders and Refund Policy  



You are entitled to cancel your Ticket Order for Events in Israel in accordance with the terms 
of the Israeli Consumer Protection Law, 5741-1981 (the “Consumer Protection Act”).  Solely 
for purposes of convenience, the following is the manner and are the conditions under which 
you may cancel, in writing, a Ticket Order, in accordance with Section 14C(c) of the Consumer 
Protection Act, with specific regards to a distance sale transaction:  (1) in a service purchase – 
within fourteen (14) days from the transaction date, and upon the condition that the 
cancellation shall occur at least two business days prior to the beginning of the services; (2) in 
a property purchase – from the transaction date and until fourteen (14) days following the 
receipt of the property or from the date of receipt of the document including the specific 
details mentioned in Section 14C(b) of the Consumer Protection Act, whichever is the later of 
the two; (3) you may not cancel a transaction for a purchase and/or service detailed in Section 
14C(d) of the Consumer Protection Act; (4)  Please note that the Events available for purchase 
through the Site are considered “recreational services” and, in accordance with Section 
14C(d)(2) of the Consumer Protection Act, you may not cancel a Ticket Order within seven (7) 
days of an Event.  For purposes of clarification, you may cancel such a Ticket Order so long as 
the cancellation is completed more than seven (7) days prior to the Event.  A cancellation 
request must be made, in writing, through the “contact us” page on the Site.   
 
In the event that you are eligible to cancel the Ticket Order, all subject to the Consumer 
Protection Act, and you opt to do so, the Company and/or the Vendors may, in accordance 
with Section 14E(b) of the Consumer Protection Act, charge a cancellation fee of up to 5% of 
the Ticket Order price or a fee of NIS 100, whichever is the lower of the two (the “Cancellation 
Fee”).  Once a cancellation request has been submitted, the Company and/or the Vendors 
have up to fourteen (14) days from their receipt of the cancellation request, to cancel the 
Ticket Order charge, exclusive of the Cancellation Fee.  
 
The provisions of these Terms should not be understood and do not impose upon the 
Company the liability of a “dealer,” as defined in the Consumer Protection Law, and therefore 
all duties imposed on a dealer, as defined in the Consumer Protection Law are imposed 
exclusively on the Vendors.  
 
The Company and/or the Vendors reserve the right to cancel your Ticket Order in the event 
that the registration for such an Event does not meet the minimum required registration.  In 
the event that the Company and/or the Vendors cancel an Event, you will be fully refunded.  
 
Event Participation – Photographs 
 
You hereby expressly acknowledge and agree that by participating in an Event, your 
photograph ("Photo") may be taken by different parties (including but not limited to 
photographers, press and the event organizer). You hereby expressly give your consent to the 
Company and anyone on its behalf to use the Photo at its discretion for no fee. You also 
acknowledge that a Photo may be utilized in combination with other materials, at the 
Company's or any relevant third party's discretion, including but not limited to worldwide 
publication of such Photo in social and/or any other means of media. You acknowledge that 
any and all rights relating to or arising out of an Events including any Photos taken on such 
Events are and shall at all times remain the property of the Company and Company may assign 
any such rights to any third party, at its sole discretion. You may request the Company to 
refrain from using your Photo and/or delete such Photo from the Company's database by 
sending an email to:  info@openrestaurants.com. You hereby acknowledge that it is possible 
that any Photo has been published (including by a third party and not the Company) and may 
not be in the sole possession of the Company.  You hereby agree to waive, and do waive, any 
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legal or equitable rights or remedies you have or may have against us with respect to any 
publication and/or use and/or transfer and/or processing of any Photo.  
 
Termination of Account 
 
The Company may terminate your account if you violate any of these Terms.  Upon 
termination of your account, you shall not have any further access to your account including 
to any Content (as defined below) that may be available through your account. 
 
If the Company believes, in its sole discretion, that a violation of these Terms or any illegal or 
inappropriate usage or behavior has occurred, we may take any other corrective action we 
deem appropriate.  We reserve the right to investigate suspected violations of these Terms or 
illegal and inappropriate usage or behavior regarding the Site and Services.  We will fully 
cooperate with any law enforcement investigation or court order requesting or directing us 
to disclose the identity or behavior of anyone believed to have violated these Terms or to have 
engaged in illegal behavior.  Any suspension or termination of your account shall not affect 
your obligations under these Terms (including but not limited to ownership, indemnification, 
any representations and warranties made by you, and limitation of liability), which by their 
sense and context are intended to survive such suspension or termination. 
 
