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מדיניות פרטיות  -אתר אפקה
מדיניות פרטיות עבור אתר מכללת אפקה www.afeka.ac.il
במכללת אפקה להנדסה ,אנו מחויבים להבטיח את פרטיותך ולהגן עליה בכל עת שאתה מבקר באתר שלנו .במדיניות הפרטיות
שלנו ,המפורטת להלן ,תמצא הסבר מפורט לגבי האופן שבו אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך שנמסר לנו או שאנו
אוספים באמצעים המותרים משפטית .עדכונים של מדיניות הפרטיות שלנו נעשים מעת לעת ,ולכן מומלץ לעיין במדיניות זו
בדרך קבע.
 .1מידע אשר אנו אוספים ממך
נתונים ניתן לאסוף ולעבד כאשר אתה משתמש באתר שלנו .להלן תיאור שיטות איסוף:
 1.1אם תירשם ,באמצעות מילוי טופס ,לקבלת מידע או להשלמת העסקה ,אנו נוכל לאסוף את המידע שבטופס.
 1.2נוכל לאסוף נתוני התעבורה ,בבלוגים ,נתוני מיקום ,וכל תקשורת אחרת שהנם פועל יוצא של ביקור שלך באתר שלנו ושל
כל כלי משאב בו אתה משתמש באתר.
 1.3כל תקשורת באתר האינטרנט שלנו או עם גורם אנושי המאפשר לנו לאסוף מידע.
 .2שימוש ב Cookies
יתכנו מצבים ,שבהם נצטרך לאסוף מידע על המחשב שלך כדי לעזור לנו לספק לך שירותים או מוצרים המתאימים לך.
הנתונים שיאספו יהיו נתונים סטטיסטיים בלבד ,העשויים להיות משותפים לנו ולמפרסמים שלנו.
בנתונים הסטטיסטיים שיאספו לא יהיה מידע שיאפשר זיהוי של המבקרים .בפרטיך אישיים ייעשה שימוש רק לצורך השירות
אותו ביקשת לבצע.
 Cookiesמשמשות אותנו כדי לאסוף נתונים על השימוש באתר אינטרנט שלנו ובאמצעות קובץ . Cookie
קובץ  Cookieמשמש כדי לשפר את כל השירותים  /מוצרים שאנו מציעים ללקוחותינו.
בכל מחשב יש אפשרות לקבל קבצי  . Cookieבדפדפן האינטרנט שלך נכללת האפשרויות של "דחייה" שיישומה גורם לדחיית
קבצי  . Cookieחשוב להבין כי על ידי דחיית קובצי  cookieייתכן ותגביל את הגישה שלך לחלקים באתר האינטרנט שלנו.
אם המפרסמים שלנו ישתמשו בקובץ  Cookiesזה יהיה כתוצאה ממהלכי הפרסום שלהם ,אין לנו שליטה על ה Cookies -בהם
נעשה שימוש אם בכלל.
 .3השימוש במידע שלך
המידע המאוחסן שנאגר אודותיך מאפשר לנו לשפר את השירותים שלנו או את המוצרים שאנו יוצרים למענך .נוסף על פרמטר
זה ,אנו עשויים – בכפיפות לסעיף  3.7שלהלן  -להשתמש במידע שלך למטרות הבאות:
 3.1מילוי מחויבות חוזית.
 3.2אם המידע המבוקש משירותי האינטרנט שלנו לגבי או המוצרים המוצעים ,אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך.
 3.3הודעות חדשות ,שינויים או שיפורים שישלחו אליך לגבי שינויים שאנו נבצע במוצר או בשירות שיכול להשפיע על
המחויבות והשירות שלנו כלפיך.
 3.4אנו שומרים על הזכות לפנות בכל נושא של טובין או שירותים הקשורים במכירה הקודמת ,אם אנו חושבים שאתה עשוי
להתעניין בנושאים אלו.
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 3.5השימוש בנתונים שלך עשויים לכלול אישור לצדדים שלישיים להשתמש בנתונים אלו .הרשאה זו תעניק לך מידע לגבי
מוצרים או שירותים שאינם קשורים זה לזה אך יכולים לשרת את האינטרסים שלך .אנחנו או צדדים שלישיים יכולים ליצור
אתך קשר לגבי מידע זה רק אם הסכמת על איסוף מידע.
 3.6הקשר בינך לבין צד שלישי או תקשורת עמך ,כלקוח חדש ,מאתר האינטרנט שלנו ,תעשה רק אם נתת לנו רשות .תקשורת
אלו מוצעות רק עבור המידע עליו הסכמת ושום מידע מעבר לכך.
 3.7לעולם לא נשתף אחרים בכל נתוני הזיהוי ,היכולים לחשוף את זהותך  ..כדי להבטיח את הפרטיות שלך אנחנו מספקים
לצדדים שלישיים ,כמו מפרסמים ,רק נתונים הקשורים סטטיסטית למבקרים שלנו.
 .4אחסון הנתונים האישיים שלך
 .4.1העברת הנתונים האישיים שלך עשויה לכלול עיבוד השלמת הבקשה באתר שלנו .אנחנו נוקטים בכל התהליכים סבירים
כדי להבטיח כ שהנתונים שלך מאובטחים בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו כפי שתואר כאן.
 4.2השרתים הנמצאים בשימושנו הנם שרתים מאובטחים המיועדים להבטיח אחסון נתונים ראוי ומאובטח .מידע על עסקאות
נשמר מוצפן כאמצעי בטיחות.
 4.3העברת נתונים ברשת האינטרנט לא יכולה להיות בטוחה לגמרי ..אין ביכולתנו להבטיח אבטחה מלאה של המידע שנאסף
בצורה אלקטרונית או מועבר בצורה זו .עם זאת ,אנו נוקטים בכל הצעדים הדרושים כדי לספק את האבטחה הזמינה הטובה
ביותר .לאור חוסר יכולתנו להבטיח את בטיחות המידע ,כמבואר לעיל ,עליך להיות מודע לכך כי אתה מגיש לנו את המידע על
אחריותך בלבד.
 .5חשיפת המידע האישי שלך
הפרטים האישיים שלך עשויים להימסר לחבר בעמותה ו/או לעובד מעובדיה ככל שיידרש לצרכי תפקידם לחברות בנות,
ולחברות תחזוקה [ככל שיידרש להם לביצוע עבודתם] לצדדים שלישיים.
 .6יצירת קשר עמנו
אנו מברכים אותך ומקווים שלא תהסס לשלוח שאלות הערות או בקשות לגבי מדיניות פרטיות זו .אנא פנה אלינו
בכתובת . hagits@afeka.ac.il
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