
 מדיניות פרטיות  

אתר, " הטכניון לימודי המשך )באתר  ת/מבקר הנךכאשר נאסף סוגי המידע האישי ש סמך זה מסביר אתמ
 מסמך זה תקף לאתר ולדפים בו.  יעשה בו שימוש. , "אנו"(, וכיצד "אתר זה" 

 ף מידע שנאס

שי מוגבל שיכול לשמש לצורך יצירת קשר או לזיהוי  לספק מידע אי י/תתבקשבחלקים מסוימים באתר, 
עבורנו להחזיק   ן מידע זה מהווה אישורמת. רונישי"(. המידע יאוחסן באופן ידני או אלקט)"מידע אי

דרש על הזמן שיירך לאוידע אישי שסופק יישמר מה ניתן המידע. מה שלש רהשתמש במידע לטובת המטול
 מנת להשלים מטרה זו.  

הדבר אפשרי, מערכת הפעלה ודפדפן לטובת איסוף  אם  IPמידע על המחשב, כולל כתובת  יתכן שגם נאסוףי
טטיסטי על הרגלי השימוש של הלקוחות . מידע זה הוא סהשירותים הדיגיטליים שלנופעול תמידע לצורך 

והנוח ביותר עבור ג באופן היעיל  אלא מבטיח שהתוכן המסופק באתר שלנו מוצ שלנו ואינו מזהה לקוח פרטני
 . מערכת ההפעלה שלוהלקוח ו

נליטיקה האלו  י האהלקוחות משתמשים באתר, שירותתח כיצד אנו משתמשים בשירותי צד שלישי על מנת לנ
כל  וזאתנסים לאתר ירות הלקוחות נכגון באיזו תדה כנפורמציכדי לאסוף אי cookiesים בעוגיות משתמש

  ןניתוסוף את המידע מוגבל ע"י מדיניות הפרטיות של צד שלישי שרות לאהאפשפר את האתר שלנו. מנת ל
יתכן  יעם זאת, . רטניתמש פאיסוף המידע הוא אנונימי ללא זיהוי של מש ף. לפנות אליהם כדי לקבל מידע נוס

 פים.  מידע זה באמצעות טכנולוגיות שלנו למידע פרטי שאנו אוסשאנו נקשר 

 מידע.  , לניתוח ולקישור החסוןתהליך, לאף, לסום/ה לאיאת/ה מסכימידע אישי, ע"י השארת 

 שנאסף מידע ב מה השימוש 

 יבוצע שימוש רק עבור המטרות שהוגדרו.  נו י שמסופק למידע אישב

תר. כל חשיפה של אטובת שיפור וייעול הל נותחוי ףייאסמידע דמוגרפי וסטטיסטי על התנהגות הגולשים 
 פרטני. כללי כמצבור של נתונים ולא יזהה לקוח מידע זה יבוצע באופן 

 ידע מאוחסן כיצד המ

שלישי, חלקם   צדאובטחים שלנו. כמו"כ אנו עובדים עם ספקי תספק/י לנו יאוחסן בשרתים המהמידע ש
ייאסף או יועבר  ידך-ופק עלע אישי שיסמידייתכן שחלקים מסוימים באתר. בהתאמה, ים או פועלים על רחמא

אנו ואחסון המידע בהליך זה.  , ניתוחהשארת פרטים מהווה הסכמה להעברת. יעד שמחוץ לטריטוריה שלנול
טיח שהמידע שלך מאובטח כראוי ובהתאמה למדיניות הפרטיות  רשים כדי להבהנדבצע את כל הצעדים נ

 שלנו.

אינה מאובטחת תמיד באופן מושלם. למרות שאנו עושים את המיטב דיגיטלית עברת אינפורמציה לצערנו, ה
יותך. בעת שאנו מקבלים את העברת המידע הינה באחרלך, כדי להבטיח את בטחון ושמירת המידע האישי ש

 נוע גישה בלתי חוקית למידע.  מאבטחת מידע כדי לרכיבי ות נוקשות והמידע, אנו נוקטים בפרוצדור
 



 נאלץבו במצב שאו  לעשות כן חובת החוקנהיה תחת שי אם המידע האישי לצד שליאנו עשויים לחשוף את  
 להגן על זכויות וביטחון האתר. 

 שימוש ב"עוגיות" 

נו לתת בין לקוחות המשתמשים באתר ועוזר לשימוש זה מאפשר לנו להבחין "עוגיות". אתר זה משתמש ב
 ותר ולשפר אותה בעת הגלישה באתר. ללקוח חוויה טובה י

 שינויים במדיניות הפרטיות
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