מדיניות הפרטיות באתר
כללי
רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ ,ח.פ 512790908 .והחברות הקשורות שלה ("רקיט בנקיזר")
מכבדת את הפרטיות של כל אדם המבקר באתרי האינטרנט שלנו או המגיב לפרסומות
האינטראקטיביות ולמסרים האחרים שלנו .הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע אותו רקיט
בנקיזר תאסוף ואת השימוש שייעשה על ידה במידע זה .כמו-כן ,הצהרה זו תנחה אותך כיצד
לנהוג אם אינך מעונין באיסוף או שיתוף המידע האישי שלך כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט
של רקיט בנקיזר או מגיב לפרסומות האינטראקטיביות ולמסרים האחרים שלנו.
הצהרת פרטיות זו כפופה לשינויים מצדנו ומשום כך אנו ממליצים כי תבדוק דף זה מדי פעם על
מנת לוודא כי קראת והינך מסכים לנוסח המעודכן ביותר של הצהרת הפרטיות שלנו.
מידע אישי מזהה
רקיט בנקיזר אינה אוספת כל מידע אישי מזהה אודות הגולש במסגרת שימושו באתר.
הפרטים אותם מוסר המשתמש במסגרת טופס הפניה אותו ניתן להוריד מהאתר ,נמסרים
באמצעות מילוי ידני של הטופס ,ולא נאגרים על ידי רקיט באמצעים ממחושבים.
אם אינך מעוניין כי המידע המזהה או המידע הנוסף שלך ייאסף ,אנא אל תמסור לנו אותו .אם
כבר מסרת לנו מידע כאמור וברצונך שנסיר אותו מרישומינו ,אנא בקר בדף "צור קשר" באתר
ובקש מאיתנו למחוק את המידע.
ילדים
לרקיט בנקיזר אין כל כוונה לקבל מידע כלשהו ממי שטרם מלאו לו  18שנים ובהתאם על מי
שממלא את טופס הפניה לצורך השתתפות במבצע – להיות מעל גיל  .18במקרה בו ילד מסר לנו
מידע כלשהו אודותיו  -על ההורה או האפוטרופוס של הילד לשלוח מייל ל-
 service.israel@rb.comולבקש מאיתנו לפסול את השתתפותו במבצע ולהשמיד את המידע
שנמסר במסגרת הטופס.
מידע לא מזהה נאסף באופן אוטומטי
במקרים מסויימים ,אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע לא מזהה .מידע כאמור יכול שיכלול,
למשל ,את סוג דפדפן האינטרנט שאתה משתמש בו ,סוג מערכת ההפעלה שאתה עושה בה שימוש
ושם המתחם ( )domainשל האתר שממנו התחברת לאתר או לפרסומים שלנו .אנו עושים שימוש
במידע זה על מנת להבין בצורה טובה יותר את תחומי העניין של לקוחותינו ועל מנת לשפר את
שירותינו ואתרי האינטרנט שלנו.
התקנה אוטומטית של מידע על הכונן הקשיח של המחשב שלך
בזמן שאתה צופה באחד מהאתרים או הפרסומים שלנו ,אנו נהיה רשאים להתקין מידע על
המחשב שלך .מידע כאמור יותקן ,למשל ,בפורמט של "קוקי" ( )Cookieאו קובץ דומה .מטרת
שמירת המידע היא לאפשר לנו להתאים את האתר או את הפרסומים בצורה טובה יותר לצרכיך
והעדפותיך .רוב דפדפני האינטרנט ,מאפשרים מחיקה של קוקיס מהכונן הקשיח של המחשב,
חסימת קוקיס או קבלת התראה לפני התקנת קוקי .למידע נוסף אודות פונקציות אלה ,אנא עיין
בדף ההוראות או מסך העזרה בדפדפן שלך .לידיעתך ,הסרת או חסימת קבצי קוקי עלולה להגביל
את היקף השימוש באתר שלנו כך שלא תוכל להשתמש בו בצורה מלאה.
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