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שינדלר – מדיניות פרטיות
מדיניות הפרטיות תורגמה מאנגלית לעברית .למען הסר ספק ,הנוסח באנגלית גובר על האמור בנוסח המתורגם ובכל שאלה ו/או אי
בהירות יש לבדוק את הנוסח באנגלית.
אנו מודים לך על ביקורך באתרים )"האתרים"( של "שינדלר הולדינג בע"מ" ו/או חברות הקבוצה )"שינדלר"( ועל העניין שלך במוצרים
של שינדלר ובשירותיה .הפרטיות שלך חשובה לנו ואנו רוצים כי תחוש בנוח במהלך הביקורים ב"אתרנו" .לאור זאת ,יצרנו "מדיניות
לגבי פרטיות" זו.
באופן כללי ,האינטרנט אינו סביבה בטוחה .אתה* מכיר בכך שהאינטרנט הנו מקום פתוח ,ונגיש לכל אחד .שינדלר מתייחסת למידע
אישי בהתאם לחוקים ישימים להגנת מידע.

 .1מהן מטרותיה של ה"מדיניות לגבי פרטיות" ומהו הטווח שלה?
ה"מדיניות לגבי פרטיות" מתארת את סוג המידע האישי שאוספת שינדלר מן הגולשים באתריה ,את שיטת האיסוף ואת המטרות
שלשמן רשאית שינדלר להשתמש במידע זה ,לשתף בו או לחשוף אותו .המונח "מידע אישי" כפי שמשתמשים בו ב"מדיניות פרטיות" זו
מתייחס למידע כגון שמך ,כתובת הדוא"ל שלך ,כתובת הדואר שלך ,או מספר טלפון וכו' ,מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהותך.
כאשר אתה גולש ב"אתרי שינדלר" ,אתה מסכים לאיסוף מידע אישי ,לשימוש בו ולחשיפתו כפי שמוצג ב"מדיניות פרטיות" זו .אם אינך
מסכים ל"מדיניות פרטיות" זו כפי שהצגנו אותה ,אל תמשיך לגלוש לאתרים נוספים של שינדלר.

 .2מהו המידע שאנו אוספים עליך?
אנו אוספים מידע אישי שמונגש לנו על ידך )כגון ע"י דוא"ל או טופס הרשמה( או שנחוץ על מנת לספק לך שירותים/לשפר את
השירותים ,ליצור עמך קשר ,לערוך מחקר ,ולבצע דיווח פנימי.
אנו אוספים מידע אישי עליך כאשר אתה נרשם אצלנו )כלומר באמצעות טופס הרשמה ,הרשמה לקבלת מידעון( או כאשר אתה משלים
מרצונך סקרים של לקוחות ,נותן משוב ,משתתף בתחרויות או מגיש מועמדות למשרות פנויות באמצעות הצבתן של קורות החיים שלך
) (CVב"אתרים" שלנו לגיוס עובדים ברשת.
אם בחרת שלא ליתן מידע אישי שנדרש על ידינו ,ייתכן כי לא תוכל לגשת לחלקים מסוימים של "האתרים" שלנו או להשתמש בחלקים,
שירותים או פונקציות של "האתרים" וכן ייתכן שלא נוכל להשיב לשאלתך.
כמו כן ,אנו אוספים מידע על השימוש שלך באתר באמצעות קוקיות ) .(cookiesלפרטים ,נא להתייחס לפרק "קוקיות וניתוח מידע
ברשת/אי הסכמה לשתף" של ה"מדיניות הפרטיות".
לבסוף ,כאשר הנך משתמש באתר שלנו ,מידע טכני מסוים וכן מידע אחר נחשף אוטומטית ע"י המחשב שלך ונשמר אצלנו )כגון כתובת
הרשת שלך ,סוג הדפדפן בו אתה משתמש ,האתר אשר הפנה אותך לאתרנו( למטרות תפעוליות ולמטרות אבטחה ,וכן על מנת להבין
טוב יותר את השימוש באתרים שלנו.

