מדיניות פרטיות

משתמש יקר,
מסמך מדיניות פרטיות זה חל על עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי ) .WeissBeerger Ltdלהלן" :
 (" WeissBeergerבאפליקציה ובשירותים של  ) Trayzלהלן" :האפליקציה" או "השירותים"( ודרכם.
בשימוש באפליקציה או בשירותים הנזכרים בסעיף  2להלן ,הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות,
לרבות מידע הנוגע לפרטיות נתונים בקשר עם שימוש באפליקציה .בלחיצה על כפתור ה"הסכמה"
בפתיחת האפליקציה ,הנך מסכים למדיניות פרטיות זו ולעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי
 WeissBeergerבכפוף אליה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לתקן מדיניות זו בכל עת וליידע אותך באשר לשינוי שכזה.
מסמך מדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא פונה לשני המינים באופן שווה.

.2

השירותים

מטרתם העיקרית של האפליקציה ושל השירותים מתוארת בתנאי השימוש של  Trayzהזמינים לעיל.

.3

מידע על אודות פרטיות נתונים בקשר עם שימוש באפליקציה

על מנת לוודא שתרגיש בטוח ומרוצה בשימוש באפליקציה שלנו ,המידע שלהלן יספק עבורך מדריך
מקיף על אודות השימוש שאנו עושים עם הפרטים והנתונים שלך ,וליתר דיוק ,כיצד אנו אוספים את
הנתונים האישיים שלך ,משתמשים בהם ומעבירים אותם הלאה.
3.1

איסוף נתונים :איזה מידע אנו אוספים ומהו הצידוק החוקי לכך?

כשאתה משתמש באפליקציה ,אנו מתחברים לנקודת המכירה ) (POSשלך ואוספים ,בנוסף לפרטי
הכרטיס ,גם את כתובת הדוא"ל שלך ,שמך ,עיסוקך ,מספר הטלפון שלך ומקום עבודתך ,זאת כדי
לספק לך את השירותים .נשמור את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך לתקשורת עתידית עד שתבטל את
הרישום או תנצל את זכותך שלא לקבל שיווק ישיר.
אנו עשויים לאסוף מידע נוסף על אודות המכשיר שלך )כגון מערכת תפעול ,גודל מסך ,כתובת IP
ומיקום( ,או לגבי השימוש שלך באפליקציה ,באופנים אשר יובהרו ויוסברו לך במועד איסוף המידע או
באופן אחר בהסכמתך.
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לתשומת לבך ,בהתאם לדין הקיים בנוגע להגנת מידע ונתונים ,הנתונים האישיים שלך נאספים ו/או
מעובדים אם:
-

נתת את הסכמתך למטרות עיבוד המידע .למען הסר ספק ,תהיה זכאי לבטל את הסכמתך

בכל עת; או
-

הדבר נחוץ לביצוע הסכם שאתה צד לו; או

-

הדבר נדרש על פי חוק.

עיבוד הנתונים האישיים שלך יעשה רק לצורך מטרות מפורטות ,מפורשות ולגיטימיות ולא יועבד מידע
שלא בהתאם למטרות אלה.
3.2

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?
-

על מנת לספק ,לנהל ולשפר את האפליקציה ואת השירותים שלנו .אנו עשויים להשתמש
במידע ובנתונים האישיים שלך על מנת לספק את השירותים ,לשוות גוון אישי לתוכן
ולהתאימו לצרכיך ,להבין כיצד אתה משתמש ומתקשר עם השירותים.

3.3

כדי ליידע אותך לגבי מוצר חדש של  WeissBeergerשעשוי לעניין אותך.

כיצד אנו משתפים את המידע שלך?

אנו עשויים לגלות את הנתונים האישיים שלך לקטגוריות הנמענים הבאות ,לשם מילוי המטרות שלשמן
אנו אוספים אותם:
(1

חברי סגל מוסמכים של ;WeissBeerger

(2

שותפים ,מפקחים וחברות בת של ;WeissBeerger

(3

ספקים :חברות המספקות שירותים עבור  WeissBeergerומטעמה ,למטרות אספקת

השירותים.

