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 ותנאים כלליים לשימוש באתר מדיניות פרטיות לביצוע אבחון גנטי ולשימוש בו

MyBio  (, מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על אנו" או "החברה"להלן: )בע"מ"
להלן מתארת את האופן בו אנו שאודותיך. מדיניות הפרטיות על המידע האישי שהיא מחזיקה 

המידע,  ת/ה, כנושא/אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה את
  לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו. ה/יכול

שלך לצורת עריכת בדיקה גנטית, לא תתבצע אלא לאחר  DNA-שים/י לב: נטילת דגימת ה
שקיבלנו ממך הסכמה מדעת, בחתימתך על גבי טופס הסכמה מדעת שיישלח אליך עם הערכה 

בנת בטופס ההסכמה מדעת הנך מתבקש/ת לאשר בחתימתך שקראת וה. DNA-לנטילת דגימת ה
דין כדי לתת את הסכמתך לעריכת הבדיקה, כולל דף  פי-עלאת כל התנאים וההסברים הנדרשים 

חוק מידע )להלן: " 2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א )ב(12הסבר לנבדק בבדיקה גנטית לפי סעיף 
 "(.גנטי

 כללי

 את/ה,  החברה  מול  שלך  ההתקשרות  במסגרת  או/ו"(  האתר"להלן:  " )MyBio"  באתר  השימוש  בעת
 זו,  במדיניות  המתואר  באופן  על אודותיך  במידע  ותשתמש  תשמור,  תאסוף  שהחברה  לכך  מסכים/ה

 .בנוגע לאבטחת מידע המתואריםלסיכונים  ומודע

 או ידיך על לה נמסר או החברה ידי על הנאסף מידע כל משמעו" אישי מידע" הביטוי, זו במדיניות
, הפרטיות  הגנת  חוק  פי-על  המוגן  מידע  או/ו  אותך  לזהות  סביר  באופן  ניתן  שבאמצעותו,  מטעמך  מי

מס' תעודת זהות, , משפחה שם, פרטי שם "( לרבותחוק הגנת הפרטיות)להלן: ", 1981-א"התשמ
שיימסר   נוסף  מידע,  שרכשת  שירותים,  תשלום  אמצעי  ,דוא"ל  כתובת,  טלפון  מספר,  מגורים  כתובת

 .ב"וכיו, החברה מול שלך ותכתובת קשר יצירת בעת

 מרצונך נעשית האישי המידע ומסירת לחברה, האישי המידע את למסור חוק פי-על מחויב/ת אינך
 להציע תוכל לא החברה המידע, מסירת ללא כי לכך מסכים/ה את/ה, אולם ובהסכמתך. החופשי

 שירותיה את לך

 המידע מאגרי

"( הן מידע גנטי תוצאות הבדיקהשלך )להלן: "  DNA-תוצאות הבדיקה הגנטית שתתבצע בדגימת ה
כהגדרתו בחוק מידע גנטי. המידע הגנטי על אודותיך יישמר במאגר מידע שבבעלות חברת עיבוד 

שמושבה  (,"GPאו " "GPחברת "להלן: ) .GenePlanet Personal Genetics, d.o.oהמידע 
, שעניינו "תהליך ההזמנה", 2"(. כפי שיפורט להלן בסעיף מאגר המידע הגנטיסלובניה )להלן: "ב

, שבאמצעותו GPכחלק מתהליך ההזמנה עליך להירשם כמשתמש חדש בפורטל מאובטח של חברת  
 תוכל/י לגשת לתוצאות הבדיקה שלך במאגר המידע הגנטי, לכשיתקבלו. 

