מדיניות פרטיות
ש .הורוביץ ושות' ("המשרד" או "אנחנו") מחויבים להגן על פרטיותך .במדיניות פרטיות זו נסביר
כיצד אנחנו מקבלים ואוספים מידע על משתמשי האתר( https://int.s-horowitz.com/ :להלן:
"האתר") וכיצד אנו משתמשים במידע זה.
אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתנאי מדיניות פרטיות זו ,אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש
אחר באתר.
כללי
מדיניות פרטיות זו מחייבת ,ותחול בכל צפייה ,גלישה ,העלאת תוכן ,וכל שימוש אחר באתר על
ידי כל משתמש ,ובאמצעות כל אמצעי או מכשיר כלשהו ("שימוש" ו"אתה").
מדיניות פרטיות זו מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד ,ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות
בלבד.
אין חובה חוקית להסכים למסירת או איסוף המידע ,או להסכים למדיניות פרטיות זו ,ואתה
עושה זאת מרצון ,בכל שימוש באתר.
בכל שימוש באתר ,הינך מצהיר ומתחייב שאתה בן  18לפחות ,או שאתה משתמש באתר באישור
אחד מהוריך (או אפוטרופוס) ,המסכים למדיניות פרטיות זו במלואה.
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים שאינם בשליטתנו ("האתרים המקושרים") .אתרים
מקושרים אלו עשויים לאסוף ולהפיק מידע אודות הגולשים והמשתמשים בהם .כל מסירת מידע
וכל שימוש אחר באתרים המקושרים ,כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים
המקושרים ,ואינם בשליטתנו או באחריותנו.
מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש יוני .2021
סוגי המידע שאנו אוספים באתר
במסגרת השימוש שלך באתר ,אנחנו מקבלים ,אוספים ,מעבדים ומפיקים מידע אודותיך ואודות
השימוש שלך באתר ,לרבות מידע מזוהה ומידע שיכול לשמש לזיהוי ("מידע אישי") ,בדרכים
המפורטות להלן ,במישרין או בעקיפין:
( )1מידע אישי שאתה מוסר לנו במסגרת השימוש באתר
אנו אוספים כל מידע שתבחר לחלוק איתנו ,במסגרת דואר אלקטרוני או באמצעות כל אמצעי
תקשורת אחר ,ולרבות כל מידע שתשתף איתנו בעמוד "צור קשר" ,או בכל שימוש אחר באתר.
מידע זה כולל את שמך המלא ,מידע על חברות שקשורות אליך ,מוסד לימודים ,ניסיון מקצועי,
כתובת דואר אלקטרוני ,מספר טלפון וכל תוכן אחר שתבחר לשתף איתנו ביוזמתך.
( )2מידע אודות השימוש שלך באתר
חלק מהנתונים ייאספו באופן אוטומטי ,בעת השימוש שלך באתר .נתונים אלה כוללים מידע
ומידע אישי אודות השימוש שלך באתר ,האופן בו אתה עושה שימוש בתכני האתר ,מידע שצפית
בו ,ביקורים והיסטוריית גלישה שלך ,מונחי חיפוש ,נתוני טראפיק ,תצוגות עמוד ,אינטראקציות
ופעילות באתר ,סוג דפדפן ,הגדרות תצוגה ,מערכת הפעלה ,שפה ,זמני ביקור ,סוג מכשיר ,מזהה
מכשיר ( ,)IMEIזמן התחלה  /עצירה של הפעלה ,URL ,עמודים שמהם הגעת לאתר ,אזור זמן,
סוג חיבור רשת ,מיקום וכתובת  IPוכו'.
( )3מידע מצדדים שלישיים
אנו עשויים לקבל מידע אודותיך ,מרשתות חברתיות וגופים אחרים ,בהתאם לתנאי השימוש של
צדדים שלישיים אלה וההרשאות שהגדרת בחשבונותיך.
מטרות השימוש
אנו נשתמש במידע למטרות הבאות:
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על מנת להגן עליך ,עלינו ,או על אחרים ,מפני איומי אבטחה ,על ידי שיפור אבטחת הרשת
ומערכות המידע שלנו;
בכדי לתפעל ,לנהל ולהרחיב את הפעילות העסקית שלנו ואת האתר ,לאפשר לך להשתמש
באתר ,ולספק שירות לקוחות;
על מנת לעמוד בחוקים הרלוונטיים ,בתקנות ובסטנדרטים המקובלים בתעשייה ובכדי לעמוד
בדרישות רשויות האכיפה;
בכדי לשכלל ,לשפר ,לעדכן ולהתאים אישית את חווית השימוש שלך באתר;
ליצור איתך קשר ולשלוח לך עדכונים משפטיים ,דיוור ישיר ,מידע שיווקי ,עלוני מידע וחומר
פרסומי שעשוי לעניין אותך;
לצרכי ניתוח ,פילוח ,ניטור וניהול של הפעילות העסקית ואתר האינטרנט.

