מדיניות ( Cookiesבעברית :עוגיות):
עדכון אחרון19-09-2022 :
 .1לידיעתך – דניה סיבוס בע"מ (להלן "החברה") עושה שימוש באתר האינטרנט שלה
בתוכנות צוברות מידע ,בעוגיות ודומיהן – דוגמת ( google analyticsלהלן יחדיו
" "Cookiesו/או "עוגיות") .בהמשך גלישתך באתר ,אתה מסכים לשימוש בCookies-
אלה .מדיניות  Cookiesמסבירה מהם קובצי  ,Cookiesכיצד אנו משתמשים בהן ,כיצד
צד שלישי שאנו עשויים לשתף פעולה עימו עשוי להשתמש בעוגיות ,והבחירות העומדות
בפניך לגבי קובצי עוגיות ומידע נוסף על קובצי עוגיות.
 .2כאמור בעת שימוש באתר זה וגישה אליו ,ייתכן שיוצבו מספר קובצי  Cookiesבדפדפן
האינטרנט שלך ,וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ,לשם אבטחת הנתונים
שבו והמידע הנמסר ,ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים,
לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך ,לשם אימות פרטים וזיהוי,
מניעת הונאות ותרמיות ,לשם שיפור חווית השימוש בשירותים ,תוך התאמת התכנים
והשירותים להעדפותיך האישיות וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
 .3עוגיות ,באופן כללי ובתמצית ,הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר
לפי פקודה ממחשבי החברה .חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי,
ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.
 .4העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת ,משך הזמן ששהית
באתרי החברה ,כתובת ה IP-שלך ,מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד .כמו כן יכול
והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים ,לרבות האתרים
בהם גלשת ,העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם .המידע בעוגיות מוצפן ,והחברה
נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין
את המידע האגור בהם.
עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת  Googleכגון אלו
המוטמעות תוך שימוש ב Google Analytics -להלן יפורט:
 .5אתר זה משתמש  Google Analyticsשהינו מוצר של גוגל המסייע לבעלי אתרים להבין
את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם .כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן
שלכם שולח נתונים מסוימים ל Google-באופן אוטומטי .נתונים אלה כוללים ,בין היתר,
את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה IP-שלכם.
 Google Analytics .6משתמשים בקבצי " ,"cookiesקבצי טקסט המוצבים על המחשב
במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר .האינפורמציה שנאספת
דרך קובץ ה "cookie"-מועברת ונשמרת בשרתי גוגל .גוגל משתמשת במידע זה כדי

להעריך את השימוש שלך באתר ,עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש
באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.
 .7גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי ,כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק ,או
כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל .גוגל לא תשייך את כתובת ה IP-עם
מידע אחר שיש לגוגל.
 .8למידע נוסף על השימוש ב Cookies -באמצעות צדדים שלישיים ובמידה ותרצה להסיר
עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים ,תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:
● http://www.aboutads.info/choices
● Google privacy
ופרטנית ביחס לגוגל:
● google analytics opt-out
● google privacycheckup
 .9תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש ,ולחסום שימוש בעוגיות .במקרה
כזה ,ייתכן כי שירותים מסוימים ,כולם או חלקם ,לא יפעלו כראוי (לדוגמה ,חזרה למקום
ממנו הפסקת במהלך בקשת שירות) .שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך
בלבד .לתשומת ליבך ,נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק
מהשירותים.
מדיניות פרטיות של אתר זה:
עדכון אחרון 22 :באוגוסט2022 ,
 .10אנו מפעילים את האתר  .metsada.denya-group.comאנו משתמשים במידע שלכם
רק על מנת לספק שירות הולם ,יצירת קשר ובכדי לשפר את האתר ואת השירות שלנו.
הגלישה באתר מהווה הסכמה לאיסוף המידע והשימוש בו בהתאם למדיניות זו.

איסוף מידע ושימוש
 .11בעת השימוש באתר זה ,או בהתקשרות טלפונית או במייל איתנו ,אנו עשויים לבקש
ממך לספק לנו פרטים אישיים מזהים כדי שניתן יהיה ליצור קשר או לזהות אותך לצורך
מתן השירות.
נוסף על קבצי העוגיות ,מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול:
נתוני יומן :Log Data
 .12כמו מפעילי אתרים רבים ,אנו אוספים מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה
מבקר באתר שלנו ("נתוני יומן") .נתוני יומן אלו עשויים לכלול מידע כגון :כתובת
פרוטוקול האינטרנט ( )IPשל המחשב ,סוג הדפדפן ,גרסת הדפדפן ,דפי האתר שלנו

בהם אתה מבקר ,את השעה והתאריך של הביקור שלך ,את משך הזמן שראית דפים
אלה ונתונים סטטיסטיים אחרים.

 .13בנוסף ,אנו משתמשים בשירותים של צד שלישי כגון  Google Analyticsשאוספים
ומנתחים את המידע הזה .תוכלו לקרוא כאן ,באתר  ,Googleכיצד  Googleשומרת על
הנתונים שלך.

אבטחה
 .14האבטחה של המידע האישי שלך חשובה לנו .כמו כן ,אנו משתדלים להשתמש באמצעים
מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע האישי שלך ,אך חשוב לזכור כי אין
שיטת שידור באמצעות האינטרנט ,או שיטת אחסון אלקטרוני אשר מאובטחים באופן
מוחלט.

שינויים במדיניות פרטיות זו
 .15מדיניות פרטיות זו תיכנס לתוקף החל מיום  22באוגוסט  2022ותישאר בתוקף .אנו
שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו בכל עת ועליך
לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת .המשך השימוש שלך בשירות לאחר שנפרסם
כל שינוי מדיניות הפרטיות בדף זה תהווה את ההכרה שלך בשינויים והסכמתך למדיניות
הפרטיות שהשתנתה.
 .16אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות הזו ,נודיע לך על כך באמצעות הדוא"ל
שסיפקת לנו ,או על ידי פרסום הודעה ברורה באתר האינטרנט שלנו.

צור קשר
 .17לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות דרך טופס צור קשר באתר.

