מדיניות פרטיות
תודה על ביקורכם באתר .המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט (להלן – המרכז) מתייחס בכבוד
לפרטיות המשתמשים באתר ( http://www.mishpat.ac.il/להלן – האתר).
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר.
מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מתייחסת לנשים וגברים
כאחד.
 .1רישום לשירותים
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה .במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי,
כדוגמת כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך .השדות,
שחובה למלא ,יסומנו במפורש .בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא
תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום .בעת הרשמתך לאתר ,הנך נותן הסכמתך
המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו.
 .2מאגר המידע
הנך מצהיר בזאת כי הפרטים שימסרו על-ידך למרכז בעת ההרשמה לשירותים באתר
נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך .פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של המרכז .אינך
חייב על-פי חוק למסור את המידע ,אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים
הללו .הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע שנמסר על ידך הינו נכון ,אמין ומדויק וכן כי
ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.
 .3השימוש במידע
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך כגון מספר הטלפון שלך וכתובת
הדואר האלקטרוני שלך ,וכן מידע על בסיס העמודים בהם צפית ,החומרים בהם עיינת
ועוד .המרכז רשאי לעשות שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי
הוראות כל דין  -וזאת למטרות המפורטות להלן:
 .3.1על מנת לספק לך את השירותים והתכנים המוצעים באתר על פי בקשתך.
 .3.2כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ,ובכלל זה ליצור
שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים
וציפיותיהם ,ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים .המידע שישמש את
המרכז לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי ,שאינו מזהה אותך אישית.
.3.3המרכז רשאי לפנות אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ,או דרך אמצעי התקשרות
אחר שנמסר על ידך ,במידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי  -בין אם מידע
שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור או אם ברצונך
להימחק ממאגר המידע של המרכז ,תוכל ,בכל עת ,לבטל את הסכמתך כאמור
באמצעות הודעה ל chaimh@mishpat.ac.il -או כפי שיצוין בהודעה שתקבל.
המרכז לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים .מובהר ומוסכם כי ככל שלא
תבקש להימחק ממאגר המידע של המרכז ,המרכז ישמור את המידע שנאסף.
 .3.3ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי
לצדדים שלישיים .מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 .3.3לכל מטרה אחרת ,המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה
מהשירותים הרלבנטיים באתר.
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 .3מסירת מידע לצד שלישי
המרכז לא י עביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך
באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ,אלא במקרים המפורטים להלן:
 .3.1על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת;
 .3.2בעת שתרכוש מוצרים ושירותים האמצעות האתר וחשיפת המידע או חלקו
לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ,כדוגמת פרטי כרטיס
אשראי לחברת הסליקה באינטרנט .יש להדגיש ,כי אלא אם נאמר והוסכם
אחרת ,לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה הועבר.
המרכז מתחייב שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך לאף גורם מלבד
חברת האשראי;
 .3.3במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר ,או בקשר
אתו ,פעולות הנחזות כמנוגדות לדין ,או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה,
יהיה המרכז רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
 .3.3אם יתקבל בידי המרכז צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע
אודותיך לצד שלישי;
 .3.3במקרה של כל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו,
בינך לבין המרכז;
 .3.4בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור
לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 .3.4אם המרכז יארגן את האתר במסגרת תאגיד אחר  -וכן במקרה שהמרכז יתמזג
עם גוף אחר או י מזג את האתר עם פעילותו של צד שלישי ,הכול באופן מלא או
חלקי  -הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש או לצד שלישי כאמור את המידע
שנאגר אודותיך באתר ,במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה ,ובלבד
שתאגיד או צד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של
האתר;
 .3.4בנוסף ,המרכז נעזר בחברות שונות המספקות לו ניתוחים סטטיסטיים אודות
השימוש באתר .החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר,
תדירות השימוש בו ,מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה .המידע
הנאסף הוא סטטיסטי במהותו ,הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי
ניתוח ,מחקר ובקרה והנהלת האתר רשאית לעשות בו שימוש ,לרבות להעבירו
לצד שלישי ,לפי שיקול דעתה.
 .3אבטחת מידע
המרכז מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה ככל שביכולתו כדי לשמור
על סודיות המידע בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש על פי דין .בעוד
שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי
המרכז ,לא ניתן לספק הגנה מוחלטת .לכן ,המרכז אינו מתחייב שהשירותים באתר יהיו
חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם .המרכז לא יישא
בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירות בלתי מורשות של
אחרים.
Cookies .4
האתר משתמש ב'עוגיות' ( )Cookiesכדי לשפר את חווית הגלישה שלך ,להבין טוב יותר
כיצד עושים באתר שימוש ולצורך תפעולו השוטף והתקין ,ובכלל זה כדי לאסוף נתונים
סטטי סטיים אודות השימוש באתר ,לאימות פרטים ,כדי להתאים את האתר

3
ד " ר ר ע נ ן ה ר  -ז הב וש ו ת',

משרד עורכ י -ד ין

LAW OFFICES

Dr. R. Har – Zahav & CO.,

להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע .העוגיות מכילות מידע מגוון ,כגון הדפים
בהם ביקרת ,כיצד הגעת אל האתרים ,מידע שהנך מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים,
משך הזמן ששהית באתרים ועוד .העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת
פרטיך בכל ביקור מחודש שלך באתר המחייב רישום .המידע בעוגיות מוצפן ,והמרכז
נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי המרכז יוכלו לקרוא ולהבין את המידע
האגור בהם .אם אינך רוצה לקבל עוגיות ,תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות
בדפדפן שלך .לשם כ ך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן .בנוסף לכך ,אתה יכול
למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע .עם זאת ,זכור שנטרול עוגיות עלול לגרום לכך
שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר .כמו כן ,הואיל והעוגיות
מונעות לעיתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות ,אל תמחק אותן ,אלא
כאשר הנך משוכנע שרשמת את כל הפרטים הדרושים לך לשימוש באתר במקום בטוח.
 .4שינויים במדיניות הפרטיות
המרכז רשאי לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות ,מעת לעת ובהתאם לצורך על פי שיקול
דעתו הבלעדי ואך ללא מתן הודעה מוקדמת או בדיעבד .ככל שיבוצעו שינויים כאמור,
הם ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר .לפיכך ,מומלץ
לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת .המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה
הסכמתך לשינוי .ככל שיבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים ,המרכז ינקוט
באמצעים סבירים להציג הודעה על כך באתר.
 .4בכל שאלה ובירור בנושא זה ניתן ליצור קשר עם הממונה על הפרטיות במרכז באמצעות
דוא"לchaimh@mishpat.ac.il :