פות או ו/או לעשות כל יובהר כי לנו אין כל אפשרות לגשת לחשבון המשתמש שלך ו/או לגשת, לצ
. בהתאם לכך, יובהר גם כי תנאי האבחון הגנטי GPשימוש שהוא בתוצאות הבדיקה שלך בפורטל  

ותהליך ההזמנה מפורטים במסמך זה אך ורק לעניין אחריותנו לקבלת הסכמה מדעת של נבדק 
 MyBio, ולהגנה על הפרטיות שלך בעת הגלישה באתר לפי חוק מידע גנטי DNAלנטילת דגימת 

. בהתאם, בכל הנוגע להגנה על הפרטיות במידע אישי על אודותיך בכלל ובמגעיך עימנובפרט 
לקיום הוראות הדין תהא אחראית כלפיך לבדה  בסלובניה    GP  שיישמר במאגר המידע הגנטי, חברת

 בסלובניה. החלות

 .כאןו כאן, לחץ/י GPלעיון בתנאי השימוש במאגר המידע הגנטי ולמדיניות הפרטיות של חברת 

 המתנהל,  שבבעלותנו  מידעה  במאגר  אגב השימוש באתר יישמר  על אודותיך  שייאסף  בד בבד, המידע
 ידינו על המוצעים בשירותים או/ו באתר השימוש. ובאחריותנו"(, MyBioמאגר )" דין פי-על

שייאסף  אישי על אודותיך מידע וכי זו פרטיות למדיניות הסכמתך על מעידים, האתר במסגרת
 במידע השימוש. כאמור MyBio במאגר וינוהל במהלך השימוש באתר ו/או בשירותינו, יישמר

, דין כל הוראות פי-על או זו פרטיות מדיניות להוראות בהתאם יעשה MyBio האישי שבמאגר
 .להלן המפורטות למטרות

http://www.mybio.co.il/
https://geneplanet.com/terms-conditions/
https://geneplanet.com/privacy-policy/
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 MyBioשבמאגר  השימוש במידע

 , בין היתר, למטרות הבאות:MyBioיישמר במאגר על אודותיך המידע האישי 

 ובשירותים שהוא מציע;כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו  (א)

 לצורך הרכישות שתבצע/י באתר, ככל שתבצע/י; (ב)

ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה  (ג)
 דין; פי-עלאחרת 

 לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות; (ד)

ייע לרשויות על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לס (ה)
 מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.  

  מסירת מידע לצד שלישי

אודותיך בגין שימוש על  שנאסף  האישי  אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע  
 לן:באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול החברה, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים לה

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על  (א)
 ידי החברה;

 צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין; פי-עלאם נידרש לעשות כן  (ב)

אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל  (ג)
 תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;מחלוקת, טענה, 

היא תהיה  –לרבות מיזוג עם גוף אחר  –אם החברה תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר  (ד)
זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף 

 ת פרטיות זו;האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניו

אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או  (ה)
 העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

 בקשתך המפורשת. פי-על (ו)

 

 Cookies  

לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי  (Cookies) האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות"
 .אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידעעל לאסוף נתונים סטטיסטיים 
 Google Analyticsשמקורם בצדדים שלישיים, בהם  Cookies-החברה עשויה אף להיעזר ב

התבסס על פעילויותיך הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בלאשר נועדו  ,ורשתות חברתיות
  השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

( הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים Cookiesעוגיות )
של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן 

כשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם הקשיח במ
ה מבקש לראות בעת הכניסה /ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת

 ועוד. ,לאתר

כיצד לעשות זאת,  ת/אם אינך יודע .Cookiesדפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת 
על מנת לבחון אפשרות להסיר את  ת/ה משתמש/בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את בדקי/בדוק

להשתמש בחלק מהשירותים  י/נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל .אופציית העוגיות
 והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. 

 

http://www.mybio.co.il/
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 אבטחת מידע

ים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את האתר מיישם מערכות ונהלים עדכני
טחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ימורשית, אין הם מעניקים ב-הסיכונים לחדירה בלתי

 מורשית למידע המאוחסן בו.-יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי שהאתר

 

 זכות לעיין במידע

כוחו שהרשהו בכתב או על ידי -על ידי באאו  פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו,  -על
אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, 
ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל 

מאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר ה
מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך 

 .שנקבעו בתקנות

 .info@mybio.co.ilהודעת דוא"ל לכתובת פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות 