Content  
 
Certain types of content may be made available through the Site and/or the Services.  
“Content” as used in these Terms means, collectively, all the content on or made available 
through the Site or through the Services, including but not limited to, any pictures, photos, 
videos, articles, and information, and any modifications or derivatives of the foregoing.  It is 
hereby clarified that Content uploaded by the site, including pictures and images of products 
and any modifications of such, are for illustration purposes only and do not and will not bind 
the Company.  The posting of commercial and/or promotional Content on the Site by the 
Company is intended only to provide information and will not be construed as the Site 
recommending, encouraging, endorsing and/or sponsoring any such Content or service 
offered on the Site, as the case may be.  
 
Use Restrictions 
 
You may not do or attempt to do any of the following: (1) attempt to decipher, decompile, 
disassemble, or reverse-engineer any of the software used to provide the Services or the Site 
without our prior written authorization, including framing or mirroring any part of the Site; (2) 
circumvent, disable, or otherwise interfere with security-related features of the Services or 
the Site or features that prevent or restrict use or copying of any Content; (3) use the Site 
and/or Services in connection with any commercial endeavors in any manner, except for the 
purposes specifically set forth in these Terms; (4) use any robot, spider, program search or 
retrieval application, or any other manual or automatic device or process to retrieve, index, 
data-mine, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation 
of the Site; (5) use or access another user’s account or password without permission;  or (6) 
use the Site or Services in any manner not permitted by these Terms. 
 
Intellectual Property 
 
The Company and as the case may be, its licensors, own the Site and Services and all Content 
available therein, including all worldwide intellectual property rights in the Site and Services, 
and the trademarks, service marks, and logos contained therein.  Except as expressly 



permitted herein, you may not copy, further develop, reproduce, republish, modify, alter 
download, post, broadcast, transmit or otherwise use the Site and/or Services.  You will not 
remove, alter or conceal any copyright, trademark, service mark or other proprietary rights 
notices incorporated in the Site and/or Services.  All trademarks are trademarks or registered 
trademarks of their respective owners.  Nothing in these Terms grants you any right to use 
any trademark, service mark, logo, or trade name of the Company or any third party. 
 
Disclaimers & Disclaimer of Warranty 
 
Your use of the Site and/or Services is at your sole discretion and risk. The Site and/or Services 
are provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis without warranties of any kind. While 
we make reasonable efforts to provide Content that is informative and useful, we do not make 
any warranties or representations in respect of any Content.  
 
WE EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, 
RELATING TO THE SITE AND/OR SERVICES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE 
WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-
INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS, COURSE OF DEALING OR COURSE OF 
PERFORMANCE. WE DISCLAIM ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, (I) REGARDING THE 
SECURITY, ACCURACY, RELIABILITY, TIMELINESS AND PERFORMANCE OF THE SITE AND/OR 
SERVICES; OR (II) THAT THE SITE AND/OR SERVICES WILL BE ERROR-FREE OR THAT ANY 
ERRORS WILL BE CORRECTED; OR (III) REGARDING THE PERFORMANCE OF OR ACCURACY, 
QUALITY, CURRENCY, COMPLETENESS OR USEFULNESS OF ANY INFORMATION PROVIDED BY 
THE SITE AND/OR SERVICES.  
 
We are not responsible for any incorrect or inaccurate Content posted on the Site or in 
connection with the Services, or information regarding an Event as provided by a Vendor. 
Some of the information relating to the products and/or services offered for sale on the Site, 
including but not limited to the price of Events, is received from the Vendors and is entered 
to the site “as is.”  The Company does not check for accuracy of pricing and/or information 
provided by Vendors and shall not be liable for any discrepancies, inaccuracies, or errors in 
relation to the information or to the products’ and/or services' nature or suitability for your 
needs. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us, shall 
create any warranty not expressly stated in these Terms.  If you choose to rely on such 
information, you do so solely at your own risk.  Some states or jurisdictions do not allow the 
exclusion of certain warranties.  Accordingly, some of the above exclusions may not apply to 
you.   
 
