אתר הזמנת מודעות אבל "ידיעות אחרונות"  -מדיניות פרטיות
.1

כללי
 .1.1ההגדרות במסמך מדיניות הפרטיות הן בהתאם לתנאי השימוש באתר הזמנת מודעות אבל לעיתון "ידיעות
אחרונות" המופעל על ידי ידיעות אחרונות בע"מ (להלן " :האתר"ו" -ידיעות" ,בהתאמה).
 .2.1האתר פועל בכתובת  evel.yedioth.co.liאו בכל כתובת אחרת ו/או נוספת שתיקבע על ידי ידיעות.
 .3.1ידיעות מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר.
 .4.1להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר  ,לרבות האופן שבו ידיעותמשתמשת במידע ,הנמסר ל ה על-
ידי המשתמשים באתראו נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

.2

מהות השירות
 .1.2האתר מאפשר לגולשים לפנות ולהעביר את פרטיהם לצורך יצירת קשר לפרסום מודעת אבל שתפורסם בעיתון
"ידיעות אחרונות" ,על פי ההוראות המפורטות באתר (להלן" :השירות").
 .2.2במסגרת הפרטים הנדרשים יתבקשו הגולשים למסור מידע אישי ,כדוגמת שם ,כתובת ,דרכי יצירת קשר עם
המשתמש ,כתובת דואר אלקטרוני ועוד .השדות ,שחובה למלא ,יסומנו במפורש .בלא למסור את הנתונים
המתבקשים בשדות החובה לא ניתן יהיה ליצור קשר עם המשתמש.
 .3.2הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתר ,יישמרו אצל ידיעות  .ככל שיתעורר צורך
לרשום את פרטי המשתמש במאגר מידע על פי חוק ,ידיעות תפעל בהתאם לכך.
 .4.2מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את המידע ,אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים ,לא ניתן יהיה
להשתמש בשירותים באתר.
 .5.2בעת השימוש באתר ,יכול שיצטבר מידע על נוהגיך ,העמודים שבהם צפית ,ההצעות והשירותים שעניינו אותך,
מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד .ידיעות תשמור את המידע במאגריה .השימוש בנתונים אלה,
כמו גם בנתונים שתמסור לצורך יצירת הקשר באתר ייעשה רק על פי המפורט להלן ובתנאי שימוש אלו או על
פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 .1.5.2כדי ליצור עמך קשר לצורך הזמנת מודעת אבל בעיתון "ידיעות אחרונות"
 .2.5.2כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר
 .3.5.2כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים ,ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים
המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ,ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 .4.5.2המידע שישמש את ידיעות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי ,שאינו מזהה אותך אישית.
 .5.5.2ידיעות רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי  -בין
אם מידע

שתפרסם בעצמה ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
עם זאת ,ידיעות לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 .6.5.2ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ,לרבות
מפרסמים .מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 .7.5.2לכל מטרה אחרת ,המפורטת לעיל או להלן.
 .6.2לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר .המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים ,אלא ככל
שהדבר הותר במסגרת מדיניות הפרטיות של האתר ,כפי שתעודכן מפעם לפעם.
 .7.2ידיעות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים
ומידע זה מזהים אותך אישית) ,אלא במקרים המפורטים להלן:
 .1.7.2במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר ,את הוראות תנאי שימוש אלו ,או אם תבצע באמצעות האתר ,או
בקשר איתו ,פעולות הנחזות כמנוגדות לדין ,או ניסיון לבצע פעולות כאלה .במקרים אלה ,תהיה ידיעות
רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
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 .2.7.2אם יתקבל בידי ידיעות צו שיפוטי המורה ל ה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה
רשת מוסמכת ,כגון הרשות לניירות ערך;
 .3.7.2כל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בינך לבין ידיעות או מי מטעמה בעניין
האתר או השימוש בו.
 .4.7.2בכל מקרה שידיעות תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או
לרכושו של צד שלישי;
 .8.2ידיעות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות
מקבוצת ידיעות אחרונות ,ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל ולהלן.
 .9.2אם ידיעות תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר  -וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את
פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – תהיה ידיעות זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע
שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו ,ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות
מסמך מדיניות פרטיות זה.
.3

יישומי cookies
 .1.3האתר משתמש ב'עוגיות' (  )Cookiesלצורך תפעולו השוטף והתקין ,ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים
אודות השימוש באתר ,לאימות פרטים ,כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע על
ידי ידיעות ועל ידי חברת " SEOישראל" מטעם ידיעות.
' .2.3עוגיות' (  )Cookiesהן קבצי טקסט ,שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי ידיעות .חלק מהעוגיות יפקעו
כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש .ה Cookies -מכילים מידע
מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש ,משך הזמן ששהה באתר ,מהיכן הגיע אל האתר ,מדורים ומידע
שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד העדפות אישיות.
 .3.3ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר באתר המחייב רישום.
 .4.3המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש ,ומטרתו היא בין היתר להתאים פרסומות לנושאים המעניינים את
הגולש בהתאם למידע המופק מפרסום מבוסס עניין של GOOGLEאו מפרסמים אחרים באמצעות קוד GOOGLE
 .ANALYTICSאת מדיניות הפרטיות של חברת  GOOGLEניתן למצוא בקישור הזה.
 .5.3המידע ב Cookies -מוצפן ,וידיעות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ידיעות יוכלו לקרוא ולהבין את
המידע האגור בהם.
 .6.3משתמש שאינו רוצה לקבל  ,Cookiesיכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו .לשם כך יש להיוועץ
בקובץ העזרה של הדפדפן .יחד עם זאת ,ראוי לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה
להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים.
 .7.3המשתמש יכול למחוק את ה Cookies -במחשבו בכל רגע .הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך
להזין שמות משתמש וסיסמאות ,אזי יש להזהר מלמחוק אותן ,אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה
את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

.4

כללי
 .1.4ידיעות מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים
לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות ,אין בהם בטחון מוחלט .לכן ,ידיעות אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין
באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר.
 .2.4הגולש רשאי לבקש מידיעות למחוק את חשבונו ואת פרטיו מהמאגר השמור אצלה בכל עת .מובהר כי מחיקת
חשבון ופרטיו של הגולש תיעשה בפנייה אל ידיעות באמצעות כתובת הדוא"לevel@yedioth.co.il
 .3.4ידיעות רשאית לעדכן או לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בתנאי שימוש אלו .אם יבוצעו
במדיניות זו שינויים מהותיים ,בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים ,תפורסם על-כך
הודעה בעמוד הבית של האתר.
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