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 PLUS-NLP –מדיניות פרטיות 
 

 ?מי אנחנו

כפי שמפורט במדיניות , לצרכי מתן השירות אנחנו אוספים מידע עלייך. פי פלוס הוא הגורם המפעיל את השירות לו נכתבה מדיניות פרטיות זו.אל.אנ

 .ויועבר לאחרים רק בהתאם למדיניות, המידע שיאסף עלייך ישמר אצלנו. הפרטיות שלנו

 ? האם אתה חייב לספק לנו מידע

במקרה . לנושא מידע יש חובה לציין לו האם יש לו חובה לספק את המידע על פי חוק או שאספקת המידע תלויה ברצונו הטוב והסכמתובכל פניה 

 .אבל אם לא תספק את המידע לא נוכל לתת לך את השירותים שלנו ,אינך חייב לספק לנו מידע על פי חוק, זה

 ? מה המידע האישי שאנחנו שומרים עלייך

המידע שאנחנו שומרים עלייך . או רק מידע שעשוי לזהות אותך, זה יכול להיות מידע שמזהה אותך אישית. י הוא מידע המתייחס אלייךמידע איש

 .חשבון הפייסבוק שלך וכל פרט אחר שתפרסם דרך עמוד יצירת הקשר שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, שמך המלא: הוא

 ? זהה אישית שאנחנו שומרים עלייךמה המידע שאינו מ

. אנו אוספים פרטים לא מזהים הקשורים אבל ביחד עם עוד פרטי מידע הוא יכול להצביע על משהו, מידע שאינו מזהה אישית הוא לא מידע אישי

 נה אותך אלינו.לגלישה שלך באתר, כגון סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, העמודים בהם צפית ופרטים טכניים נוספים כמו האתר שהפ

 ? כיצד אנחנו אוספים עלייך מידע

לכלול הן מידע , לעיתים, דרכי האיסוף יכולים. כיוון שלעיתים נאסף מידע ממספר מקורות שונים, השאלה כיצד אוספים עלייך מידע היא חשובה

מקבלים את המידע שמילאת בטפסים וכן את , אנו במקרה זה. שאתה תספק ישירות למי שאוגר עלייך מידע והן מידע שיתקבל ממקורות אחרים

 הפרטים שסיפקת לנו באמצעות רשתות חברתיות. 

  ?כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסוף

 .על מנת להציע לך שירותים נוספים ועל מנת לנתח ולערוך בקרה, אנו משתמים במידע שנאסף על מנת לספק לך את השירותים
 ? למי יש גישה למידע עלייך

 .ולקבלני משנה המספקים לה שירותים, הנמצאים תחת חובת סודיות, המידע זמין לעובדי החברה המידע במאגר
 ? האם לצדדים שלישיים יש גישה למידע

שירות , Googleשירות הפרסום של , Googleשירות המפות של , Google Analyticsלרבות שירות , האתר משתמש במספר שירותי צד שלישי

RavPage  מסרונים ודיווריםלניהול. 
 ? כיצד אנחנו יכולים לצור איתך קשר

אתה . עדכונים אלו ישלחו על ידינו או על ידי צדדים שלישיים מטעמנו. אנחנו נצור עמך קשר מעת לעת עם עדכונים ופרסומות הקשורות לשירות

 .ולהפסיק דיוורים אלו, תמיד יכול להודיע על סרובך לקבל הודעות אלו
 ? חים על אירועי אבטחהכיצד אנחנו מדוו

 .טכנולוגיה ומידע, אנו מדווחים על אירועי אבטחה במסגרת החוק וכאשר הם חמורים במיוחד נודיע לרשות למשפט
 ? וכיצד תוכל לצור עמו קשר, מיהו קצין הפרטיות שלנו

  .מר תומר דרובל, לכן יש לנו בארגון קצין פרטיות, אנחנו לוקחים את הפרטיות שלך כעניין רציני
 .info@nlpplus.co.ilתוכל לצור איתו קשר באמצעות דואר בכתובת 
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