Third Party Applications and Services  
 
Portions of the Site and/or Services may involve linking to or using web sites belonging to third 
parties. The Site may also provide you with links to access the sites of third party vendors 
including, without limitation, for the purpose of reviewing or using their services. We have no 
control over third-party sites and/or mobile applications, and all use of third-party sites and/or 
mobile applications and services is at your own risk. Additionally, we cannot accept 
responsibility for any payments processed or submitted through such third party sites and/or 
mobile applications, or for the privacy policies of any such sites. We are not responsible for 
content or services available by means of such sites and/or mobile applications. We do not 
endorse any products or services offered by third parties and we urge our users to exercise 
caution in using third-party sites.  
 



 
Limitation of Liability 
 
We assume no responsibility for any, and you shall not have any claim against the Company 
in relation to, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or 
transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or 
alteration of, any of the Site and/or Services. We are not responsible for any problems or 
technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers or 
providers, computer equipment, software, failure of any email due to technical problems or 
traffic congestion on the Internet or on any part of the Site and/or Services or combination 
thereof, including any injury or damage to users or to any person's computer related to or 
resulting from participation or downloading materials in connection with the Site and/or 
Services.  Under no circumstances shall we be responsible for any loss or damage, including 
personal injury or death, resulting from use of the Site and/or Services, from any Content 
posted on or through the Site and/or Services, or from the conduct of any users of the Site 
and/or Services, whether online or offline. 
 
The Company is not and will not be held responsible for, any claim of inaccuracy in the details 
provided by you at the time of the Ticket Order and/or for details that were not properly 
stored in the Company’s computer system and/or for any damage, and/or any other claim in 
connection with the Ticket Order.    
 
IN NO EVENT SHALL WE OR ANY OF OUR OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEESOR AGENTS BE 
LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF 
OR IN CONNECTION WITH YOUR USE OF, OR INABILITY TO USE, THE SITE AND/OR SERVICES, 
WHETHER THE DAMAGES ARE FORESEEABLE AND WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL 
APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION AND 
OUR AGGREGATE CUMULATIVE LIABILITY TO YOU OR ANY THIRD PARTY UNDER ANY AND ALL 
CAUSE OF ACTION SHALL BE LIMITED TO THE FEES RECEIVED FROM YOU BY COMPANY 
DIRECTLY RELATED TO A SPECIFIC CLAIM OR CAUSE OF ACTION.  
 
Indemnification 
 
You agree to indemnify, defend, and hold the Company and our respective employees, 
directors, officers, subcontractors, service providers, and agents harmless against any and all 
claims, damages, or costs or expenses (including attorneys’ fees) that arise directly or 
indirectly from: (a) breach of these Terms by you or anyone using your computer or password; 
(b) any claim, loss or damage experienced from your use or attempted use of the Site and/or 
Services; (c) your violation of any law or regulation related to use of the Site and/or Services; 
(d) your infringement of any right of any third party related to use of the Site and/or Services; 
and (e) any other matter for which you are responsible hereunder or under applicable law. 
 
Miscellaneous 
 
These Terms shall be governed by the laws of the State of Israel.  You agree that any legal or 
equitable action of whatever nature by or against the Company arising out of or related in any 
respect to these Terms shall be brought only before the jurisdiction of the competent courts 
of Tel-Aviv, pursuant to any applicable Israeli laws pertaining to subject matter jurisdiction. In 
any action to enforce these Terms, the prevailing party will be entitled to costs and attorneys’ 



fees.  Any cause of action against the Company must be brought within one (1) year of the 
date such cause of action arose.  You shall not be entitled to assign any of your rights 
hereunder to any third party. The Company may assign and/or transfer its rights under these 
Terms, or any part thereof, to any company or third party at its sole discretion without prior 
notice. In the event that any provision of these Terms is held to be unenforceable, such 
provision shall be replaced with an enforceable provision which most closely achieves the 
effect of the original provision, and the remaining terms of these Terms shall remain in full 
force and effect.  Nothing in these Terms creates any agency, employment, joint venture, or 
partnership relationship between you and the Company or enables you to act on behalf of the 
Company.  Except as may be expressly stated in these Terms, these Terms constitute the 
entire agreement between us and you pertaining to the subject matter hereof, and any and 
all other agreements existing between us relating thereto are hereby canceled. 
 
Last updated: August 2018 
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