מדיניות הפרטיות של אתר Carmel Yam
מבוא
 .1הפרטיות של המבקרים באתר שלנו הוא מאוד חשוב לנו ,ואנחנו מחויבת לשמור על זה .מדיניות זו מסבירה מה אנחנו
עושים עם המידע אישי שלך
 .2אני מסכים לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאי מדיניות זו כאשר אתה מבקר בפעם הראשונה באתר שלנו ,ואת/ה
מאפשר לנו להשתמש עוגיות בכל פעם שאת/ה מבקר באתר שלנו.
סוגי המידע האישיים הבאים עשויים להיות נאספים ,מאוחסנים ומשומשים
 .1מידע על המחשב שלך כולל כתובת ה  IP -שלך ,גיאוגרפי מיקום ,סוג דפדפן וגירסה ומערכת הפעלה
 .2מידע על הביקורים שלך באתר זה ושימוש בו ,כולל מקור הפניות ,משך הביקור ,צפיות בדף ושבילי ניווט באתר.
 .3מידע שאתה מזין בעת ההרשמה לאתר שלנו ,כגון הדוא"ל שלך ,השם שלך ,וטלפון
 .4מידע שנוצר תוך שימוש באתר שלנו ,כולל באיזו תדירות אתה משתמש בו.
 .5מידע שאתה מפרסם באתר שלנו מתוך כוונה לפרסם מידע זה באינטרנט.
 .6כל מידע אישי אחר שאתה שולח אלינו.
שימוש במידע אישי
מידע אישי שנשלח אלינו באמצעות אתר האינטרנט שלנו ישמש עבור עבור הפרטים הבאים:
 .1ניהול אתר האינטרנט שלנו ואת העסק
 .2התאמה אישית של האתר שלנו בשבילך
 .3הפעלת השימוש שלך בשירותים הזמינים באתר האינטרנט שלנו
 .4שליחת חומרים שיווקיים ומסחריים
 .5שליחת הודעות דוא"ל.
.6יצירת תקשורת שיווקית לגבי העסק שלנו או של עסקים מצד שלישי אשר לדעתנו עשויים לעניין אותך.
.7שמירת האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה.
 .8אימות התאימות לתנאים וההגבלות המסדירים את השימוש בהאתר שלנו.
שימושים אחרים
אם תשלח מידע אישי לפרסום באתר שלנו ,אנו נשתמש במידע זה בהתאם לרישיון שאתה מעניק לנו .ניתן להשתמש
בהגדרות הפרטיות שלך כדי להגביל את פרסום המידע שלך.האתר יכול להיות מותאם באמצעות פקדי הפרטיות באתר.
ואנו ,לא נספק את המידע האישי שלך כל צד שלישי עבור השיווק הישיר שלהם.
חשיפת מידע אישי
אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל אחד מעובדינו ,נושאי המשרה שלנו ,יועצים מקצועיים ,סוכנים ,ספקים או
קבלני משנה באופן סביר והכרחי למטרות המפורטות בפוליסה זו.
אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל חבר בקבוצה שלנו )זה אומר החברות הבנות שלנו ,חברת האחזקות
האולטימטיבי שלנו וכל חברות בנות( כנדרש באופן סביר למטרות המפורטות.
אנו עשויים לחשוף את הפרטים האישיים שלך:
 .1ככל שאנו נדרשים לעשות זאת על פי דין;
 .2בקשר לכל הליכים משפטיים מתמשכים או עתידיים;
 .3על מנת לקבוע ,לממש ,או להגן על הזכויות המשפטיות שלנו )כולל מתן מידע לאחרים לצורך מניעת הונאה וצמצום סיכון
אשראי(;
 .5לכל אדם או הרשות המוסמכת שאנו סבורים כי סביר שיחולו על בית משפט זה או אחר
שמירת מידע אישי
סעיף זה קובע את מדיניות שמירת הנתונים שלנו ואת ההליך ,שהם נועדו להבטיח את עמידתנו בהתחייבויות המשפטיות
שלנו

שימור ומחיקה של מידע אישי
 .1מידע אישי שאנו מעבדים לכל מטרה לא יעשה בו שימוש שלא למטרות שהוצהר ולא למשך זמן ארוך מן הנדרש לצורך
זה או למטרות אלה.
 .2ננקוט אמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן ,ושימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.
 .2אנו נשמור את כל המידע האישי שתספק על השרת המאובטח מוגן שלנו
 .3אתה מאשר כי העברת מידע דרך האינטרנט היא מטבעו לא מאובטח ,ואנחנו לא יכולים להבטיח את האבטחה של
הנתונים שנשלחו
תיקונים
אנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת על ידי פרסום גרסה חדשה באתר אינטרנט שלנו ,ועליך לבדוק דף זה מדי פעם כדי
להבטיח שתבין זאת
הזכויות שלך
תוכל להורות לנו למחוק מידע אישי שאנו מחזיקים בו ,בפועל ,אתה בדרך כלל או במפורש מסכים מראש לשימוש שלנו
במידע האישי למטרות שיווקיות ,או אנו נספק לך

האתר שלנו כולל קישורים ,ופרטים של אתרי צד שלישי .אין לנו שליטה ,ואיננו אחראים ,על מדיניות הפרטיות של השלישי
מסיבות ברורות ושאינם תלויות בנו.
עוגיות
האתר שלנו משתמש בקובצי  .cookieשנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן על ידי הדפדפן .המזהה
נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת.
קובץ  Cookieמתמשך יאוחסן על ידי דפדפן אינטרנט וישאר בתוקף עד לתאריך התפוגה שנקבע ,אלא אם ימחקו על ידי
המשתמש לפני פקיעת תוקפו
אנו משתמשים ב  Google Analytics -וב  Adwords -באתר שלנו כדי לזהות את המחשב כאשר משתמש מבקר באתר.
רוב הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל קובצי  . cookieלחסימת כל קובצי ה  Cookie -תהיה השפעה שלילית על
השימושיות של רבים מאתרי אינטרנט .אם תחסום קבצי  ,Cookieלא תוכל להשתמש בכל התכונות שלנו
ניתן למחוק קבצי  Cookieשכבר מאוחסנים במחשב שלך באופן אתה יכול למצוא הוראות לעשות זאת
בכתובת ;(http://support.microsoft.com/kb/278835
ב ) Chrome -גרסה  ,(29תוכל למחוק את כל קובצי ה  Cookie -על ידי גישה אל "התאמה אישית ושליטה" בתפריט,
ולחיצה על "הגדרות"" ,הצג הגדרות מתקדמות "ו" נקה נתוני גלישה "ולאחר מכן בחירה "מחק קובצי  cookieונתוני אתר
ופלאגין אחרים" לפני שתלחץ על "נקה נתוני גלישה".
מחיקת קבצי  Cookieתהיה השפעה שלילית על השימושיות של רבים אתרי אינטרנט.

