
 

 

  מדיניות פרטיות .1

באתר. האתר הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מכבדת את פרטיות המשתמשים זיר"ה  .1.1

 מחייב רישום ומסירת פרטים אישים של המבקרים.

ולא תנהל מאגרי מידע כלשהם  באתר לא תאסוף כל מידע אודות המשתמשים זיר"ה .1.1

 המחייבים רישום כדין.

 ייתכן וזיר"ה תעשה שימוש ו/או תאפשר שימוש במערכות לאיסוף מידע סטטיסט .1.1

. מערכות כאלה אוספות מידע לא מזהה לגבי המשתמשים  google analyticsכגון 

 בלבד. מדיניות הפרטיות של המערכות הינה באחריותן בלבד. 

מידע לא מזהה אודות המשתמשים, אשר אינו אסף יי, באתרמוש במהלך השיבנוסף,  .1.1

 cookiesבאמצעות שימוש בקבצי . םחושף את זהותם האישית של המשתמשי

וזאת, בין היתר, לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר,  "(קבצי עוגיות" או " עוגיות)"

 על מנת להקל על השימוש בו.

 של המשתמש והמאוחסנים על מחשבקבצי עוגיות הם קבצי טקסט קטנים 

 דפדפן האינטרנט.   באמצעות בין היתר ,מזההבלתי מאפשרים לאסוף מידע ו

בקשר עם השימוש של המשתמש באתר,  מגוון מידע קישור ל מכילים  קבצי העוגיות

, מידע באתר, משך הזמן ששהה המשתמש המשתמש רהדפים בהם ביקדוגמת 

  וכיו"ב. בו באתר,שהמשתמש צפה 

, יכול למנוע את איסוף העוגיות על ידי תיאספנהשעוגיות ן מעוניי ותמש אשר אינמש

שאיכותם שינוי ההגדרות בדפדפן. יחד עם זאת, ביטול העוגיות עלול לגרום לכך 

 ו.יפגעי באתרמהשירותים  וזמינותם של חלק

 כידוע, אחסונויחד עם זאת, ונוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע.  זיר"ה .1.1

והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא 

באמצעות  לזיר"היכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע 

, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות מערכת צור קשר

 הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. 

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים באופן עצמאי. לאתרים  .1.1

מקושרים עשויות להיות הודעות או מדיניות פרטיות משלהם, שאנו מציעים 

 זיר"ה. לעיין במדיניות הפרטים של אתרים אלה טרם השימוש בהםלמשתמשים 

אופן ל ה,לרבות אתרים של חברות זיר"  ,חיצוניים אינה אחראית לתוכן אתרים

 שימוש בהם או לנהלי הפרטיות שלהם.ה
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