(4

צדדים אחרים כנדרש בחוק או באופן הנחוץ להגנה על  WeissBeerger: WeissBeergerעשויה

לשתף צדדי ג' אחרים בנתונים האישיים שלך:
-

על-מנת לציית לחוק ,לדרישות רגולטוריות ,לצווים שיפוטיים ,לזימון להליך משפטי או

לתהליכים חוקיים אחרים;
-

על-מנת לאמת או לאכוף ציות למדיניות  WeissBeergerולהסכמיה; וכן
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-

על-מנת להגן על זכויותיהם ,על רכושם או על שלומם של  WeissBeergerו/או של לקוחותיה;

(5

צדדים אחרים בהסכמתך או בהוראתך WeissBeerger :עשויה לשתף צדדי ג' בנתונים

האישיים שלך כשאתה מסכים לכך או מבקש זאת; וכן

(6

צד ג' אחר ,לגביו  WeissBeergerתיידע אותך בטרם תשתף אותו בנתונים האישיים שלך.

לתשומת לבך ,נמעני צד ג' המפורטים בסעיפים ג'-ו' לעיל – ובמיוחד ספקי שירות העשויים להציע לך
מוצרים ו/או שירותים דרך השירותים או דרך אפיקים אחרים הפועלים על ידם – עשויים לאסוף ממך
מידע אישי באופן נפרד ועצמאי .במקרה זה ,צדדי ג' אלה נושאים באחריות הבלעדית לשליטה במידע
האישי ופעולתך מולם תהא כפופה לתנאיהם.
.3.4

מהן הזכויות שלך?

אתה זכאי לקבל גישה למידע האישי שלך ,לתיקונו ולהתנגדות לעיבוד המידע האישי למטרות שיווק
ישיר .כמו כן ,אתה זכאי למחיקה או ל"שיכחה" וכן לניידות המידע .כאשר עיבוד המידע והנתונים
האישיים מבוסס על הסכמתך ,אתה זכאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת.
תוכל להפעיל זכויות אלה במשלוח בקשה בכתב לאחראי הגנת המידע שלנו )ראה סעיף  3.6להלן "עם
מי אפשר ליצור קשר כשיש שאלות או בקשות?"(.
אם דרוש לך מידע נוסף הנוגע לזכויות הפרטיות שלך או שברצונך להפעיל איזו מהן ,אנא צור קשר עם
אחראי הגנת המידע שלנו )ראה סעיף  3.6להלן "עם מי אפשר ליצור קשר כשיש שאלות או בקשות?"(.
3.5

מי אחראי לעיבוד הנתונים האישיים שלך?

הצד אשר אחראי לאפליקציה זו הוא חברת  ,WeissBeergerאיתה ניתן ליצור קשר בכתובת
 info@Weissbeerger.comאו בכתובת .support@Weissbeerger.com
3.6

עם מי אפשר ליצור קשר כשיש שאלות או בקשות?

"מרכז הקשר" להגנת נתונים אישיים ,לטיפול בשאלות או בבקשות שלך בנוגע לעיבוד הנתונים
האישיים

שלך.

תוכל

ליצור

קשר

עם

מרכז הקשר להגנת נתונים אישיים בכתובת

 info@Weissbeerger.comאו בכתובת .support@Weissbeerger.com
במקרה של פניה למרכז הקשר להגנת נתונים אישיים ,ייתכן ונאסוף את שמך ,את כתובת הדוא"ל שלך
ואת פרטי הבקשה שלך .פרטי החובה היחידים הם כתובת הדוא"ל ופרטי הבקשה שלך ,מסירת פרטים
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אחרים נתונה לבחירתך .הפרטים האישיים שלך יישמרו רק כדי שנוכל להגיב לבקשתך ,ולאחר מכן
יימחקו ,אלא אם קיימות דרישות חוקיות המחייבות את שמירתם.
אנא צור קשר עם מרכז הקשר שלנו להגנת נתונים אישיים אם ברצונך לעיין בנתונים האישיים שלך
אשר מאוחסנים אצלנו ,לשנות או למחוק נתונים קיימים או לבטל את ההסכמה שהענקת לנו.
3.7

