
 פרטיות מדיניות

 

 אנו"(. הקליניקה" להלן) אפים-לסטארט המשפט להנגשת הקליניקה של הבית לאתר הבא ברוך

 באתר ביקורך ועל מעניקים אנו אותם בשירותים שגילית העניין על לך מודים

http://www.legalstart.idc.ac.il (האתר" להלן .)"ואנו לנו חשובה פרטיותך על השמירה 

 . מיוחדת לב תשומת לה מקדישים

 

 שלנו המידע במאגר יישמרו אלו, באתר ביקורך במהלך נאספים אודותיך אישיים ונתונים ככל

 חוקית חובה כל עליך חלה לא כי, יודגש. הסכמתךבו החוק להוראות בהתאם ידינו-על ויעובדו

 . החופשי ברצונך תלויה ומסירתו המידע את למסור

 

, זו פרטיות למדיניות הסכמתך על מעיד"( האתר" :ביחד להלן) בשירות או/ו באתר השימוש

 למדיניות מסכים אינךו במידה. באתר השימוש על החלים תקנה או/ו חוק ולכל השימוש לתנאי

על  ולא, זה אתר על ורק אך חלה זו מדיניות .באתר השימוש מהמשך הימנע אנא ,זו פרטיות

 .זה לאתר מקושרים אלה אם גם, אחרים אתרים

 

 .הסליחה עמכן. כאחד ונשים לגברים מתייחס אך ,נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח השימוש תנאי נוסח** 

 

 קטינים .1

 מהמשך הימנע, אנא 18מתחת לגיל  הנך. אם 18 גיל מעל למשתמשים לשימוש מיועד האתר

 על מידע במודע אוספים לא אנו. ודותיךא אישי מידע סירתממו/או  באתר השימוש

נעשה כל מאמץ סביר , שכזהיובא לידיעתנו שנאסף מידע ו . במידה18 לגיל מתחת משתמשים

 מידע זה באופן מיידי.למחוק 

 

 אנו אוספים? נתונים אילו .2

 : הבאים באמצעים מידע אוספים אנו, באתר מבקר אתה כאשר

תידרש למסור  ,מסמך הורדת בעת ,לדוגמא. באופן וולונטארי לנו מוסר שאתה מידע .2.1

, ובעת הרשמה (מאובטח' ג צד שירותפרטי תשלום )המועברים דרך  שם, כתובת אימייל,

העסקית,  התכנית, אנשי הצוות, ךלמסור פרטים על מיזמ לשירותי הקליניקה תידרש

    '.וכו

 

 או/ו טכני שהינו ומידע אנונימי מידע כולל זה מידע .אוטומטי באופן שנאסף מידע .2.2

 כתובת את, שלך האינטרנט שירותי ספק של שמו את כולל המידע. במהותו סטטיסטי

 סוג, הביקור זמן משך ואת ביקורך תאריך את, אלינו הגעת ממנו האינטרנט אתר

 כולל ואינו אישי באופן אותך מזהה אינו זה מידע. נוסף סטטיסטי ומידע הדפדפן

 זאת המאפשרים במקומות במפורש אותם מסרת כן אם אלא ,אודותיך אישיים פרטיים

 (. קשר יצירת בטופס כגון)

 

 :שונות דרכים במספר נאסף זה מידע

 קוקיס( "האתר עושה שימוש ב"קוקיס :Cookies,) כדי לעקוב אחר  וזאת

ככל  בו ההעדפות של המבקרים שלנו ולשפר את האתר ואת חווית הגלישה

http://www.legalstart.idc.ac.il/
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האפשר )כך למשל, הקוקיס מאפשר לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים 

חוסכים ממך את זמן  אנו השונים, כגון עמוד ההתחברות לחשבונך באתר, וכך

קבצים  ינםה(. "קוקיס" שבה תתחבר לאתר בפעם הבאההפרטים מילוי 

דיגיטליים קטנים המאוחסנים בזיכרון של המחשב שלך, ומסייעים לאתרים 

 לחסום תוכל ,"קוקיס" לקבל רוצה אינך אם בהם ביקרת לזכור את העדפותיך.

 Settings או" File" לשונית תחת שלך בדפדפן ההגדרות שינוי ידי על אותם

 עלול קוקיס לקבל האפשרות חסימת או/ו נטרול כי לב לשים יש(. הגדרות)

 ובאתרים באתר והשירותים מהפונקציות בחלק להשתמש תוכל שלא לכך לגרום

 .שלך בדפדפן" עזרה"-ה תפריט על לחץ בנושא לעזרה. אחרים

 אליהםמוסרים מידע לאתרים  דפדפני האינטרנטמרבית  :דפדפןהמ מידע 

את סוג המחשב, רזולוציית המסך, מערכת  . המידע כוללמשתמשיםהגולשים 

 בו נעשה שימוש. דפדפןההפעלה, וסוג 

 Pixel Tag פעולות  מאפשרים לנו לעקוב אחר פיקסלים: וטכנולוגיות דומות

 אופן על סטטיסטי, ולנתח מידע אליךשננקטו באתר ובמיילים שנשלחים 

 .באתר השימוש

 כתובת IP: ה כתובתIP  על ידי ספק  שלךלמחשב  הניתןמהווה מספר מזהה

 ותבמערכת האתר, וכולל נשמרים מבקרי האתרשל  IPהאינטרנט. כל כתובות ה

לאתר  עוזרותואליהם, זמן ומיקום הביקור,  עמודים שגלשתמידע אודות ה

 להפיק דו"חות סטטיסטיים ולאבחן בעיות בשרתים. 

