1

תוכן עניינים
כללי פעילות "חלב תנובה ועוגת רולדין
כללי 2.....................................................................................................
תקופת הפעילות ויום פעילות לצורך קבלת קופון 2...........................................
השתתפות בפעילות2............................................................................. :
תנאי מימוש קוד הקופון 4.........................................................................
שונות 4.................................................................................................
הצהרת נגישות – תנובה ורולדין 6 .................................................................

2

כללי פעילות "חלב תנובה ועוגת רולדין
 .1כללי
במהלך תקופת הפעילות ,כהגדרתה להלן ,תיערך על ידי תנובה מרכז שיתופי לשיווק
תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן" :תנובה") בשיתוף עם רולדין ניהול סניפים וזכיינות
בע"מ (להלן" :רולדין") (להלן יחדיו" :עורכות הפעילות") פעילות בשם "חלב תנובה ועוגת
רולדין" ("הפעילות") .במסגרת הפעילות מוזמנים צרכנים להירשם במהלך יום פעילות,
כהגדרת המונח להלן ,באתר השף הלבן (בכתובת .)/https://roladin.chef-lavan.co.il
 1,500הצרכנים הראשונים שירשמו במהלך יום פעילות יקבלו הודעת  smsלנייד שהזינו
באתר עם קוד קופון לרכישת עוגת רולדין ב ( ₪ 10כולל מע"מ) ,והכל בכפוף לכללים
המפורטים להלן.

 .2תקופת הפעילות ויום פעילות לצורך קבלת קופון
א.

הפעילות תתחיל החל מיום  3.2.19ועד ליום ( 22.2.19להלן" :תקופת
הפעילות").

ב.

"יום פעילות" לצורך קבלת קוד קופון הוא – כל יום חול בתקופת הפעילות בין
השעות  08:00ל 23:59 -וכן יום שישי בין השעות  08:00ועד .16:00

 .3השתתפות בפעילות:
א.

הפעילות פתוחה להשתתפותו של כל אזרח ישראלי ,תושב ישראל ואדם שהינו
בעל היתר שהייה חוקית בישראל ,ובלבד שהוא בן  18שנים או יותר וכפוף
לאמור בכללים אלו.

ב.

על מנת להשתתף בפעילות יש להיכנס לאתר השף הלבן בכתובת chef-
"( lavan.co.ilאתר הפעילות") ,להקליק על באנר הפעילות ,למלא את הפרטים
המבוקשים באתר (שם פרטי ,שם משפחה ,כתובת מייל ,טלפון נייד) ולאשר את
כללי הפעילות.

ג.

ניתן להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד .לא ניתן להירשם פעמים תחת אותם
פרטים.

ד.

ניתן לממש קוד אחד ללקוח בכל מעמד קנייה.

ה.

בכל יום פעילות ,במהלך תקופת הפעילות ,יחולקו באתר הפעילות ל1,500 -
הנרשמים ראשונה באותו יום פעילות ,קוד לקופונים לרכישת עוגת רולדין -
ממגוון העוגות המשתתפות בפעילות  -ב ( ₪ 10כולל מע"מ).
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ו.

הקוד ישלח למספר הטלפון הנייד שהזין המשתתף .עורכות הפעילות אינן
אחראיות במקרה שהוזנו פרטים שגויים על ידי המשתתף.

ז.

לקבוצת תנובה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הנתונים והפרטים אשר נמסרו
ו/או יאספו אודותיך במסגרת פעילות ,המיועדים ,בין היתר ,לצורך ניהול ותפעול
הפעילות ,מתן שירות ללקוחות ,דיוור ישיר ,ניהול מכירות ,שיווק ,גיוס לקוחות,
עריכת ניתוחים ,סקרים ,מחקרים וכיו"ב .מובהר בזאת ,כי לא חלה עליך כל
חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונך
ובהסכמתך החופשית.

ח.

בכפוף למסירת הפרטים הנדרשים לפעילות הנך מסכים לקבל דיוור ישיר
ומסרים שיווקיים ,מעת לעת ,בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים
שמסרת .מובהר כי תוכל לבטל בכל עת את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע ע"י
שליחת מייל לכתובת המייל המופיעה בהמשך עם בקשה להסרה מרשימת
התפוצה:

ט.

.chef-lavan@tnuva.co.il

י.

האתר משתמש בעוגיות (להלן " "Cookiesו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף
והתקין ,ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו ,אימות
פרטים ,כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ,לאפיין את
המוצרים המתאימים לו ,להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו
באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע .עוגיות הן קבצי טקסט ,אשר הדפדפן של
המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה .חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור
את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך .העוגיות
מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת ,משך הזמן ששהית באתר,
מהיכן הגעת אליו ,מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה
לאתר ועוד .כמו כן יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של
המשתמש באתרים אחרים ,לרבות האתרים בהם גלש ,העמודים באתרים וכל
פעולה אחרת בהם .המידע בעוגיות מוצפן ,והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי
לעשות כל שביכולתה על מנת שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא
ולהבין את המידע האגור בהם.