 שיווק ישיר

בהתבסס על אפיון לפי חתך  אליךשלנו בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית 
פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע -ה זכאי על/את  ,(ב"וכיואוכלוסייה )גיל, מין 

 המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 שעשויים שלנו ושירותים להציע לך מוצרים כדי MyBioבמידע שבמאגר  להשתמש עשויים אנו
חוק הגנת הפרטיות, אתה זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק  פי-על .אותך לעניין

  .info@mybio.co.ilממאגר המידע, ותוכל לעשות זאת באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת 

 האבחון הגנטי

"(, התנאיםוש בו )להלן: "לביצוע אבחון גנטי ולשימשלהלן  בעיון את התנאים הכלליים    י/אנא קרא
יו ולהבין את המשמעות של ויאפשרו לך להתוודע אלוהשלכותיו,  כיוון שהם ישפכו אור על התהליך  

 תוצאות הבדיקה שעשויות להתקבל בעקבותיו.

 התנאים 

אחראית אך ורק לשלב  MyBioמובהר בזאת כי בכל הנוגע לתהליך הבדיקה הגנטית, חברת  .1
דה גנטית מורשית ולטיפול בתהליך הלוגיסטי של העברתי לידי מעב DNA-נטילת דגימת ה
 בישראל, תוך הקפדה חמורה על פרטיותך.משרד הבריאות 

 תהליך ההזמנה .2

  המוצרים הבאים:השירותים ו/או את באתר שלנו ניתן להזמין  .א

 תזונה MyBioבחון גנטי א •

 ספורט תזונה +  MyBioאבחון גנטי  •

 MyBioה אישית עם יועצ/ת תזונה פגיש •

 MyBioפגישת ייעוץ עם מאמן כושר  •

  .מהדורה מודפסת של ממצאי האבחון הגנטי •

      עדיין אין ביסוס רפואי מספק היא שמשרד הבריאות  נכון להיום, עמדתובהר כי י
לצורך מתן ייעוץ תזונאי, וכי המידע שיתקבל בעקבות הבדיקה אינו מחליף  בדיקות הללול

 . ייעוץ גנטי כמשמעותו בחוק מידע גנטי

http://www.mybio.co.il/
mailto:info@mybio.co.il
mailto:info@mybio.co.il
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דגימת ערכה לצורך נטילת תישלח לביתך לאחר בחירת השירות הרצוי והשלמת הרכישה,  .ב
, דף הסבר לנבדק כוללת הוראות להפקת הדגימה)דגימת רוק(. הערכה  שלך DNA-ה

י /תידרש שעליו מדעת הסכמה טופסלחוק מידע גנטי,  )ב(12בבדיקה גנטית לפי סעיף 
 –לקבלת יעוץ נלווה מדעת טופס הסכמה  , וכןהגנטית הבדיקה לביצוע כתנאי לחתום

 .משמעותו בחוק מידע גנטיכ ואינו מהווה ייעוץ גנטי MyBioתזונאי ניתן ע"י ש

 בורשם יולה"( הפורטל)להלן: " GPחברת פורטל מאובטח של לכנס ילה עליךבמקביל,  .ג
הכולל מין,   לגביך,  מידע אישי  תידרש/י למסור  פורטלההרשמה לכמשתמש חדש. במסגרת  

, וחשוב להזין אותו האבחוןמידע זה חיוני לצורך עריכת . תאריך לידה, משקל וגובה
   .בפורטל באופן  מוקפד

 ובין GP חברת של בפורטל שמסרת המזהים הפרטים בין לקשר היכולת: לב י/שים 
 המידע שמירת .GP לחברת ורק אך נתונה, שנתת הנתונים הגולמיים שיופקו מהדגימה

 מתבצעים בהכרח ולא הישראלי, לדין כפופים אינם GP חברת בידי ועיבודו שלך האישי
 שם  GP  לפורטל  ההרשמה  בעת  ולמסור  זהירות  משנה  לנקוט  ניתןה,  על רקע ז  לו.  בהתאם

 .בדויים משפחה ושם פרטי

 

