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 מידעאיסוף 

זה פרטי )מוגבל( אשר ישמש לזיהוי או יצירת קשר )"מידע אישי"(. מידע  באתר זה, תתבקש למסור מידע
או ידני. ע"י מסירת מידע זה, הנך נותן/ת לנו הסכמתך להחזיק ולהשתמש במידע עבור  אלקטרונייאוחסן באופן 

 ש צורך.ככל שי יישמר המטרות שלשמן הוא נמסר. מידע זה

של מחשבך, מערכת  IPשימוש באתר כולל העברת מידע מסוים בין מחשבך ובין השרתים שלנו, כגון כתובת 
נאגר לצורך . הוא אשר ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולשמוגדר כמידע מידע זה . הדפדפן הפעלה וסוג

על מנת להציג לך את התוכן מהאתר באופן היעיל , הגולשים באתר של שימושה דפוסעל  סטטיסטייםנתונים 
 ביותר עבורך. 

על אופן השימוש באתר. שירותים ובקרה  סטטיסטיקההאתר משתמש בשירותי ניתוח נתונים של צד ג' לטובת 
שפר את על מנת לאסוף מידע כגון תדירות השימוש באתר וזאת על מנת ל Cookiesאלו משתמשים בעוגיות 

 ע"י תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם. שירותי ניתוח אלו מוגבלים  איכות השירות.

 באתר, הנך מסכים/ה לאיסוף, עיבוד, אחסון וניתוח המידע.  בהשארת פרטיך

 שימוש במידע 

 הינו עבור המטרות המצוינות בלבד. על ידך מידע אישי הנמסר לנו השימוש ב

ש באתר. מידע סטטיסטי ודמוגרפי על התנהגות הגולשים ייאסף וינותח על מנת לבחון את יעילות ואופן השימו
  . מידע זה לא ישמש לצורך זיהוי משתמשים פרטיים

 אחסון המידע

בדים עם ספקי צד אנו עועם זאת, ו. דרך כלל בשרתים המאובטחים שלנהמידע שיסופק לנו על ידך יאוחסן ב
וץ ייאסף או יועבר מחבהתאמה, חלק מהמידע הנמסר על ידך . חלקים מסוימים באתר זהג', חלקם מאחסנים 

כל מאמץ שביכולתנו להבטיח שהמידע מאובטח ומטופל באופן  אנו עושיםלשרתים אשר בטריטוריה שלנו. 
 .םבהשארת הפרטים באתר, הנך מסכים להעברה, אחסון ועיבוד הנתוניהזו.  ההולם את מדיניות הפרטיות

מידע ש מנת להגן על המידע האישי שלך, עם זאת אין דרך להבטיח באופן מוחלט אנו עושים את המיטב על
לא ייחשף כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים. כל מסירת מידע הנמסר דרך האינטרנט 

פרטיות טחת אבעל חשאיות המידע ו שמירהלידע נמסר לנו, אנו ננקוט באמצעים הינה באחריותך. בעת שהמ
 .המשתמשים

https://cont-edu.technion.ac.il/programs/cyber/cyber-war-room/


משפטי או על מנת להגן על זכויותיו, בטחונו  ונהיה מחויבים לכך מתוקף צוי לצד ג' במידה ידע אישאנו נחשוף מ 
 או נכסיו של האתר. 

 

 שינויים במדיניות הפרטיות 

 יהיה בכך צורך נודיע על כך בדוא"ל.  יפורסם בדף זה ואם במדיניות הפרטיות בעתיד שייעשהכל שינוי 

  naama.s@trdf.technion.ac.il לכל שאלה לגבי מסמך מדיניות זה ניתן לפנות במייל ל
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