יא .ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות ,תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן
שלך .לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן .זכור ,עם זאת ,כי נטרול
העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות
באתר.
יב .תנובה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות המידע שלך ,תוך נקיטת אמצעי
זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות ,אך אין ביכולתה למנוע

4
שיבושים ו/או ניצול מקרי או מכוון ,אובדן ו/או הרס של המידע באופן מוחלט .ידוע
לך שתנובה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,מכל סוג שהוא ,שנגרמו כתוצאה מכך ,לרבות אך לא רק בשל פגיעה
בפרטיות.
יג.

לפרטים נוספים ולהבהרות בכל נושא המידע ,אנא ראה את תנאי השימוש ו-
מדיניות הפרטיות שלנו באתר השף הלבן ,החלים על פעילות זו בשינויים
המחויבים.

 .4תנאי מימוש קוד הקופון – קוד הקופון יהיה ניתן למימוש על פי התנאים
המפורטים להלן:
א.

מימוש הקופון על ידי הקראת הקוד לקופאי בסניף רולדין ובהוספת ( ₪ 10כולל
מע"מ).

ב.

המימוש בהתייחס אך ורק למגוון העוגות המשתתפות בפעילות.

ג.

מובהר כי מגוון העוגות המשתתפות בפעילות  -כל סוגי עוגות השמרים .במידה
ואזל המלאי של עוגות השמרים בסניף ניתן לקבל עוגות בחושות ("קייקסים").
והכל על פי המגוון הקיים בסניף במועד המימוש ועד גמר המלאי .יש לממש את
הקופון עד  7ימים מקבלתו.

ד.

המימוש בסניפי רולדין הפרוסים ברחבי הארץ .לרשימת הסניפים וכתובתם ראה
www.roladin.co.il

ה.

ניתן למימוש בשעות פעילות הסניפים בין הימים א-ו בלבד ,לא כולל מוצ"ש.

ו.

ניתן לממש כל קוד קופון פעם אחת בלבד.

ז.

ללא כפל מבצעים.

 .5שונות
א.

עורכות הפעילות יהיו רשאיות לשנות את תנאי הפעילות ואת תקופת הפעילות
לרבות הפסקתו המידית כפי שנקבעו בכללי פעילות זה על פי שיקול דעתן
הבלעדי.

ב.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות פעילות זה לבין
פרסומים אחרים בדבר הפעילות ,לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות,
תגברנה הוראות כללי פעילות אלו לכל דבר ועניין.

ג.

כללי פעילות אלו מסדירים את תנאי ההשתתפות והינם חוזה לכל דבר ועניין
ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
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ד.

עורכות הפעילות אינן אחראיות לפעילותה התקינה של רשת תקשורת (לרבות
רשת תקשורת מחשבים) או של תשתיות אחרות הנחוצות לתפעול הפעילות או
של כל מערכת אחרת הנדרשת לתפעול הפעילות והיא לא תישא באחריות לכל
תקלה או שיבוש בתשתיות ובמערכות האמורות ,לרבות להפסקות או הפרעות
כלשהן בפעולתן.

ה.

עורכות הפעילות לא תהינה אחראיות לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד
הנתונים במסגרת הפעילות ובקשר עם שליחת קוד הקופון.

ו.

תנובה ו/או מי מטעמה ,לא תישא באחריות כלשהי במקרה של נזקים ,מכל מין
וסוג שהוא שייגרמו למשתתף ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך לא רק ,נזקים
בגין עגמת נפש הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,במימוש קוד הקופון.

ז.

האחריות הבלעדית לאספקה ,לטיב ולאיכות המוצר שיקבל המשתתף במימוש
הקופון תחול על היצרן /יבואן /משווק /ספק ,בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל.
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הצהרת נגישות – תנובה ורולדין
אמצעי נגישות:
•

הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים
בטכנולוגיות קוראות מסך.

•

הגופנים הם מסוג  sans serifובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר.

•

מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי ,המוקרא לגולשים שנעזרים
בתוכנת הקראה.

•

הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים ,מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר
עכבר.
המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות הראל חייט ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי

הנחיות הנגישות המקובלות בעולם Web Content Accessibility Guidelines 2.0 :ברמה .AA
אמצעים אלו מסייעים לעיוורים ,לקויי ראיה ואנשים עם מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך
לנגיש באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל – אם
נתקלתם בבעיה במסמך אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות מהתכנים ברמה
שווה.
א.ה חייט
דרך מנחם בגין  ,3/2593רמת גן .5268101
harel@chait.info

