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מדיניות פרטיות
אנו מכבדים את פרטיותך ולכן הכנו את מדיניות הפרטיות הזו על מנת להודיע לך מתי
מידע נשמר  ,כיצד הוא מעובד ומה מגולה לגופים אחרים .למרות שתל אביב מדיקל
קליניק אינו גוף אמריקאי  ,מדיניות הפרטיות מותאמת להנחיות משרד הייצוא
האמריקאי וכן מתאימה לדרישות החוק הישראלי והאירופאי.
איזה מידע מזוהה אנו שומרים על אודותייך ?
אנו שומרים מידע מזוהה על אודותייך ,לרבות כתובת דואר אלקטרוני ,ומידע נוסף אשר
תספק לנו מעת לעת.
איזה מידע לא מזהה אנו שומרים על אודותייך?
אנו שומרים גם מידע שאינו מזהה אותך אישית המבוסס על פעילויותייך ,כגון :הרגלי
הגלישה שלך ,השימוש שלך בשירותי ם ,עמודים בהם צפית ,אתרי אינטרנט שהפנו אותך
אלינו ,המיקום המקורב שלך ,סוג החומרה או מכשיר הקצה שלך,העדפות הגלישה שלך,
סו ג הדפדפן שלך ,רזולוציית המסך ,מערכת ההפעלה ומאפינים נוספים העמודים
המועדפים עלייך ,ומידע נוסף שאנו נקבל ממך ,בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף
או שמירה כאלו.
איך אנו מעבדים מידע על אודותייך?
אנו נעבד את המידע שיעבור באמצעות השירות ונשתמש בו בהתאם לבקשותייך ,אנו
גם מעבדים הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אישית,
כאשר אנו עשויים לעבד את המידע בדרכים נוספות אשר נודיע לך.
האם אנו שומרים עוגיות בשירות?
עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך והמאפשר לאתר האינטרנט לזהות אותך או
לאמת את זהותך .כן ,אנו מאחסנים עוגיה כאשר אתה משתמש בשירות על מנת לזהות
אותך ולאפשר לך להתחבר לשירות.
למי עוד יש גישה למידע?
אנו מספקים גישה למידע אך ורק לעובדינו ,שמצויים תחת התחייבות קשיחה לסודיות,
יכולים לגשת לחלק מהמידע האישי שלך ,וכן לצדדים שלישיים שהרשית להם במפורש
להעביר מידע זה.
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כיצד אנו נצור עמך קשר?
אנו עשויים לשלוח דיוורים מעת לעת ,עשויים לשלוח לך הצעות רלונטיות ,כמו כן ,אנו
עשויים לצור עמך קשר אם אנו מרגישים שהחשבון שלך נפרץ או מסיבות הקשורות
לשירות.
האם אתה יכול לשנות או למחוק את המידע?
אנו מכבדים את פרטיותך ואתה יכול לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני ולבקש שנסיר
את המידע האישי שלך או נעביר לך עותק שלו ,אתה תמיד יכול לסגור את החשבון שלך,
אתה מוזמן לצור עמנו קשר לכל שאלה נוספת.
כיצד עלייך לפעול אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה?
אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה ,אתה תמיד יכול ליצור עמנו דרך טופס צור הקשר.
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