הצהרת פרטיות לנושא מידע המוסר פרטים
בדפי אינטרנט
מדיניות הגנת המידע הפרטי שלנו מפקחת על השימוש והאחסון במידע הפרטי שלך.

לצפייה במדיניות – לחצו כאן
הארגון מוגדר כ"בעל השליטה במידע" על המידע הפרטי שאתה (נושא המידע) סיפקת
לנו .אנו אוספים בין היתר את פרטי המידע הבאים:


פרטי התקשרות



פרטים אישיים כגון :שם פרטי  +שם משפחה ,כתובת מגורים



ניסיון מקצועי



Cookie

אנו אוספים נתונים אלו על מנת לספק לך בין היתר את השירותים הבאים:


דיוור ישיר אודות שירותים חדשים ,כנסים ,השתלמויות ואירועים



הרשמה לכנסים ,השתלמויות ,תחרויות ואירועים



שירותים שונים המוצעים באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציות

אנו מעבדים את המידע במתקן הארגון הממוקם בישראל ,והמידע מאוחסן במתקן
החברה הנמצא במתקן הארגון בישראל.
למידע הפרטי שלך אין גישה משום גורם צד-שלישי ,אלא אם התקבלה הסכמתך לכך
מראש בכתב או במידה והגישה מותרת על פי חוק/תקנה.
החברה תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות
השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי
הוראות הדין הרלוונטי.
המידע האישי אודותיך ישמר לרוב על פי כללי ההתיישנות בדין המקומי הרלוונטי ,לצרכי
ליטיגציה או בהתאם להוראות הרגולציה אשר חלות על החברה ,ככל שהם מחייבים אותה
לשמור את המידע לתקופות ארוכות יותר .לאחר פרק זמן זה ,המידע הפרטי שלך יושמד
ללא אפשרות אחזור.
כל מידע פרטי המוחזק על ידינו למטרות שיווק ושירות יישמר עד כי תחליט אחרת
ותודיענו על כך.
אם הנך חושש כי המידע הפרטי שלך אינו נכון או אינו מדויק ,יש באפשרותך לבקש
ולראות את המידע ,לעדכנו ולמחקו .צור עמנו קשר דרך הפרטים מטה.
במקרה שברצונך להתלונן על הצורה והאופן בהם עיבדנו את המידע הפרטי שלך ,אנא
צור קשר עם קצינת הפרטיות שלנו בדוא"ל.
יחד עמך ,אנו נבחן ונטפל בתלונתך.
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