שמירה ועיבוד מידע אודותיך מבוססים על הצורך לאפשר לך להשתמש באתר ,הסכמתך ,או על
האינטרסים הלגיטימיים שלנו ,בהפעלת האתר ,לצורך מטרות שתוארו לעיל.
דואר ודיוור ישיר
אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך כדי לשמור על קשר איתך ,לשלוח לך עדכונים משפטיים,
דיוור ישיר ,ניוזלטרים ,עדכונים ,ולהודיע לך הודעות שונות (להלן וביחד " -דואר").
אם אינך מעוניין לקבל דואר ,ניתן ליצור איתנו קשר ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה,
באמצעות לחיצה על הקישור להסרה ,שיופיע בכל הודעת דואר אלקטרוני שתישלח אליך ,או על
ידי יצירת קשר ,בטלפון ;+ 972 3 567 0700 :או בדואר אלקטרוני לכתובתinfo@s- :
.horowitz.com
אנו נסיר את שמך ומידע הקשור בך מרשימת התפוצה ,בהתאם לבקשתך ולדין החל.
שיתוף והעברת המידע שלך
למטרות ולשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו ,וכן לצרכי תמיכה והפעלת האתר (לרבות
באמצעות "שירותי ענן") ,אנו עשויים להעביר מידע אודותיך ,לצדדים שלישיים ,לרבות נותני
שירותים שונים  -בישראל ומחוץ לגבולות ישראל.
בנוסף אנו נעביר מידע לצדדים שלישיים ,במקרים הבאים:
 .1במקרה שתפר את תנאי האתר ,או אם תבצע פעולות כלשהן שנראות כהפרה של החוק;
 .2על מנת להתאים עבורך תכנים;
 .3אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית ,המורה לנו למסור את המידע;
הצדדים השלישי שאליהם אנו עשויים להעביר מידע הם:
 .1השותפים העסקיים שלנו ,נותני שירותים ,קבלני משנה ויועצים.
 .2כל ישות אחרת ,שגוף שיפוטי או רגולטורי כלשהו ,יורה להעניק להם גישה למידע.
בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל ,העברת המידע תבוצע בהתאם לחוק
ולמדיניות פרטיות זו.
אבטחת מידע והגנה על המידע שלך
אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת להגן על המידע שלך ואנו מיישמים מערכות אבטחת מידע,
ונהלים בהתאם .עם זאת ,מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו אינן חסינות לחלוטין מפני כל
חדירה או גישה בלתי מורשית ,והן אינן מספקות הגנה מוחלטת .לא נישא באחריות לנזק כלשהו
שייגרם לך כתוצאה מחדירה ,שימוש בלתי מורשה או גניבת מידע כאמור.
כל שימוש באתר עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט :חדירה למחשב
או לטלפון נייד ,וירוסים ,תוכנות זדוניות וכו' .אנו ממליצים להתקין תוכנת אבטחה ואמצעי
אבטחה נאותים לפני השימוש באתר.
עוגיות ,טכנולוגיות ניטור ומעקב
האתר כולל "עוגיות" (מחרוזות של אותיות ומספרים המאוחסנים בזיכרון המכשיר שלך,
ומאפשרים אחסון מידע אודותיך) ,וכן טכנולוגיות מעקב וכלי ניטור נוספים ,לרבות פיקסלים,
משואות רשת ,תגיות ,וכלים דומים (להלן וביחד – "עוגיות").
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העוגיות מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך ,הדפים שבהם ביקרת ,משך הזמן שבילית
באתר ,פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך ,כתובת ה IP -ועוד.
העוגיות משמשות למטרות שונות :איסוף נתונים סטטיסטיים ,תפעול נכון ויעיל של האתר,
התאמת האתר להעדפותיך האישיות ,ניטור הרגלי הגלישה ופעילויות ,היסטוריית הגלישה ,אפיון
השימוש שלך באתר ,למטרות שליטה ובקרה ,הערכה וניתוח ,התאמה אישית של התכנים
המוצגים לך באתר ובאתרי אינטרנט אחרים ,שיפור השירות וחוויית המשתמש ,פרסום ושיווק
מותאם להעדפותיך ,אבטחת מידע ומטרות אחרות.
