הצהרת פרטיות
כללי
רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע"מ )"רקיט בנקיזר"( מכבדת את הפרטיות של כל אדם המבקר באתרים
שלנו או המגיב לפרסומות האינטראקטיביות שלנו .הצהרת פרטיות זו מתווה את גדר המידע שרקיט
בנקיזר תאסוף ואת האופן שבו נעשה שימוש במידע כאמור .כמו כן ,הצהרה זו תנחה אותך בשאלה
מה לעשות אם אינך מעוניין/ת שהמידע האישי שלך ייאסף או ישותף ,בעת ביקורך באתרים של רקיט
בנקיזר או בתגובתך לפרסומות שלנו.
רקיט בנקיזר רשאית לשנות הצהרת פרטיות זו בכל עת .כל שינוי כאמור יפורסם באתר והמשך
שימושך באתר לאחר פרסום השינוי מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים.
מידע הניתן לזיהוי אישי
רקיט בנקיזר לא תאסוף כל מידע הניתן לזיהוי אישי אודותיך )כלומר ,שמך ,כתובתך ,מספר הטלפון
שלך או כתובת המייל שלך( אלא אם תספק לנו פרטים אלה מרצונך .על פי חוק אינך חייב/ת למסור
את הפרטים ומסירתם לצורך השימוש בהם במאגר המידע תלויה בהסכמתך .כאשר הינך מוסר/ת
פרטים אישיים אודותייך ,פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר .כאשר הינך מוסר/ת מידע
אודות אישי של צד שלישי ,את/ה מצהיר/ה כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו באתר.
אם אינך מעוניינ/ת באיסוף המידע הניתן לזיהוי אישי ,אנא אל תמסור/י לנו מידע זה .אם כבר מסרת
מידע זה וברצונך כי נסיר אותו מן המרשמים שלנו ,נא צור /צרי עמנו קשר והודיענו על כך ]בכתובת
המייל או במספר הטלפון הרשום בתחתית הצהרת פרטיות זו[.
כאשר תספק/י לנו מידע הניתן לזיהוי אישי אודותיך ,אנו עשויים לשאול אותך אם ברצונך לקבל
מסרים עתידיים מאתנו ,כגון עלוני חדשות ,דוא"ל או מידע אחר .תוכל/י לבחור שלא לקבל מידע זה,
אם זהו רצונך.
בנוסף על אספקת שירותים או מידע שביקשת באתר שלנו ,המידע הניתן לזיהוי אישי אודותיך יכול
לסייע לנו לעקוב אחר הדרך שבה הנך עושה שימוש באתר ובמוצרים שלנו .כמו כן ,אנו עשויים לשלב
את המידע שהנך מספק/ת לנו עם מידע אותו אנו אוספים בעצמנו ,לרבות מידע שסיפקת לגופים
אחרים )מתוך הסכמה לשיתופו( כמו גם מידע הגלוי לציבור .כל המידע הזה יסייע לנו ,למשל ,לתכנן
טוב יותר את המוצרים ,אתרי האינטרנט והפרסומות שלנו.
יודגש ,כי היה ותודיע/י לנו על תגובה שלילית למוצרינו ,נשמור את המידע הניתן לזיהוי אישי
אודותייך שנמסר לנו ככל שיידרש ,וזאת בין אם ניתנה הסכמתך להיכלל ברשימת התפוצה של רקיט
בנקיזר ובין אם לאו ועל מנת לעמוד בדרישות המשפטיות למעקב ותיעוד תגובות למוצרים שלנו .כמו
כן ,נוכל לעשות שימוש במידע זה על מנת ליצור איתך קשר ,ככל שיידרש על מנת לקיים התחייבויות
כאמור.
במידה שתשלח לרקיט בנקיזר דואר אלקטרוני )"דוא"ל"( ,נקבל כל מידע מזהה אישי שייכלל באותו
דוא"ל ,כגון כתובת הדוא"ל וכן כל מידע המצוי בהודעתך .השימוש במידע זה ייעשה על מנת להשיב
לבקשתך .אנו מסבים את תשומת לבך לאפשרות כי כל מידע המזהה אותך אישית ,שאותו תשלח
אלינו עשוי להישמר במאגר המידע של רקיט בנקיזר ,וכי משלוח דוא"ל אלינו מעיד על הסכמתך
להסדר זה .אם אינך מעוניין ששמך וכתובת הדוא"ל שלך יישמרו ברשות בנקיזר או אם ברצונך לשנות
מידע אישי כלשהו ששלחת אלינו ,או אם יש לך שאלות כלשהן אודותינו או על אופן הטיפול במידע
שלך ,אנא צור קשר בכתובת הדואר או כתובת המייל שבתחתית הצהרת פרטיות זו.