 נטילת הדגימה והפקת נתונים גולמיים .3

ליצור קשר עם חברת  לאחר מתן הדגימה הביולוגית שלך באמצעות הערכה שקיבלת, יש .א
MyBio  כמפורט  ישירות למעבדה הגנטית ועבראשר ת ,הדגימהאיסוף של לצורך תיאום

מהרגע שבו חודשים  שלושהעד לכל היותר . איכות הדגימה נשמרת במצבה המיטבי מטה
לתנאי טמפרטורה קיצוניים )חום  תיחשףשלא  ובלבד    –  נפתחה ונאספה בה הדגימההערכה  

 . או קור( אלא תישמר בטמפרטורת החדר

)האחד   הסכמה מדעתהשל שני טפסי    ברורים  צילומיםאלינו  יש להקפיד לשלוח  במקביל,  
ולדאוג כי הערכה  כשהם חתומים,לבדיקה גנטית והאחר לייעוץ תזונאי על יסודה(, 

 .  הנשלחת למעבדה תהיה נקייה מכל פרט מזהה של הנבדק

גנטית   במעבדה  מתבצעים  ממנה  הגנטי  המידע שתינטל ממך והפקת  DNA-דגימת ה  עיבוד .ב
 משרד  מאת  גנטיות  בדיקות  לעריכת  שקיבלה רישיון,  "(המעבדה בישראל" )להלן:  בישראל  
כשהיא מסומנת בקוד מספרי שיוקצה  ה בישראלמגיעה למעבד עצמה הדגימה. הבריאות

בדגימה   מתבצע  ושם,  ידינו לפני תחילת תהליך האבחון, וללא פרטים מזהים נוספים-לך על
 במעבדה בישראלהדגימה נשמרת  .גולמיים נתונים ממנה מופקים שבמהלכו גנטי אבחון
 .מושמדת היא מכן ולאחר, במעבדה הדגימה קבלת מיום יום 90 במשך

 ,במעבדה בישראל בדגימה שנערך הגנטי שמופקים במהלך האבחון הגולמיים הנתונים .ג
כשהם מסומנים בקוד וללא פרטים  בסלובניה, שמושבה ,GP לחברתעל ידיה  מועברים

נשלחים   שהנתוניםמזהים נוספים, וזאת על מנת להגן על הפרטיות שלך באופן מיטבי בעת  
 אל מחוץ לגבולות המדינה. 

 עיבוד הנתונים וקבלת התוצאות .4

דוח  עבורך מפיקה GP, חברת במעבדה בישראלהגולמיים שהופקו נתונים העל בסיס  .א
 אותו  ומעלה  "(,הדוח המסכםהבדיקה וממצאי האבחון הגנטי )להלן: "המכיל את תוצאות  

 בשלב  ידיך  על  שנמסרו  כפי,  שלך  המזהים  שבשליטתה, יובהר שהפרטים  המאובטח  לפורטל
 התהליך  השלמת  שלך אלא לאחר  האבחון  לתוצאות  אינם מקושרים,  GP  לפורטל  ההרשמה

 .המסכם הדוח והפקת

 המשתמש שם באמצעות – GP בפורטל שלך המסכם הדוח רק את/ה יכול/ה לגשת אל .ב
 וסיסמת  המשתמש  שם  את  לזכור  עליך  ,בהתאם  .לפורטל  ההרשמה  בעת  שהזנת  והסיסמה

שכחת במידה ו .האבחון לממצאי לגשת י/תוכל לא שבלעדיהם משום, לפורטל הכניסה
במקרה שנתקלת בקושי להוריד את הדוח המסכם   וכן  והסיסמה שלךאת שם המשתמש  

 .Info@geneplanet.com לכתובת דוא"להודעת ב GP, יש לפנות לחברת GPמפורטל 
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שכולל מידע גנטי ואת השם שמסרת בשלב ההרשמה, באמצעות הדוח המסכם, קבלת עם  .ג
האחריות לשמירת סודיותו ולהגנה מפני עיון על ידי מי שאינו מורשה לכך, חלה  –הפורטל  

 . עליך

 