עוגיות

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים שאתרים/אפליקציות בהם אתה מבקר מחדירים למכשיר בו אתה
משתמש .השימוש בהן נפוץ מאוד וזאת על מנת לאפשר לאתרים/אפליקציות לפעול ,או לשפר את
פעולתם ,וכן על מנת לספק מידע לבעלי האתר/האפליקציה .יישומון זה משתמש ב.Goggle Analytics-
אם אינך מעוניין שייעשה שימוש בעוגיות ,אנא אל תשתמש באפליקציה שלנו ,כיוון שנטרולן לא יאפשר
לאפליקציה לפעול כהלכה.
סוג העוגייה

מטרה

שם

מידע נוסף

זמנית

access

אימות המשתמש – ללא עוגייה זו ,פוקעת  3שעות לאחר
ההתחברות
המשתמש לא יוכל להתחבר

קבועה

refresh

משאירה את המשתמשים מחוברים פוקעת לאחר  28יום
לאחר פקיעת האסימון.

קבועה

Rolescope

שומרת הרשאות שבחרו המשתמשים
כדי לעבוד איתן כשיש למשתמשים כמה
פוקעת לאחר  28יום
הרשאות מחוברות לחשבון

קבועה

Redirect

מדובר בהיקפי תפקיד ובאישורים –
מזהה אישי ייחודי )מספר(

זמניות
וקבועות
__utma
__utmb
__utmc
__utmz

שומרת קישורים למקום אליו נשלח
המשתמש לאחר ההתחברות.

פוקעת לאחר שנה 1

פוקעת
__utma
שנתיים לאחר היצירה
 Google Analyticsמשתמשת בעוגיות __ utmbפוקעת 30
לאחר
כדי לעזור לנו לנתח כיצד אתה משתמש דקות
באפליקציה .אנו משתמשים במידע כדי ההתחברות האחרונה
להכין דוחות וכדי לעזור לנו בשיפור לאפליקציה __utmc
האפליקציה .לסקירת פרטיות בגוגל ,אנא פוקעת  30דקות לאחר
לחץ/י פה.
ההתחברות האחרונה
__utmz
לאפליקציה
פוקעת  6חודשים לאחר
ההתחברות האחרונה
לאפליקציה
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רוב דפדפני הרשת מאפשרים שליטה מסוימת ברוב העוגיות דרך הגדרות הדפדפן .למידע נוסף על
עוגיות ,לרבות האופן שבו ניתן לראות אילו עוגיות הופעלו וכיצד לנהל ולמחוק אותן ,היכנס לכתובת
.http://www.allaboutcookies.org
3.8