חלק מהעוגיות והמערכות האחרות שפועלות באתר ,מופעלות על ידי צדדים שלישיים או כחלק
מהשירות ,שניתן על ידי אותם צדדים שלישיים במסגרת האתר (לרבות גוגל ,פייסבור ,לינקדין,
וכדומה).
אתה יכול לנטרל ,לחדול או למחוק עוגיות ,באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.
אחת המערכות שפועלות באתר היא  ,Google Analyticsשאוספת מידע אודות הרגלי הגלישה
של המשתמשים .לפרטים נוספים אודות כלי זה (לרבות הגבלת הפעילות) ,ניתן לעיין בקישורים
הבאים:
https://policies.google.com/privacy?hl=iw , http://www.google.com/analytics/terms
/us.html , https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
שמירת המידע שלך
מידע מזוהה אודותיך ייאסף ,יופק ויישמר במאגר המידע שלנו.
אנו נשמור את המידע אודותיך במהלך התקופה שבה תשתמש באתר ,ולאחר מכן למטרות
המתוארות במדיניות פרטיות זו.
בנוסף ,אנו נשמור את המידע אודותיך במהלך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו
החוקיות ,וכן על מנת לעמוד בדרישות החוק או הרגולציה ,מניעת הטעיה או הונאה ,אכיפת
מדיניות פרטיות זו ותנאי האתר.
זכויותיך ביחס למידע האישי שלך
( )1הזכות לעיין במידע
אתה רשאי לעיין במידע שנאסף אודותיך ,אשר נשמר במאגרי המידע שלנו ומזוהה ומשויך אליך.
לא ניתן לעיין במידע שאינו מזוהה ומשויך אליך.
( )2הזכות לתקן מידע
אם התברר לך שהמידע שאנו שומרים אודותיך אינו נכון ,אינו שלם ,לא ברור או לא מעודכן,
תוכל לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתיקון או למחיקת המידע.
למימוש זכויות אלה ,אנא פנה אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחתית מדיניות פרטיות
זו .אנו נבחן את בקשתך ,ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק .אם נסרב להיענות לבקשתך,
תהיה רשאי לפנות בעניין לבית משפט השלום ,בהתאם לחוק.
( )3הזכות לבטל את ההסכמה לקבלת דיוור
אתה רשאי ,בכל עת ,לבטל את הסכמתך לקבל דואר ,באמצעות פנייה אלינו בבקשה מתאימה.
לפרטים נוספים עיין בסעיף הדואר לעיל.
( )4זכויות נוספות בנוגע למידע
יתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות הנוגעות למידע אודותיך:
זכויות למחיקת מידע ,להגביל ולמנוע את עיבוד המידע ,או להעביר מידע לגופים אחרים .ניתן
לפנות אלינו בשאלות בנושאים אלה או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו,
באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחתית מדיניות פרטיות זו .אנו נבדוק את פנייתך ונשיב
בהתאם.
גם אם נמחק ,נעדכן מידע ,או נענה לבקשתך בכל דרך אחרת ,בכל מקרה אנו נמשיך לשמור על
המידע הדרוש לנו לניהול האתר ועסקינו ,לרבות פעולות תיעוד ,כמו גם מידע הנדרש לשמירה
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והגנה על זכויותינו החוקיות ,או לצורך עמידה בדרישות החוק או הרגולציה ,למניעת הטעיה או
הונאה ,ולאכיפת מדיניות פרטיות זו ותנאי האתר.
שינויים במדיניות פרטיות זו
אנו נעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת .הגרסה המחייבת של מדיניות פרטיות זו היא הגרסה
האחרונה המוצגת באתר ,ואתה מקבל ומסכים למדיניות הפרטיות לרבות כל הוראותיה ,וכל
תיקון ועדכון שלה .אנא עיין בעמוד זה מעת לעת על מנת לבדוק את הגרסה האחרונה והמחייבת
ביותר של מדיניות פרטיות זו.
פרטי התקשרות
אם יש לך שאלות ,חששות או הצעות בנוגע למדיניות פרטיות זו ,או בנוגע לזכויותיך ,אנא צור
איתנו קשר בכתובתella.barabie@s-horowitz.com :
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