 

 ?ממך מתקבל או/ו שנאסף המידע עם עושים אנחנו מה .3

 :מנת על המשתמשים על מידע אוספים אנו

 שירותי הקליניקה.  את לספק .3.1

 .אונליין קניות עבור תשלומים לעבד .3.2

 נשתמש בו לצורך ניתוח השימוש שלך באתר, בכדי לשפר את האתר. .3.3

 של השימוש ותנאי זו מדיניות ואכיפת בעיות, סכסוכים פתרון לצורך במידע נשתמש .3.4

 .האתר

 ותקשורת שירותים היצע, מנהליות הודעות לרבות, מידע לך ולספק עמך קשר ליצור כדי .3.5

לקבל מאתנו תוכן  םמסכי האתידי הרשמה לניוזלטר  על. באתר שלך לשימוש רלוונטית

 שיווקי. 

 שירות טכני.  ולהעניקלשאלות/הערות מהמשתמשים  להגיב .3.6

 ופעילות בלתי חוקית.  ותהונא, לחקור ולמנוע מפני להגן .3.7

                                                                                                     

 שלישיים לצדדים מידע העברת .4

 שלישים לצדדים שלך המידע את להעביר רשאית אתה הקליניקה, לעיל האמור על בנוסף

 : הבאים במקרים

 אותם הספציפיים השירותים אספקת לצורך חיונית היא שלישי לצד המידע מסירת אם .4.1

 '. ג צד ידי על הניתנים דיוור או תשלום שירותי, לדוגמא. מציע האתר
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 עם המידע את נשתף אנו, הלקליניק להירשם בקשה תגיש אם, לדוגמא. לכךם תסכי אם .4.2

 צדדיםלנו לשתף את המידע עם  אנשי הצוות בקליניקה. במקרים אחרים, ייתכן ותאשר

שלישיים כפופים למדיניות  צדדיםשלישיים, רשתות חברתיות, או משתמשים אחרים. 

 שלהם. מפרטיות 

 באמצעות למכירה אותם המציעים שלישיים מצדדים מוצרים או/ו שירותים תרכוש אם .4.3

 .התהליך השלמת לשם להם הדרוש המידע אלה לצדדים יועבר, האתר

 כלשהו דלתאגי האתר פעילות את שהיא צורה בכל תעביר או תימכר והקליניקה במקרה .4.4

 עם האתר פעילות את תמזג או/ו אחר גוף עם הקליניקה תתמזג בוו במקרה וכן – אחר

 מדיניות הוראות את עצמו על יקבל החדש המידע שמקבל ובלבד, שלישי צד של פעילות

 .זו פרטיות

 או, תוכנה, במוצרים ידך-על מורשה לא שימוש או לרעה שימוש מפני עלייך להגן במטרה .4.5
 .הקליניקה של שירותים

 מחלוקת של ובמקרה, פרטיך את למסור לקליניקה המורה שיפוטי צו ויתקבל במקרה .4.6

 .יב חשיפת פרטיךשתחי הקליניקה לבין בינך משפטית

 .שלישי צד או/ו קליניקהה ורכוש זכויות על ולהגן לשמור במטרה .4.7

 פרטים לחשוף מבלי שלישיים גורמים שימושל יואנונימ ,מרוכז, כללי מידע שיתוף .4.8

 .עליך אישיים

 

 חברתיות פונקציות .5

לשתף מידע  ךשירותים/רשתות חברתיות שיאפשרו ל אינטגרציה של לאפשרעלולים  אנו

, ולהפך )לדוגמא, פעולה ("רשתות)להלן: " החברתיות ברשתותבאתר  ופעולות שנקטת

 בהגדרות כך ותאשר, במידה ךשל פייסבוקה אתרב להתפרסםבה באתר שלנו עלול  וטשתנק

ך עם החברים של ךלשתף את המידע של ךהשימוש בפונקציות אלו יאפשרו ל (.ךשל האישיות

את מדיניות הפרטיות של האתרים  קרא אנברשתות ובאתר. א יךוהציבור, לפי הגדרות

 .אלו באתרים ךשל במידע השימוש אופן את להבין מנת על החיצוניים

 

 שלישיים וצדדים שירות נותני .6

ישירות על ידי צדדים שלישיים  אליךאינה אחראית על מידע ושירותים המועברים  הקליניקה

 נותני, חיצוניים פרויקטים, הכוללים, בין היתר, מנטורים משפטיים, חיצונייםונותני שירות 

לינקים( לעמודים ב) מקושרים אלו אם גם, הקליניקה עם פעולה ומשתפי שותפים, חסות

. הקישורים מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. "(המקושרים האתרים"להלן: אחרים ) ולאתרים

מפקחת על תוכן האתרים המקושרים והעובדה שהאתר מכיל קישורים אלו  אינה הקליניקה

, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, הםבלתכנים המופיעים  הקליניקהאינה מעידה על הסכמת 

או לכל היבט אחר הכרוך  םיד, לחוקיותם, למדיניות הפרטיות הנקוטה על םלעדכניות

אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה  הקליניקהבתפעול האתרים המקושרים. 