טכנולוגיות מיקוד )(Targeting

יישומון זה משתמש בכלי ניתוח המשתמשים בעוגיות ובכלים דומים כדי לאפשר לנו לנתח את שימושך
באפליקציה .כדי שנוכל לשפר את האפליקציה שלנו ,המידע המופק בעוגייה )לרבות כתובת הIP-
המקוצרת( משודר לשרת שלנו ומאוחסן .במהלך תהליך זה ,כתובת ה IP-תעבור העלמת פרטים )יצירת
אנונימיות( מיידית ,כך שתישאר אלמוני בעבורנו .המידע שמפיקה העוגייה בנוגע לשימושך באפליקציה
לא יגולה לצדדי ג'.
בנוסף ,אנו מספקים פרסומות המותאמות לתחומי העניין שלך בכך שאנו משתפים פעולה עם רשתות
פרסום ,עם ספקי שירותי פרסום ועם שירותים דומים .אנו עשויים לאסוף מידע לגבי הפעילות המקוונת
שלך )למשל ,האתרים והעמודים בהם ביקרת( בעזרת טכנולוגיות ניטור כגון עוגיות ,פיקסלים מנטרים
וכלים דומים ,כדי לספק פרסומות ושירותים מקוונים שהינם רלוונטיים עבורך.
תוכל לעצור את השימוש בעוגיות בבחירת ההגדרות ההולמות בדפדפן שלך ,אולם במקרה זה ייתכן
שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של יישומון זה .בהתאם לדפדפן שבו אתה משתמש ולכלי הניטור,
תוכל להתקין חיבור דפדפן על מנת למנוע ניטור.
 3.9אבטחה
אנו מוודאים כי ננקטים כל אמצעי האבטחה הטכניים והארגוניים ההולמים נגד התחברות לא חוקית או
לא מורשית ,נגד שימוש לא חוקי או לא מורשה בנתונים האישיים שלך ונגד אובדן או פגיעה בשוגג
ביושרת הנתונים האישיים שלך.
אנו מעדכנים ובוחנים בקביעות את טכנולוגיית האבטחה שלנו .אנו מגבילים את הגישה לנתונים
האישיים שלך רק לעובדים הזקוקים למידע זה על מנת לספק לך הטבות או שירותים .בנוסף ,אנו
מדריכים את עובדינו בנוגע לחשיבות הסודיות ושמירת הפרטיות והאבטחה של הנתונים שלך .אנו
מתחייבים לנקוט בצעדים משמעתיים הולמים על מנת לאכוף את אחריות של עובדינו לפרטיות הנתונים
האישיים שלך.
הנתונים האישיים שלך יעובדו על ידי מעבד צד ג' רק אם מעבד הנתונים יסכים לציית לאמצעים טכניים
וארגוניים אלה לשם אבטחת הנתונים.
הקפדה על אבטחת נתונים משמעה הבטחת הסודיות ,היושרה והזמינות של הנתונים האישיים שלך:
)(1

סודיות :נגן על הנתונים האישיים שלך מפני גילוי לצדדי ג'.
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.4

)(2

יושרה :נגן על הנתונים האישיים שלך מפני שינוי על ידי צדדי ג' לא מורשים.

)(3

זמינות :נוודא שצדדים מורשים יוכלו להתחבר לנתונים האישיים שלך במידת הצורך.

סיום
.1

 WeissBeergerזכאית לסיים את גישתך לשירותים או לאפליקציה ,כולם או מקצתם ,בכל עת,

בלא הודעה ומכל סיבה ,לרבות בגין הפרת מדיניות פרטיות זו.

.2

 WeissBeergerאף זכאית ,בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את פעילות

האפליקציה או את השירותים ,כולם או מקצתם ,בלא הודעה מוקדמת ואתה מסכים שלא נישא בכל
חבות כלפיך או כלפי צד ג' בגין סיום גישתך לאפליקציה או לשירותים.

.5

תקפות

במקרה שאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו אינו תקף ,אינו חוקי או אינו אכיף בתחום שיפוט כלשהו ,לא יהא בכך
כדי לגרוע מכל תנאי אחר למדיניות זו או לפגוע בתוקף ,בחוקיות או ביכולת האכיפה של תנאי זה
בתחום שיפוט אחר .בהתאם לקביעה לפיה תנאי אינו תקף ,אינו חוקי או אינו אכיף ,בית המשפט רשאי
לשנות מדיניות זו למימוש כוונתם המקורית של הצדדים באופן דומה ככל האפשר.

.6

המחאה

אינך רשאי להעביר או להמחות מדיניות פרטיות זו ואיזו מן הזכויות ומהרישיונות המוענקים בהתאם לה.
 WeissBeergerרשאית להמחותם ללא הגבלה.

.7

הדין החל

מדיניות פרטיות זו תוכפף ותפורש בהתאם לדין התקף החל על תנאי השימוש.
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