 גישה לשרת האינטרנט .5

יהיה בתפקוד מלא באופן  MyBioשל אנו עושים כמיטב יכולתנו לדאוג ששרת האינטרנט  .א
רותי האינטרנט, יעקב המהות של העולם הדיגיטלי ובעיקר של ש  רציף וקבוע. יחד עם זאת,

אין אנו יכולים להבטיח שהשרת יהיה נקי מתקלות, הפרעות או שגיאות וכי הגישה לשרת 
)אם עקב בעיה אצלנו שהוא   בשום מקרה  באופן זמני ו/או ללא הודעה מוקדמת  לא תתעכב

 יםאו פגיעה הנובע מידע אחראים לכל איבודאו מסיבה חיצונית אחרת(. אנו לא נהיה 
 .מבעיה בזמינות השרת )אם כתוצאה מתהליכי העיבוד האינטרנטיים או מכל סיבה אחרת(

אם ללא התראה מוקדמת, אנו עשויים להגביל, להשעות או לבטל את הגישה שלך לשרת  .ב
 המובאים במסמך זה בכל עת. התנאיםהפרת את נסבור ש

 והיוועצות רפואיתייעוץ טלפוני  .6

 דוא"לב  באפשרותך להתייעץ עמנוכל שאלה ביחס לדו"ח המסכם ו/לגבי תוצאות האבחון,  ב
info@mybio.co.il  יובהר כי אין מדובר בייעוץ גנטי כמשמעותו  .9221500-03או בטלפון

  בחוק מידע גנטי.

 או בדוא"ל 059 25-11-11בטלפון מציעה ייעוץ של מומחה מטעמה  GPבנוסף, חברת 
info@geneplanet.com יובהר שייעוץ זה מטעם .GP  אינו כפוף לדינים החלים בישראל

 אינה נושאת בכל אחריות לגביו. MyBioואינו בהכרח מתבצע בהתאם להם, וכי 

 והחזר כספי זכויות ביטול .7

נו עומדת בפניך בהתאם לתנאי הביטול המובאים יהזכות לביטול הסכם ההתקשרות בינ .א
ימי עסקים. עליך  7עם קבלת ערכת האבחון, באפשרותך לבטל את ההזמנה תוך  .להלן

על   בלא שנפתחה ומבלי שבוצע בה כל שימוש. ,את ערכת האבחון אלינו על חשבונךלהחזיר  
ובמצב המאפשר את מכירתה מחדש. אנו נבצע  שלמה, ללא סימני פתיחההערכה להיות 

  החזר עבור עלות האבחון תוך ניכוי דמי המשלוח.

את דגימת הרוק במבחנה, אולם הדגימה   אספתבאם הספקת לפתוח את ערכת האבחון ואף   .ב
תוך ניכוי עלויות התפעול   ,, עדיין ניתן לבטל את ההזמנהבישראלעדיין לא עובדה במעבדה  

  ש"ח. 200של בסך  האבחוןוערכת 

במקרה שאינך מרוצה  חשוב לנו להבטיח את שביעות רצונך מתהליך האבחון הגנטי. .ג
 בדוא"לאו מהשירותים שקיבלת מאתנו, ניתן ליצור עמנו קשר מהמוצר 

info@mybio.co.il . 

המבוססת על פגם באיכות המוצר או מלבד זכות הביטול שלך במקרה של טענה מוצדקת  .ד
לספק לך מוצר או שירות חלופי )או   שיקול דעתנו הבלעדי,  פי-על,  השירות, אנו נהיה זכאים

להחזיר לך את התשלום ו/או לפי העניין( ללא תשלום נוסף מצדך, חלקו הרלוונטי, 
פיך, אלא יחסי, לפי העניין(, אולם לא תהא לנו כל חבות נוספת כל חלקוששילמת )או את 

 .דין פי-עלאם וככל שהגבלה זו אסורה 

הדגימה וכתוצאה מכך הדגימה שתתקבל  בעת מתןהנחיות העל  י/לא תקפידבמקרה ש .ה
תהיה באיכות נמוכה אשר תמנע את הפקת הממצאים הנחוצים, אנו נחזור על תהליך 