ה מתחייבת כי הקישורים המופיעים אינ הקליניקהמהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. 

שומרת לעצמה את הזכות  הקליניקהבאתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. 

לפי שיקול  – קישורים, או להימנע מהוספת קישורים חדשיםה אתלהסיר מהאתר בכל עת 

 .בלעדיהדעתה 
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 מידע אבטחת .7

על שרתים מוגנים,  נשמר ך( המידע האישי של1במספר דרכים. ) ךמגנים על המידע של אנו

( כל פעולה באמצעות כרטיס 2סיסמא. ) באמצעותמורשים/מוסמכים  אנשיםלרק  יםהנגיש

 אימות( 3מוגנים כיום. )המאמצעי האבטחה הנפוצים ו חדא, SSL אמצעותב תאשראי מוצפנ

על אף האמור, האינטרנט אינו סביבה מאובטחת לחלוטין,  .נבחרים שירותים עבור אימייל

אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי  הקליניקהלכן 

 בלבד. במידה ךהוא באחריות ך, וכל מידע הנמסר על ידישרתיהמורשית למידע המאוחסן ב

 לקליניקהותתעורר שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה 

 .במידית

 

 המידע ושינוי עיון .8

כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר.  ,1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א על פי 

או מי מטעמה יודיעו לך באמצעות מכתב אילו נתונים  הקליניקהעל כן, לפי בקשתך בכתב, 

מידע כאמור אינו מדויק, הנך רשאי לבקש הבהתאם לחוק. באם  אישיים מאוחסנים אצלה

אתה יכול לשנות ואנו נעשה זאת בהתאם לזמנים שנקבעו בחוק.  ת המידע,בכתב כי נתקן א

, הצורך במידת. כזה קיים באם, ולהוסיף מידע אישי, באמצעות חשבון המשתמש שלך באתר

לתקופה של עד שבע שנים, על מנת לעמוד בדרישות החוק,  ךעלולים לשמור מידע עלי אנו

 תנאי השימוש. את ולאכוף, למנוע הונאה, להיענות לחקירה על ידי גורמים מוסמכים

 

 אלקטרוני ישיר דיוור .9

 אלקטרוני דואר באמצעות פעם מדי יוורד מאתנולקבל  אתה מסכיםידי הרשמה לאתר,  על

לדוגמא, פרסום  .ופרסומי שיווקי מידע, קליניקהה שירותי בנושא מידעהכולל '( מייל)'

 את עת בכל לבטל תוכל שירותי ואירועי הקליניקה, ומידע ושירותים בידי שותפי הקליניקה.

מייל הכתובת יצירת קשר לב המידע קבלת המשך את למנוע ובכך הסכמתך

@idc.ac.illegalstart.  עם זאת, אנו נמשיך לשלוח לך דואר אלקטרוני שאינו מסחרי על מנת

  שירותים שהזמנת.  את הלספק לך 

 

 הפרטיות במדיניות שינויים .10

 זו פרטיות למדיניות תנאים להוסיף או/ו למחוק, לשנות הזכות את לעצמה שומרת הקליניקה

 לעת מעת זו במדיניות לעיין לך ממליצים אנו. בדיעבד או/ו מראש הודעה מתן וללא עת בכל

 במידה .האתר של הבית בעמוד המופיע" פרטיות מדיניות" הקישור על לחיצה ידי-על

 או, לנו סיפקתש לכתובת אלקטרוני דואר אלייך נשלח כי ייתכן, משמעותיים יהיו והשינויים

 תוך משתמשי האתר הקיימים את יחייבו השינויים .האתר בדפי השינוי על ודיענ לחלופין

, רבאת השינויים מפרסום אן האלקטרוני הדואר משליחת קלנדריים ימים (10) עשרה

 ביצוע לאחר באתר שימושך .במידיתבקבלת השינויים  יחויבו חדשיםה האתר ומשתמשי

 מסכים ואינך ככל .אלו לשינויים מסויגת והבלתי המוחלטת הסכמתך על מעיד השינויים

 .באתר מלהשתמש הימנע אנא אלו לשינויים

 

 קשר יצירת ודרכי בפרטיותכם פגיעה .11

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/087_001.htm
mailto:legalstart@idc.ac.il
mailto:legalstart@idc.ac.il
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שאלות, אנא  ךל, או אם יש הנפגע פרטיותךש חש ה. אם אתךלוקחים ברצינות את פרטיות אנו

 @idc.ac.illegalstartקשר בכתובת המייל  צור עמנו

 

 2016 ספטמבר: תאריךב עודכן
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