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 לשינ ויים 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 ומידע נוסף
רקיט בנקיזר אינה אוספת ושומרת לתקופה העולה על  10ימי עסקים כל מידע אישי מזהה אודות הגולש במסגרת שימושו
באתר.
הפרטים אותם מוסר המשתמש במסגרת טופס הפניה וההרשמה לפעילות יימחקו לאחר תקופה של שבועיים ( 10ימי
עסקים) מיום סיום הפעילות ולא יבוצע כל שימוש על ידנו במידע זה.
לא יתבצע כל העברת מידע מצדנו אל גורם שלישי ,פרט לשמות ופרטי הזוכים שיעוברו לצד שלישי לתיאום קבלת ואיסוף
הפרס .לאחר קבלת הפרס על ידי הזוכה פרטיו ימחקו גם כן.
אם אינך מעוניין כי המידע האישי המזהה או המידע הנוסף שלך ייאסף ,אנא אל תמסור לנו אותו .אם כבר מסרת לנו מידע
כאמור וברצונך שנסיר אותו מרישומינו לפני תום תקופת הפעילות ,אנא לחץ על “צור קשר” באתר ובקש מאתנו למחוק את
המידע.

ילדים
לרקיט בנקיזר אין כל כוונה לאסוף מידע כלשהו ממי שטרם מלאו לו  18שנים ובהתאם למי שממלא את טופס הפנייה לצורך
ההשתתפות במצבע – להיות מעל גיל  .18במקרה בו ילד מסר לנו מידע אישי ,מידע נוסף או מידע אחר כלשהו אודותיו –
על ההורה או האפוטרופוס של הילד לשלוח מייל ל service.israel@rb.com -ולבקש מאתנו לפסול את השתתפותו
במבצע ולהשמיד את המידע שנמסר במסגרת הטופס.

מידע לא מזהה נאסף באופן אוטומטי
לא יבוצע שום מעקב או איסוף של מידע לא מזהה על המבקרים באתר שלנו.
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