מסירת מידע לצד שלישי
רקיט בנקיזר לא תעביר לצדדים שלישיים ולא תפרסם בציבור את פרטיו האישיים של משתמש/ת
והמידע שנאסף על פעילותו/ה באתר ,ככל שאלו מזהים אותו/ה אישית ,למעט במקרים המפורטים
להלן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א:1981-
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ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.
אם המשתמש/ת הפר/ה את תנאי השימוש באתר או אם ביצע/ה באמצעות האתר או בקשר איתו
פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאמור.
אם יתקבל בידי רקיט בנקיזר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש/ת או את המידע
אודותיו/ה לצד שלישי.
בכל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,ככל שיהיו ,בין המשתמש/ת לרקיט
בנקיזר.
בכל מקרה שרקיט בנקיזר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש/ת
או לרכושו/ה או לגופו או רכושו של כל צד שלישי.
העברת מידע אנונימי במסגרת פעילות משותפת של רקיט בנקיזר עם צדדים שלישיים ,אשר
קיבלו מרקיט בנקיזר רישיון כדין והמסייעים לה בהפעלת האתר ובשיפורו ובלבד שאלו ישתמשו
במידע זה רק על פי הוראות תקנון זה.

אם נחלוק את המידע שלך עם צד שלישי ,שלא בהתאם לאמור לעיל ,ניצור איתך קשר תחילה ,על מנת
לתת לך הזדמנות להסיר את המידע שלך ממאגר הנתונים שלנו.
ילדים
רקיט בנקיזר אינה מתכוונת לאסוף שום מידע הניתן לזיהוי אישי )כלומר שם ,כתובת ,מספר טלפון
או כתובת דוא"ל( מיחידים מתחת לגיל 18שנה .היכן שהדבר הולם ,רקיט בנקיזר תנחה ילדים באופן
מפורש לא להשאיר מידע כאמור באתרים או בפרסומות שלנו .אם ילד סיפק לנו מידע הניתן לזיהוי
אישי על אף הנחיות אלו ,ההורה או האפוטרופוס של הילד יצטרך ליצור עמנו קשר ]בכתובת דוא"ל
או מספר טלפון הרשום בתחתיתה של הצהרה זו[ אם ברצונם למחוק מידע זה מהמרשמים שלנו.
מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי אשר נאסף באופן אוטומטי
בעת השימוש באתר ,ייתכן ובאופן אוטומטי יצטבר מידע אנונימי עלייך ו/או על האופן בו הנך
משתמש באתר ,דוגמאות לסוג זה של מידע כוללות את סוג דפדפן האינטרנט בו הנך עושה שימוש,
זמן שהייה באתר ,סוג מערכת ההפעלה בה נעשה שימוש במחשב שלך ,שם המתחם של האתר שממנו
הנך גולש/ת לאתר או לפרסומת שלנו ועוד .השימוש במידע זה נעשה לצורך הבנה טובה יותר של
האינטרסים של הלקוחות שלנו ועל מנת לסייע לשפר את העסק ואת האתרים שלנו.
מידע אותו אנו רשאים להציב אוטומטית על הדיסק הקשיח במחשב שלך
כאשר הנך צופה באחד האתרים או הפרסומות שלנו ,אנו עשויים לשמור מידע מסוים על המחשב
שלך .כך למשל ,באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" ) ,(Cookiesהמכיל מידע מגוון לצורך תפעולו השוטף
והתקין של האתר וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ,לאימות פרטים,
לצורכי אבטחת מידע ועוד .מידע זה מאפשר לנו להתאים את האתר או הפרסומות שלנו באופן
שיתאים טוב יותר לתחומי העניין וההעדפות שלך .מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמש
לנטרל את פעולת ה"עוגיות" ואם זו העדפתך ,תוכו למחוק את קבצי ה"עוגיות" ממחשבך בכל עת ,או
לחסום את כל קבצי קוקי או לקבל התראה לפני שמירת קובץ מסוג זה .נא בדוק/י את הוראות
הדפדפן שלך או מסך העזרה על מנת ללמוד עוד על אפשרויות אלה .שימו לב שהסרה או חסימה של
קבצי קוקי עשויה לפגום בשימוש המלא שלך באתרנו.

עם מי יוצרים קשר?
אם מסרת מידע הניתן לזיהוי אישי באמצעות אתר רקיט בנקיזר או פרסומת אינטראקטיבית,
וברצונך שמידע זה יימחק מהמרשמים שלנו ,יש לכתוב אלינו לכתובת :הסרת נתונים מאתר
האינטרנט ,רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע"מ ,ח.פ ,512790908 .רח' הנגר  ,6נווה נאמן ,הוד השרון
 ,45250ת.ד ,6440 .ישראל. service.israel@rb.com 09-9611700 ,
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