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TL eight <tolaat.tl8@gmail.com>

 דרישת הסרת פרטים

<criminalaws@gmail.com> שטרייכר-פלג עורכי דין Thu, Feb 11, 2021 at 2:09 PM
To: TL eight <tolaat.tl8@gmail.com>
Cc

אני שמח מאד לשמוע על מדיניות האתר שלכם לפיה "במקרים אחרים בהתאם למדיניות אי הסרת התכנים המוצגת באתר, ככלל, לא יוסרו
תכנים." אך זו מדיניות שלכם והיא לא ממש מעניינת. 

אתם מפרסמים ללא רשות פרטים מזהים על נאשם בפלילים, שעומדת לו חזקת החפות ולא הורשע עדין. נשמע לכם הגיוני? כל עוד אדם לא
הורשע, הוא בחזרת זכאי ואתם כבר מכתימים את שמו בכל חיפוש. בגוגול.

 
חוזר על ההתראה וזו התראה אחרונה- במידה ולא יוסר הפרסום לגבי מרשתי-   עוד היום- נפעל כנגדכם בכל כלי חוקי כולל

תביעה לפיצוי וקבלת צווים מבית משפט.  
   

  

  :<   tolaat.tl8@gmail.com>    TL eight בתאריך יום ה׳, 11 בפבר׳ 2021 ב-14:02 מאת
שלום,

 
 

אנחנו מפרסמים מידע מאתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט כפי שפורסם על ידי בית המשפט ללא עריכה או שינויים. אם מצאת טעות
שלח/י קישורית לדף שבו מצאת את הטעות בתוספת תיאור הטעות ונפעל לתקנה בהקדם.

 
אנחנו מסירים את שם התובע/ת בתביעות על נזקי גוף, ואת שם הנאשם/מת בתיקים פליליים שהסתיימו באי כשירות לעמוד לדין. אם מצאת

טעות בהקשר הזה פנה/י אלינו ונשתדל לתקן בהקדם.
 

להסרת תוכן שלגביו יש צו איסור פרסום, אנא שלח/י צו איסור פרסום מבית המשפט. 
 

נציין כי במקרים אחרים בהתאם למדיניות אי הסרת התכנים המוצגת באתר, ככלל, לא יוסרו תכנים.
https://tinyurl.com/y577tek7
 
 

התמנון - מידע ציבורי לכל (ע"ר)
 
On Thu, Feb 11, 2021, 11:47 שטרייכר-פלג עורכי דין <criminalaws@gmail.com> wrote: 

שלום רב,
הח"מ מייצג את הגב'   

נדהמנו לגלות כי אתרכם מפרסם בגוגל את שמה של מרשתי ואת פרטי ההליך הפלילי, מועד דיון, בית משפט ועוד פרטים מזהים: ת"פ
- : מדינת ישראל נ'  -
מדובר בהליך פלילי שעדיין לא החל. 

הנכם נדרשים להסיר כל פרט מזהה הקשור לשמה של מרשתי ולתיק הנ"ל עוד היום!
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אם לא תעשו כך, נאלץ לפעול כנגדכם בכל דרך כולל תביעה לפיצוי.
מדובר בפעולה חמורה של פגיעה בפרטיות בתיק שעדין לא החל ובנאשמת שלא הורשעה. 

בברכה,
אלעד פלג, עו"ד

  