 .3כיצד נשתמש במידע אודותיך?
ייעשה שימוש ב"מידע האישי" שלך לשם המטרה המצויה ב"מדיניות פרטיות" זו בעת האיסוף ,אשר ניכרת מתוך הנסיבות ,או
שמוענקת על פי חוק .ייעשה שימוש במידע זה כדי לנהל משוב ,לתמוך במשוב כאמור ולהשיג אותו לגבי הרמה של שירותינו וכן כדי
למנוע הפרות אבטחה ,הפרות חוק ,או הפרה של תנאי החוזה שלנו.
בנוסף ,אנו עשויים להשתמש ב"מידע האישי" על מנת לספק לך מידע על מוצרים או שירותים שבאפשרותך לבקש .אנו עשויים
להשתמש בו גם כדי לשווק מוצרים ושירותים שאנו סבורים כי עשויים לעניין אותך )כולל באמצעות דוא"ל( ,או כדי לתקשר עמך .אם
תרצה לבחור שלא לקבל מסרים כאלה ,נא ליידע אותנו בכתובת .email@schindler.com
כל מסר או חומר שאתה מעביר לשינדלר באמצעות דוא"ל או אמצעי אלקטרוני אחר ,כולל נתונים ,שאלות ,הערות ,הצעות וכדו' יטופלו
כבלתי חסויים וכנטולי פטנט .אתה מסכים כי שינדלר רשאית להשתמש במסר כזה או בחומר כזה לשם המטרות שתוארו לעיל.
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 .4שיתוף מידע | העברת מידע לחו"ל
מאחר ושינדלר הינה חברה גלובאלית ופעילה ברחבי העולם ,אנו עשויים לחשוף את "המידע האישי" שלך לסניפים אחרים של שינדלר
ברחבי העולם והם עשויים להשתמש ב"מידע אישי" זה לשם המטרות שנמנו ב"מדיניות פרטיות" זו ,אולם הם גם מסכימים להתייחס אל
המידע בהתאם ל"מדיניות הפרטיות" .אם כן ,ייתכן ש"המידע האישי" שלך יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על המידע שונה מן הרמה
במדינה בה מסרת את "המידע האישי" שלך.
ייתכן כי "המידע האישי" שלך ייחשף לצדדים שלישיים אם אנו נדרשים לעשות זאת בגלל חוק ישים ,הליכים משפטים או בתגובה לבית
משפט ,אכיפת החוק ,או דרישה ממשלתית או דרישות משפטיות נוספות ,או אם חשיפה כאמור נחוצה כדי לתמוך בחקירה פלילית או
בחקירה משפטית או בהליך משפטי אחר כאן או בחו"ל ,או משום אינטרס גובר של שינדלר .לא נשכיר או נמכור את "המידע האישי"
שלך לכל צד שלישי.
כמו כן ,ייתכן כי "המידע האישי" שלך ייחשף לצדדים שלישיים ,כולל בחו"ל ,הפועל עבורנו או למעננו ,לשם עיבוד נוסף בהתאם
למטרה)ות( אשר לשמו)ן( נאסף המידע מלכתחילה .צד שלישי רשאי לעבד את "המידע האישי" שלך ע"פ חוק לשם מתן שירותים )כגון
הערכת היעילות של האתרים ,שיווק ,ניהול מידע או תמיכה טכנית( .הצד השלישי האמור רשאי לעבד את "המידע האישי" שלך באותו
האופן בו מותר לשינדלר לעשות זאת.

 .5קישורים לאתרים אחרים
"מדיניות הפרטיות" נוגעת רק ל"אתרים של שינדלר" ולא לאתרים בבעלותו של צד שלישי .אנו עשויים לספק קישורים לאתרים אחרים
שאנו מאמינים כי הם יכולים לעניין אותך .אך ,משום אופיו של האינטרנט ,איננו יכולים להבטיח את הסטנדרטים של אתרים אלה או
לקחת אחריות על תוכנם של אתרים מלבד "אתרי שינדלר".
אין כוונתנו להכיל את "מדיניות הפרטיות" לאתר כלשהו המקושר לשינדלר שאינו שייך לשינדלר .כאשר הנך פותח קישור לאתרים
אחרים ,עליך להפעיל זהירות ולקרוא את המדיניות הפרטיות של האתר המדובר.

 .6קוקיות )(COOKIES
כאשר אתה מבקר באחד מן האתרים שלנו ,אנו עשויים לאחסן חלק מן המידע במחשב שלך בצורה של "קוקית"" .קוקית" היא כמות
קטנה של טקסט אשר אתר מציב אותו בתוך תיקיית קוקיות של הדפדפן שלך ואשר מאפשר ל"אתרים" לזהות את המחשב האישי שלך
בפעם הבאה בה תבקר באתרים שלנו.
פירושו של דבר ,כאשר אתה מבקר באחד מן ה"אתרים" שלנו ,שרת הרשת שלנו מיד מתעד את כתובת ה IPשלך ,את האתר ממנו
הגעת אל "האתרים" שלנו וכן את סוג הדפדפן בו אתה משתמש .הוא גם מתעד את "האתרים" בהם ביקרת ,באיזה תאריך ובמשך כמה
זמן .מידע כאמור מסייע לנו לשפר את תכני "האתרים" וכן ללקט ,לשם מטרות פנימיות וכן למטרות מחקר שוק ,סטטיסטיקות מצטברות
אנונימיות לגבי השימוש באתרינו.
קוקיות עצמן אינן אומרות לנו את כתובת הדוא"ל שלך או מזהות אותך בצורה כלשהי באופן אישי .לא ניתן להשתמש בקוקיות כדי לנהל
תוכניות או להעביר וירוסים למחשב שלך .שינדלר משתמשת בקוקיות רק בהתאם לחוקים ישימים.
נא וודא כי הגדרות המחשב שלך משקפות האם אתה מקבל קוקיות או פגמת בהן או ביטלת אותן .תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כך
שיזהיר אותך בטרם תקבל טכנולוגיות מעקב מסוג זה ,או תוכל גם להגדיר אותו שיסרב לכלים אלה .ניתן למצוא את ההוראות
המדויקות בחוברת ההדרכה של הדפדפן שלך .אולם ,יש לדעת כי פגימה או ביטול של כלים אלה עשוי לגרום לזמינות מופחתת של
השירותים המסופקים ע"י "האתרים" שלנו ,או לגרום לכך שחלקים מן "האתרים" שלנו לא יפעלו כראוי.
למידע נוסף על קוקיות ,בקר ב www.allaboutcookies.org-או ב.www.aboutcookies.org-
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