  .המעבדה בשנית ונישא בעלויות הכרוכות בכך

איכות נמוכה מדי ולא תעמוד ברמת האיכות ה תהיה ביגם הדגימה השניש במקרה .ו
חול על הלקוח תשלח אליך מבחנה שלישית. עלות תפעול המשלוח השלישי ית ,הנדרשת

סיונות הפקת מידע מעבדתיים בלבד. במידה ינ ארבעהכוללת עד  האבחוןבלבד. עלות 
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 ,הצלחהדגימות רוק באיכות ירודה שיעברו תהליכים מעבדתיים ללא ארבע  ויתקבלו
סוי כל העלויות הכרוכות בארבע הרצות יההזמנה שלך והעלות ששולמה תשמש לכ

 .ולא ישולם לך החזר כספי ,המעבדה

 התחייבויות והגבלת אחריות .8

אין להסתמך רק על התוכן או המידע המתקבל מתהליך האבחון הגנטי כבסיס לקבלת  .א
וועץ באיש מקצוע מתאים החלטות אישיות, תזונאיות ו/או רפואיות חשובות. עליך להי

  ספציפי, המותאם לנסיבות האישיות שלך. לשם ייעוץ

המוצר ו/או השירות המסופקים אינם תחליף לאבחנה רפואית, טיפולים, המלצות רפואיות  .ב
ו/או  המלצות של גורמים ומוסדות בריאות רשמיים אחרים בנוגע לתרופות, תזונה, אורח 

, וים. המוצר ו/או השירות נועדו לצרכי מידע בלבדחיים, שיטות טיפול או שירותים נלו
נכון להיום, עמדת משרד הבריאות היא שעדיין אין ביסוס בהקשר זה נשוב ונבהיר כי ו

 .רפואי מספק לבדיקות גנטיות לצורך מתן ייעוץ תזונאי

בהם לא ניתן לקבל מידע גנטי חד משמעי בשל סיבות ביולוגיות שקיימים מקרים נדירים  .ג
הוא באיכות כה על ידי המעבדה בישראל  או טכניות. משמעות הדבר היא כי המידע שהופק  

הדוח  במקרים כאלה, .100%בוודאות של נמוכה עד כי בלתי אפשרי לקבוע מהי התוצאה 
דוח  כלשהו ותוצאות ניתוח ספציפיות. עשוי שלא לכלול מידע GPשתפיק חברת המסכם 

מסכם ייחשב כדוח שהושלם בהצלחה אם חסרים בו לכל היותר שני מאפיינים ספציפיים 
 .והאבחון לא ייערך שוב במקרה זה

 וסמכות שיפוט אחריות .9

שימוש שלך   לנו עקבגרם  ילפצות אותנו על כל אובדן או נזק שיאו  /לשפות ו  תחייב/תהנך מ .א
הליך נקיטה בובגין כל תביעה או  ,באתר תוך הפרת התנאים וההגבלות כפי שהובאו לעיל

  .שלישי בהקשר לשימוש שלך באתר תוך הפרת התנאים וההגבלותעל ידי צד משפטי 

לבתי המשפט בישראל נתונה סמכות השיפוט הבלעדית על כל תביעה או סכסוך שינבעו  .ב
באחריותה של על פי דין בכל הנוגע לפעילות המצויה  הבמסמך זהמפורטים מהתנאים 

 ה עלהגנו בעבורם ת תשלום, גבייMyBioבאתר  המוצריםהזמנת  לרבות ,MyBioחברת 
  .MyBio שנשמר במאגרמידע אישי 

 הוראות תחולת תוקף התנאים  .10

 ואילך. 15.9.2019 תקפים מיום התנאים המפורטים במסמך זה .א

 הפרטיותשינויים במדיניות  .ב

. אם MyBioבנוגע למאגר  החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות .ג
ימים   30כך הודעה בעמוד הבית של האתר  -יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על

לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, 
אלא אם   ,זאת.  ימים לפני כניסתם לתוקף 7הודעה בעמוד הבית של האתר  כך  -תפורסם על

יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז 
השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר 

עם  ה/מתוקנת. אם אינך מסכיםלאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות ה
 הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.
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